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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Zöld nyíl: aZ 
utolsó terelés
a győri kapu környékén lassan véget 
érnek a megpróbáltatások. de addig 
hétfőtől megint változik a rend.  
krónika | 2. oldal  

a friss kenyér 
illata
juhász péter mindig is pék akart 
lenni. a gyerekkori álom való-
sággá vált – és nem bánta meg.  
mozaik | 8. oldal

Zárolás után 
újraterveZés
a város kulturális intézménye-
inek is takarékoskodniuk kell: 
halasztódnak a programok.  
a város | 3. oldal

Takarékosság a jövőnkért
Munkahelyteremtésről, takarékos költségvetés-
ről és többek között Tapolca fejlesztéséről is be-

szélt Kriza Ákos, Miskolc polgármestere a Ki-
látóban, a Miskolc TV közéleti műsorában. 

Elmondta többek között, hogy Európa egyik ve-
zető gépgyártó cége hét ország 65 városa közül 

Miskolcot választotta: a Mechatronikai Parkban, 
első körben 400 munkahelyet hoznak létre. 

» részletek a 3. oldalon

Három pont Újpestről?

A Pápa elleni remek játékkal kivívott győzelem után vasárnap Új-
pesten szeretne bizonyítani a Benczés-legénység.

» részletek az 5. oldalon

Drága lesz az iskolatáska
Az idén is mélyen a 
zsebükbe kell nyúl-
niuk a szülőknek, 
miközben a gyerme-
kek iskolai felszere-
lését igyekeznek be-
szerezni. De kellő 
gondossággal, körül-
tekintéssel, több bol-
tot bejárva akár több 
ezer forint is megta-
karítható.
» részletek a 3. oldalon
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Szent István szobránál ünnepel a város
A város több helyszínén is 
ünnepelhetik a miskolciak 
az államalapítást és az új ke-
nyeret, de a fő programok 
a Szent István téren várják 
az érdeklődőket augusztus 
20-án.

A magyarországi ünnepek és emlék-
napok listáján augusztus 20-a mint 
az államalapítás ünnepe, nemzeti és 
állami ünnep (az egyetlen „kettős” 
ünnep) szerepel. Ugyanakkor kato-
likus jeles nap, és a néphagyomány-
hoz kötődve az új kenyér ünnepe is. 
A legendárium szerint hosszú ural-
kodása során (997–1038) István ki-
rály megfordult Miskolcon is. Az ő 
tiszteletére volt szentelve a reformá-
ció előtt az avasi templom, és ma is 
kettő (a selyemréti és a vasgyári) vi-
seli nevét – és ugyancsak két szo-
bornál (Felsőhámorban és a Szent 
István téren) tiszteleghetünk az ál-
lamalapító előtt.

Ebben az évben elsősorban első 
királyunk belvárosi szobra előtt ün-
nepel Miskolc városa. Az egész csa-
ládnak szóló színpadi előadások 
mellett játszva tanító családi progra-
mok és időutazásra hívó középkori 
ételek, italok is várják a közönséget. 

Az ünnep fontos pillanata a kenyér-
szentelés: itt mindenki vásárolhat 
majd új kenyeret, és meg is szentel-
tetheti. A város egy országos prog-
ramban is részt vesz, készül ugyan-
is a nemzet kenyere Pécsett. Ehhez 
a mi régiónk öt zsák búzával járult 
hozzá.

A Herman Ottó Múzeum Pap-
szeri épületében különböző krea-
tív foglalkozásokra várják a gyere-

keket, illetve a város több pontján 
középkori ételek és italok ízei csa-
logatják a város lakóit. A múzeum 
mindkét épületében ingyenesen 
látogathatók a kiállítások, csakúgy, 
mint a Miskolci Galéria Rákóczi-
háza és a Színháztörténeti és Szí-
nészmúzeum. Az augusztus 20-ai 
ünnepség meghatározó pontja lesz 
a miskolci Országzászló felavatása 
a Népkertben.

Tűzijáték Miskolcon nem lesz, 
viszont a MÁV félárú utazást biz-
tosít a budapesti és a debreceni 
látványosságra, illetve a fővárosi 
Szent Jobb-körmenetre utazók-
nak. Az ünnep napján ingyenesen 
lehet majd parkolni a Régió Park 
Miskolc Kft. kezelésében lévő fel-
színi parkolókban és a Régiposta 
utcai parkolóházban.

» ünnepi programok az 5. oldalon

Panelprogramos szerződések: 
állásfoglalást kértek
Állásfoglalást kér a Miskolc Holding 
Zrt. az Energia Központ Kft.-től a 
panelprogramhoz kapcsolódó tá-
mogatási szerződés egy pontja mi-
att. A beszerzési eljárásokba ugyan-
is utólagos feltételrendszer épült be, 
ami érintheti a jelenleg kivitelezés 
előtt álló beruházásokat is. Ezért fon-

tosnak tartották felhívni a figyelmet 
a 18 érintett társasháznál arra, hogy 
van kockázata a kivitelezés meg-
kezdésének addig, amíg ez a felté-
telrendszer nem válik egyértelmű-
vé.   A holding képviselői pénteken 
egyeztetnek az energiaközpontban 
az ügyben.         » cikkünk a 3. oldalon

Belül is megszépül a Kakas-templom
A külső felújítás után belül is 
megújul a belvárosi református 
templom ezekben a hetekben. A 
korszerűsítés keretében – egye-
bek mellett – projektoros kivetítőt 
szerelnek fel, webkamerás közve-
títési lehetőséget építenek ki.

A templom hatalmas belső te-
rét teljesen felállványozták, a fris-
sen festett falrészek szinte vakí-
tanak a beszűrődő napfényben. 
Szabó Sándor vezető lelkész el-
mondta, nem kis feladatot vál-
lalt a belvárosi református egy-
házközség, hogy méltó módon, 
külső-belső felújítással ünnepel-
hesse a templom elkészültének 
kétszázadik évfordulóját.

» folytatás az 5. oldalon

„Jó referencia az Eb”
Horvát győzelemmel és a díjátadás-
sal véget ért vasárnap a Miskolcon ren-
dezett PannErgy U18-as, B-divíziós Női 
Kosárlabda Európa-bajnokság a Gene-
rali Arénában. Zsiga Marcell, Miskolc 
sportért felelős alpolgármestere sze-
rint nagyszerűen sikerült a rendezés, 
a két hét alatt sikerült maximálisan ki-
szolgálni a váro sunkba látogató közel 
félezer vendéget.

– Legszívesebben csillagos ötöst ad-
nék a rendezésre, de az értékelést 
majd a FIBA-tól, a Nemzetközi Ko-
sárlabda Szövetségtől fogjuk meg-
kapni. Egyelőre jó véleménnyel van-
nak a szervezőmunkáról, örömmel 
látták, hogy a csapatok megfelelő-
en ki vannak szolgálva, jól szervezte 
meg a Miskolc Városi Közlekedési 
Zrt. az együttesek szállítását, nagy-
szerű szabadidőprogramokban volt 
részük a csapatoknak – gondolok itt 
a Barlangfürdő-látogatásra, szabad-
téri koncertekre. Mind a FIBA kép-
viselői, mind a csapatvezetők elége-
dettek, ez a legfontosabb.

» folytatás az 5. oldalon

Hajléktalanok nyomában
A hajléktalanokat talán csak 
azok az utcai szociális munká-
sok ismerik igazán, akik hosszú 
ideje, tényleg a „terepen” pró-
bálnak rajtuk segíteni: csator-
nákban, huzatos pincékben, el-
hagyott lépcsőházakban keresik 
a nyomaikat.

» cikkünk a 2. oldalon

Szurkolótúra. A diósgyőri ultrák augusztus 21-én délelőtt fél 11-kor a Diósgyőri 
stadion parkolójából indítanak szurkolóbuszokat Budapestre, 11 óra 35-kor pedig a Tiszai pályaud-
varról indul szurkolói vonat (visszaérkezés este fél 11 körül). Várhatóan a közúti forgalom is megnő, 
emiatt a rendőrség Miskolc, Mezőkövesd területén fokozott ellenőrzéseket hajt végre. A rendőrség 
biztosítani fogja a vonaton, illetve a szervezett autóbuszokon utazók kísérését. Felhívják ugyanak-
kor a figyelmet: minden, a törvények által biztosított lehetőséget igénybe vesznek a közrend és a 
közbiztonság fenntartása érdekében. Ha valaki mégis rendbontásra készülne, akkor viszont hatá-
rozott, a törvény szigorával fellépő rendőri intézkedésre számíthat.
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Általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISeK (Csabai kapu 
9–11.): 46/560-080; MISeK diósgyőri telephelye (Kórház u. 1.): 46/531-799; Fogor-
vosi ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer mek háziorvosi ügye-
let (GYeK – Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély (mobilról is hívható): 
116-123, (csak vonalasról): 80/116-123. Áldozatsegítő vonal: 80/225-225. MIHŐ 
műszaki ügyelet: 46/379-360. MIVÍZ központi ügyelet: 46/519-339. ÉMÁSZ-
hibabejelentés: 40/282-828. Közterület-felügyelet: 46/502-579. In Memoriam 
Temetkezés (halottszállítási ügyelet): 46/353-909, 30/677-7958. Állategészség-
ügyi Telep (kóbor, elhullott állatok bejelentése): 46/345-103, 30/339-6549. 

KözérdeKű telefonszámoK ››››››››››››

hírhasáb ››››››››››››

Külföldi munkalehetőséget 
kínálunk!

Ipari állványozókat, AWI - 
és AWI-kombinált hegesztőket, 

valamint izometriás 
csőszerelőket keresünk  
hollandiai épülő erőműben 

történő munkavégzésre.

Tel.: +36-23/886-960,  
e-mail: allas@rohrundstahl.com

www.rohrundstahl.hu

Apróhirdetés
Ingatlanfedezetes bankhitelek magán-
személyeknek, kisvállalkozásoknak. Te-
hermentes ingatlan esetén jövedelem-
igazolás nélkül, BÁr lista nem mindig 
akadály. Tel.: 70/5100–395, 30/2488–022.

Kiadó Zuglóban 50 m2-es lakás, kö-
zel az M3-as autópályához, könnyű és 
gyors közlekedéssel a belváros felé. Ol-
csó rezsijű lakás, 2 szoba, sok beépített 
szekrény van. érdeklődni: Bodnár +36-
20/262-5645.

» Katona Ferenc | az 1. számú választókörzet önkormányzati képviselője au-
gusztus 25-én, csütörtökön délután 4 órától fogadóórát tart a Váltó u. 45. szám alatti 
Rehabilitációs Szolgáltató Központban.

» Kovács László | a 20. számú választókörzet önkormányzati képviselője foga-
dóórát tart augusztus 26-án, pénteken délután 5–7 óra között az Ady Endre Kulturá-
lis és Szabadidő Központban.

fogadóóra ››››››››››››

Ellenőrzés a várnál. Integrált el-
lenőrzést végeztek a Kormányhiva-
tal szakigazgatási szervei a „Közép-
kori forgatag” elnevezésű program 
idején, augusztus 13-án a diósgyő-
ri vár környékén. Probléma miatt 
az Élelmiszerlánc-biztonsági és Ál-
lategészségügyi Igazgatóság intéz-
kedett: az öt ellenőrzött vállalkozás 
közül négy esetében egészségügyi 
dokumentációval, továbbá 1-1 ki-
településnél cseppfertőzés elleni 
védelemmel, illetve engedélyezés-
sel kapcsolatos hiányosság merült 
fel. A Fogyasztóvédelmi Felügye-
lőség két árus ellen folytat eljárást.

Mintaprojektek. A költségvetés-
ben 7,2 milliárd forintot különí-
tettek el mintaprojektek indítására, 
melyek egyik kiemelt célterülete 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye – 
mondta el augusztus 16-án, a me-
gyei Kormányhivatal által szerve-

zett konzultáción Kovács Zoltán 
ezredes, a Belügyminisztérium 
Közfoglalkoztatási Helyettes Ál-
lamtitkárság megyei projektfele-
lőse. A projektek között szerepel 
többek között a mezőgazdaság, a 
mezőgazdasági földutak rendbeté-
tele, a közúthálózat javítása, az ille-
gális hulladékkezelő helyek felszá-
molása és a közfoglalkoztatottak 
téli foglalkoztatásának kialakítása. 

Pollenjelentés. A 32. héten a na-
pos időjárás hatására megemelke-
dett a levegő pollenkoncentrációja, 
aminek eredményeképpen a leve-
gő pollenterheltsége magas volt. A 
levegőben keringő, nagyon aller-
gén parlagfű és üröm virágporsze-
meinek mennyisége elérte a magas 
szintet. A többi nyári allergén nö-
vény pollenje is folyamatosan je-
len van a levegőben, azonban ezek 
mennyisége továbbra is alacsony.

Kormányhivatali híreK ›››››››››››››››››››››

Hajléktalanok nyomában, Miskolcon
A hajléktalanokat talán csak 
azok az utcai szociális mun-
kások ismerik igazán, akik 
hosszú ideje, tényleg a „tere-
pen” próbálnak rajtuk segí-
teni: csatornákban, huzatos 
pincékben, elhagyott lép-
csőházakban keresik a nyo-
maikat.

Csikász Árpád több mint tíz 
éve gondozza őket Miskolcon, 
a Magyar Vöröskereszt alkal-
mazásában. Vele és segítőjével, 
Dunaveczki Dániellel szerdán a 
Miskolc környéki erdőket kutat-
tuk. Első utunk egy hajdan szebb 
napokat látott vállalati üdülőbe 
vezetett, valahol a Majális park 
környékén, ahol állítólag né-
gyen vertek tanyát. Hármat kö-
zülük „otthon” is találtunk, egy 
fészerben üldögéltek, és elmélyül-
ten dohányoztak. Középütt, a tár-
sadalmi igazságosság jegyében 
mindenkitől egyforma távolság-
ra, kétliteres flakon kínálta ma-
gát, fatörzsre állítva. Komoly sér-
tés lett volna megkérdezni, mi van 
benne – annyi bizonyos, hogy szí-
nét, valamint a társaság emel-
kedett hangulatát tekintve, nem 
málnaszörpnek tűnt az ital. Bizo-
nyára megvolt az oka, hogy elő-
ször rendőrségi helyszínelőknek 
néztek minket, majd, miután ki-
derült az igazság, a helyi köztisz-
tasági szervekre kezdtek panasz-
kodni, amelyek állandóan kárt 
tesznek pontos és körülhatárolt 
szempontok alapján felhalmozott 
cuccaikban. Persze, maradt ezek-
ből így is: figyelmünket leginkább 
egy aránylag ép mikroszkóp ra-
gadta meg, amely azon okból ma-
radt a nyakukon, hogy a kereske-
dő nem hitte el: fém is van benne. 

Így aztán jobb híján újságnehe-
zéknek használták, most éppen 
egy „Beyonce friss illata” felirattal 
virító bulvárlapon. 

Hát igen. Árpi megkérdi, mire 
van szükségük, tanácsokat ad, ott-
hagyunk néhány gyertyát, konzer-
vet, majd tovább megyünk – ők 
pedig tovább dohányoznak.

Egész kis kolóniák
A Csanyik-völgy fölötti erdőkben 
bolyongunk – immár gyalogosan 
– a szakemberek tudják, egész kis 
kolóniákat alakítanak ki errefelé 
azok, akik külön akarnak vonulni a 
társadalomtól. Akik számára még 
egy összkomfortosan berendezett 
pihenőpad is túl zajos „lakhely”, 
például a Népkert környékén. 

Persze, meg kell őket találni, hi-
szen a sátrak helyszíne változik. 
Árpi közben elmondja, vannak, 
akik télre is kint maradnak, velük 
olyankor fokozottan kell törőd-
ni, hogy átvészeljék a hideget. A 
kifogások változók: általában azt 
mondják, féltik a személyes tár-
gyai kat, azért nem mennek be a 
szállóra. Az igazi ok azonban az le-

het, hogy nem bírnák az intézmé-
nyi kötöttségeket. 

Sorban találjuk meg a sátrakat, a 
lakóik ilyenkor délelőtt általában tá-
vol vannak. Ágyneműk, edények, 
újságok – van, aki a fóliára aggatott 
diákolimpiai érmekkel növelte a 
komfortfokozatot, más faliképeket 
szegezett egy környékbeli fatörzs-
re. Árpi mindenhol otthagyja az ér-
tesítést a látogatásunkról – nevével, 
elérhetőségével – van, ahol gyertyát, 
konzerveket is tesznek a sátorba. 
Közben mesél – személyes tapaszta-
latairól, hogyan élnek, hogyan gon-
dolkodnak itt az emberek, s persze 
drámákról is: egy „fészeknek” pél-
dául csak a leégett nyomai láthatók, 
ezt bosszúból gyújtotta fel egy sors-
társ. Szerencsére nem történt sé-
rülés, általában nem jellemzők az 
erőszakos cselekmények. Inkább a 
hajléktalanok sérelmére követnek 
el ilyeneket – például ittas fiatalok – 
vagy a „csicskáztatók”, akik rabszol-
gaként dolgoztatják a kiszolgáltatott 
embereket, és elszedik a járandósá-
gukat is. Úgy meg vannak félem-
lítve, hogy tanúskodni, feljelentést 
tenni sem mernek – sok esetben ak-

kor is visszamennek a „gazdáikhoz”, 
ha módjuk lenne elmenekülni. Vol-
tak viszont, akik mégis megszöktek, 
és szabályosan rejtegetni kellett őket 
a szállón a bosszú elől. 

(Meg)kapaszkodva
Vannak, akiknek pályázati pénz-
ből kisebb értékű ingatlant tudott 
vásárolni a Vöröskereszt – egy ilyet 
is megnézünk Lyukóban. Amit le-
írni egyszerűbb, mint elkövetni: a 
felfelé vezető út ugyanis a Nagy-
Király-hegyre (vagy hová), még 
egy kőszáli kecskének is komoly 
megpróbáltatást jelentett volna. 

Kecske azonban most nem volt, 
csak egy bánatos tehén az út mel-
lett. A kis ingatlan valamikor hét-
végi háznak épülhetett, kapujában 
vékonyka, középkorú nő fogad. 
Ketten élnek itt – K. Kálmánné és 
F. István – nem házasok, nem is 
élettársak, meglehetősen hánya-
tott életük után most úgy érzik, ki-
csit révbe értek. Ha nem is adhatják 
el, az ingatlan tulajdonjoga az övék, 
szemlátomást megbecsülik, rend-
ben tartják – talán meg tudnak itt 
kapaszkodni. 

Új réteg
Tapasztalataink is alátámasztják, 
amit sokan mondanak: az úgyneve-
zett hajléktalankérdés már rég nem 
egyes, szerencsétlen sorsú embe-
rek eseti problémáit jelenti, hanem 
egy új társadalmi réteg kialakulását. 
Egy rétegét, amelynek belső életéről, 
szabályairól keveset tudunk.

Miskolcon nagyjából ezer, fedél 
nélkülit tartanak nyilván, tudtuk 
meg Duberné Dunaveczki Évától,  
a Magyar Vöröskereszt  Miskolci 
Hajléktalanokat Gondozó Köz-
pontjá nak vezetőjétől. Nagy Sán-
dor  szó   vivő elmodta, a városi rend-
őrkapitányság egyelőre nem kapott 
utasítást, hogy a csepeli gyilkossá-
gok okán fokozott akciókba kezd-
jen a körükben – eddig is rendsze-
resen ellenőrizték a hajléktalanok 
által kedvelt, látogatott helyeket.       

Szepesi Sándor | fotó: Juhász Ákos

Zöld Nyíl: jövő héten utoljára terelnek
Több helyen is módosul jövő héten  
a Zöld Nyíl projekthez kapcsolódva 
a közúti közlekedés.

Augusztus 22-e, hétfőtől az 
Újgyőri főtéri körforgalomnak a 
Vasgyári út felől a belváros felé 
vezető ágát zárják le, így az on-
nan érkezők a körforgalomba 
ellentétes irányban haladva (a 
járdaszigeteket jobbról megke-
rülve) tudnak a Győri kapu felé 
tovább haladni. A kijelölt terelő 
útvonal Diósgyőr irányába: Kiss 
Ernő út – Első utca – Harmadik 
utca az Újgyőri főtér végállomá-
son keresztül. A tehergépjármű-
forgalmat szintén elterelik Di-
ósgyőr irányába a Gózon Lajos 

utca – Lorántffy utca – Bertalan 
utca útvonalra.  

Szintén augusztus 22-étől 
használható a Baross Gábor ut-
cán a Szinva híd mindkét forgal-
mi sávja. A Baross Gábor utca 
további szakaszán az egysávos, 
kétirányú közlekedési rend to-
vábbra is érvényben marad. 

Augusztus 25-étől visszaáll a 
Győri kapu belváros irányú for-
galma az eredeti rendre, ezzel 
együtt az ideiglenes villamospót-
ló megállókat is elbontják. A vál-
tozások a Győri kapu Diósgyőr 
irányú közlekedését érintik, azaz 
továbbra is a Kiss Ernő úton ha-
lad a forgalom szeptember 1-jéig.

Tajthy Á.

Új ingyenes busz. Ingyenes Aldi-
járatok közlekednek az Avas kilátó 
és a Pesti úti Aldi áruház, valamint 
Felső-Majláth és a Kiss Ernő úti Aldi 
áruház között augusztus 18-ától, csü-
törtöktől. A járatok menetrend sze-
rint közlekednek, de az áruházak 
irányába csak felszállni, az Avas kilá-
tó, illetve Felső-Majláth irányába pe-
dig csak leszállni lehet a járművekről 
a végállomások közötti megállókban.

Megyei ünnep. Négy kistérség száz-
egy településének részvételével Aba-
újszántón ünnepli idén az augusztus 
20-át a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kormányhivatal. A jeles napon 
háromszáz, határon túli honfitársunk 
teszi le állampolgári esküjét, az estet 
pedig tűzijáték zárja.

Jeges jegypénztár. A korábbinál 
többféle jegyet és bérletet kínálnak a 
szurkolóknak, közölte a Miskolci Je-
gesmedvék vezetése, amely kialakí-
totta és közzétette a következő szezon 
jegy- és bérletárait. A bérletek árusítá-
sa augusztus 22-én, hétfőn kezdődik. 
A következő idényben mód lesz VIP-
bérlet vásárlására is, melynek áráért a 
mérkőzéseken a kiválasztott szék(ek)
en ülhetnek a bérletesek.

Szeptemberre kész a gát. Augusz-
tus végén befejeződhet a felsőzsolcai 
gátrendszer építése. A védművek ki-
alakítása idén tavasszal kezdődött, 
az eredeti, júniusi határidőt viszont a 
csapadékos időjárás miatt nem tud-
ták tartani a kivitelező cégek. A szak-
emberek szerint ez nem jelent prob-
lémát védelmi szempontból, a gát 
ugyanis már olyan állapotban van, 
hogy akár már most is megvédené a 
várost a víztől.

Augusztus 13. | szombAt

Két nap középkor. Hamisítat-
lan középkori hangulattal, látványos 
időutazással szolgáltak idén is Di-
ósgyőrben a tizenkettedik alkalom-
mal megrendezett, Középkori For-
gatag mulatságai. A várban egyebek 
mellett lovas haditorna-bemuta-
tók, zenészek, mutatványosok és vá-
sári komédiások szórakoztattak. A 
középkori városkában kereskedők, 
kóbor lovagok, kolduló barátok és 
kikapós szépasszonyok élték hétköz-
napjaikat. 

Augusztus 15. | hétfő

Udvarias sofőrök. Milyen a helyes 
és elvárt járművezetői viselkedés? – 
erre a kérdésre adja meg a választ az 
MVK Zrt. továbbképzése. A sofőrök 
nagyrészt gyakorlati oktatásban ré-
szesülnek, tehát példákon át, közös 
vita során elemeznek ki egy-egy szi-
tuációt. Emellett nem maradhat el az 
elméleti oktatás sem, mely a program 
mintegy egyharmadát teszi ki. 

Augusztus 16. | kedd

Történelmi fejlesztés. Uniós pá-
lyázat keretében 3,8 milliárd forint 
támogatást ítéltek meg húsz egész-
ségügyi intézmény koraszülött-el-
látáshoz szükséges eszközparkjá-
nak a fejlesztésére – köztük van a 

Bor sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kór ház és Egyetemi Oktatókórház 
koraszülöttosztálya is. Történetének 
legnagyobb fejlesztésén eshet át ez-
által a koraszülött-ellátás a miskolci 
intézményben.

Veszélyes darazsak. Egy kézilabda 
nagyságú darázsfészket távolítottak el 
a Fazola Henrik utcán lévő játszóté-
ri fáról, ugyanis a darázsinváziót im-
már életveszélyesnek ítélték a szakem-
berek. Közterületen az önkormányzat 
felelőssége a veszélyes darázsfészek el-
távolítása, a mostani látványos „akci-
ót” is – lakossági bejelentésre – az ön-
kormányzat rendelte el.

Augusztus 17. | szerdA

Vologdai kapcsolat. Új gazdasági 
kapcsolatokkal bővülhet megyénk, 
illetve a Vologda Regionális Kor-
mányzat együttműködése. Mengyi 
Roland, a megyei közgyűlés elnöke, 
és Vlagyimir Osipovszkij, Vologda 
Regionális Kormányzat Nemzetkö-
zi Kapcsolatok és Turizmus Főosz-
tályának vezetője erről közös, mis-
kolci sajtótájékoztatóján beszélt. 
Mengyi Roland elmondása szerint 
a fejlesztést és a munkahelyterem-
tést tekintik elsődleges feladatuk-
nak, a nemzetközi kapcsolatokat is 
ennek figyelembe vételével kívánják 
fejleszteni.

Kamionos baleset. Egy kamion és 
egy személyautó ütközött az M30-
as autópálya nyékládházi felhajtó-
jánál. A balesetben négyen sérültek 
meg, hárman életveszélyes állapot-
ban kerültek a megyei kórházba. A 
rendőrség tájékoztatása szerint a len-
gyel rendszámú kamion nem adott 
elsőbbséget a személyautónak, ezért 
történt a karambol.

Országtorta. Kecskeméti barackos 
kölestorta lett idén Magyarország tor-
tája. A szakmai zsűri három, döntőbe 
jutott édességből választotta ki a desz-
szertet, amely augusztus 20-ától az or-
szág csaknem 150 cukrászdájában 
kapható lesz, a miskolci Kisgergely 
cukrászdában is „nagyüzemben” sü-
tik a nemzeti süteményt. Szűcs Va-
léria cukrász elmondta: kölest, man-
dulalisztet, árpapelyhet adnak hozzá, 
s az egészet a barackos ízesítés teszi 
még különlegesebbé. 

Augusztus 18. | csütörtök

Segített a program. Újabb csalá-
don segített a Miskolc Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala által 
elindított „Van, akinek fölösleg, van, 
akinek érték” program. A Középszer 
utcán élő négygyermekes család ágy-
poloska-invázió miatt került nehéz 
helyzetbe. A bogarak a szomszéd la-
kásból „lepték meg” őket, és teljes ki-
irtásukat csak úgy sikerült elvégezni, 
hogy ki kellett dobniuk a bútoraikat 
és ruháikat. Csütörtökön a hivatal 
dolgozói bútorokat, szőnyeget vittek 
a családnak, melyeket a programon 
keresztül ajánlottak fel mások, illetve 
játékokat, melyet a dolgozók gyűjtöt-
tek. A hivatal továbbra is várja a fel-
ajánlásokat a takacsg@miskolcph.hu 
címre, vagy a 70/450-9728 telefon-
számra.



oldal Black Cyan Magenta Yellow

5102030405060708090100MYC

3
MINAP

a város lapja

MiNap

I. (VIII.) évfolyam 25. (33.) szám | 33. hét | 2011. augusztus 19.

a város  3

Eladósodás ellen: függőben kétmilliárd
Munkahelyteremtésről, takarékos 
költségvetésről és többek között 
Tapolca fejlesztéséről is beszélt Kri-
za Ákos, Miskolc polgármestere a 
Kilátóban, a Miskolc TV közéleti 
műsorában. 

– Egy finn cég betelepüléséről is tárgyal-
tak a legutóbbi közgyűlés zárt ülésén. 
Mit lehet tudni erről a vállalkozásról? 
– Európa egyik vezető gépgyártó cé-

géről van szó. A vállalat magasépítéshez 
szükséges eszközöket gyárt, jelenleg 4 üze-
mük van a világon: kettő Európában, egy 
az Egyesült Államokban, egy pedig Kíná-
ban. Hét ország 65 városa közül választot-
ták Miskolcot. Huszonnégy hektárt vásá-
roltak meg a Mechatronikai Parkban, ahol 
első körben körülbelül 400 munkahelyet 
hoznak létre. Ez egy megbízható, a világ-
piacon jelenlévő cég.

– Másokkal is tárgyalnak? 
– A Gustav Wolf Miskolci Drótgyár öt-

ven munkahelyet hoz Miskolcra. A kínai 
tárgyalások eredményeképpen két gyár te-
lepítéséről is tárgyaltunk az elmúlt hetek-
ben, valamint egy német vegyi konszern-
nel is folynak egyeztetések. Ezek részleteiről 
azonban még korai lenne beszélni. Miskolc-

ra települ majd a 112-es segélyhívó ügyfél-
szolgálati központja is, ez több száz mun-
kahelyet teremt majd. Emellett napirenden 
van még a Déli Ipari Park közművesítése is. 

– Zároltak 2 milliárd forintot Miskolc 
költségvetési kiadásaiból. Miért volt 
erre szükség? 
– Takarékos költségvetést ígértem, és azt 

is megígértem, hogy nem fogjuk tovább 
eladósítani a várost, hogy odafigyelünk a 
közpénzekre. A múlt évet 1,7 milliárdos 
hiánnyal zárta a város, ami eleve behatá-
rolta az idei lehetőségeinket. Év közben 
figyeltük a bevételek alakulását, és miu-
tán jelenleg nem látjuk garantáltnak a ter-
vezett bevételeket, lépnünk kellett. Azon 
dolgozunk, hogy rendelkezésre álljanak a 
tervezett források – ezért döntöttünk a zá-
rolás, és nem a megvonás mellett. Látunk 
esélyt arra, hogy az érintett szervezetek, in-
tézmények hozzájuthatnak a most zárolt 
összegekhez – ugyanakkor a szigorú taka-
rékosság, a racionális gazdálkodás rövid és 
hosszú távon egyaránt kötelező. 

– Melyek azok a kiadások, amiket még 
le lehet faragni?
– A kötelezően vállalt feladataink nem 

sérülhetnek. Egyeztetünk az intézmények 
vezetőivel, akik augusztus 25-éig részlete-
sen kidolgozzák az újragondolt költség-
vetési terveket. Senki nem veszítheti el az 
állását, bércsökkentés sem lesz a zárolás 

miatt. A megtakarításokat egyéb működé-
si költségekből gazdálkodjuk majd ki. 

– Hol tartanak a már korábban meg-
kezdett fejlesztések?
– Zajlik a belváros fejlesztési program-

ja. Nagyon sok épület homlokzata megújul, 
és további pályázati forrásokat is keresünk 
erre. A Selyemréti strandon is hamarosan 
elkezdődik a beruházás – a közbeszerzési 
eljárás végén tartunk, szeptemberben már 
szerződést köthetünk, indulhat az építés. 
Tapolca fejlesztéséről már többször egyez-
tettünk az ott élőkkel. Világossá vált, hogy 

sokféle szempont, érdek összehangolására 
van szükség, ezért úgy döntöttem, hogy egy 
független, turisztikában jártas céget bízok 
meg a helyzetfelméréssel és egy fenntartha-
tó turisztikai fejlesztési stratégia elkészíté-
sével. A munka jól halad, reményeim sze-
rint hamarosan konkrétumokkal is tudunk 
szolgálni. Mintegy 4 milliárd forintnyi pá-
lyázati lehetőséggel számolunk Tapolcán. 

– A legnagyobb léptékű fejlesztés a Zöld 
Nyíl, ami sok kényelmetlenséggel, oly-
kor bizonytalanságokkal is jár. Mi tar-
tozik a projekthez és mi nem?

– Ez sajnos igaz, a jelenlegi városveze-
tés számára is komoly feladatot jelentett 
a helyzet tisztázása, a városlakók érdekei-
nek képviselete. Sokáig kérdés volt például, 
hogy a villamospálya megújulása együtt 
jár-e az útburkolat megújulásával is, pon-
tosabban, kinek kell fedezni ez utóbbi költ-
ségeit. Átnéztük a szerződéseket, és kide-
rült – szemben a korábbi álláspontokkal –, 
hogy a Zöld Nyíl projekthez elnyert ösz-
szegből ez is finanszírozható, ennek költsé-
gei nem terhelhetik a város kasszáját.

– Augusztus 20-a az államalapítás, 
Szent István király és az új kenyér ün-
nepe. Idén hogyan ünnepel?
– Remélem, hogy békében és nyuga-

lomban. Az ünnep az összetartozásunkat 
is szimbolizálja, és a nagy politikai viharok 
közepette Miskolcon ez különösen fontos. 
Tudomásul kell venni, hogy nincs szocia-
lista, fideszes, KDNP-s, jobbikos városrész, 
ez egyetlen város, mindannyiunk lakóhe-
lye, otthona. Szép példa volt erre az Or-
szágzászló alapkőletétele, ahol a pártok is 
együtt emlékeztek a 77 évvel ezelőtt, 1934-
ben is közadakozásból épült első miskolci 
Országzászlóra. Reméljük, hogy az ünnep-
lés után is megmarad a szándék: a saját he-
lyén, a saját szerepében, lehetőségei szerint 
mindenki vállaljon részt a város épülésé-
ben, gyarapodásában.

Petri Nóra | fotó: J. Á.

(a teljes interjút a Miskolc Televízió  
szombaton 18.25-kor megismétli,  

de megtekinthető interneten, a minap.hu-n is)

Panelprogramos szerződések: óvatosságra intenek
Állásfoglalást kér a Mis-
kolc Holding Zrt. az Ener-
gia Központ Kft.-től a pa-
nelprogramhoz kapcsolódó 
támogatási szerződés egy 
pontja miatt. 

A beszerzési eljárásokba ugyanis 
utólagos feltételrendszer épült be, 
ami érintheti a jelenleg kivitelezés 
előtt álló beruházásokat is.

Szerda délelőtt tájékoztatta a Mis-
kolc Holding az érintett 18 miskol-
ci társasház közös képviselőjét a fel-
merült kérdésekről. A 2009-ben 
kezdődött panelszigetelési, felújítá-
si programokban érintett társashá-
zakról van szó. Akkor 43 miskolci 
pályázatot fogadott be a minisztéri-
um az akkor hatályos feltételek sze-

rint. A társasházak megkezdték a 
kivitelezés előkészítését, 18-an pe-
dig – a 33/2009-es önkormányza-
ti rendelet alapján – a Miskolc Hol-
ding Zrt.-vel kötöttek szerződést a 
lebonyolításról 2010-ben. A hol-
ding nem közvetlen módon, ha-
nem megbízott segítségével vett 
részt a bonyolításban. A kivitele-
zéshez szükséges beszerzési eljárá-
sok lefolytatása, illetve – a szabályok 
szerint – az önrészek előteremtése 
után aláírhatták a támogatási szer-
ződéseket. Időközben azonban az 
Energia Központ Kft. a feltételrend-
szerbe új elemet épített, eszerint 
csak az ÉMI által hitelesített vállal-
kozások lehetnek kivitelezők a pa-
nelprogramos beruházásoknál. Az 
ilyen minősítéssel nem rendelke-
ző vállalkozások beadták a szüksé-
ges minősítési kérelmet, elvileg te-
hát nem is lehetne gond.

Nem egyértelmű
Schweickhardt Gyula, a Miskolc 
Holding Zrt. projektvezetője el-
mondta, a zavart az okozza, hogy 
a jogalkotó nem rendezte egyér-
telműen, milyen feltételeket fog 
vizsgálni, többféle értelmezés is le-
hetséges, és az időközben feltett 
kérdésekre sem adtak egyértelmű 
választ. A támogatási szerződés 8. 
pontja így szól: 

„A Kedvezményezett a támogatói 
döntésről szóló értesítés kézhezvéte-
létől számított időponttól kötelezett-
séget vállal arra, hogy az építési be-
ruházás megvalósításával kizárólag 
az ÉMI Nonprofit Kft. által minősített 
szakkivitelezőt bíz meg. (E kötele-
zettséget a már benyújtott pályáza-
tok esetében csak abban az esetben 
kell előírni, ha a szakkivitelezővel 
a pályázó még nem kötött szerző-
dést és a szakkivitelező kiválasztásá-

val kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
még nem indult meg, vagy a beruhá-
zás még nem valósult meg, vagy ha 
a szerződést kötött kiválasztott szak-
kivitelezőnek meg kell felelnie az ÉMI 
Nonprofit Kft. minősítésének).”
Schweickhardt Gyula szerint 

ezen pont értelmezése kérdéses je-
lenleg. Éppen ezért tartották fontos-
nak felhívni a figyelmet a 18 érintett 
társasháznál arra, hogy van koc-
kázata a kivitelezés megkezdésé-
nek addig, amíg ez a feltételrend-
szer nem válik egyértelművé. A 
projektvezető hangsúlyozta, nem 
szeretnék, hogy akár csak egy tár-
sasháznál is felmerüljön annak a le-
hetősége, hogy esetleg mégsem jut-
nak hozzá a támogatási összeghez.

Van időpont 
A Holding éppen ezért összehív-
ta az érintett társasházak képvise-

lőit, ahol ezekről a problémákról 
tájékoztatták őket. Ezt követően 
személyes konzultációt kértek az 
Energia Központtól, hogy felvá-
zolhassák azt a 3-4 problématípust, 
melyre megoldást kell találni. Már 
időpontot is kaptak, pénteken lesz 
lehetőségük a találkozóra, ezt kö-
vetően remélik, hogy rövid időn 
belül megkaphatják az írásos állás-
foglalást. A projektvezető szerint 

ez 2-3 héten belül születhet meg, 
ezt érdemes lehet kivárniuk a tár-
sasházaknak. 

A holding azt is felajánlja a tár-
sasházaknak, hogy ha szükséges, 
ingyen lefolytatják számukra a 
megismételt beszerzést. Erre azon-
ban reményeik szerint nem lesz 
szükség és a kivitelezések minden 
társasháznál minél hamarabb el-
kezdődnek.                     Horváth Imre

Nem lesz könnyebb (és olcsóbb) az iskolatáska
Az idén is mélyen a zsebük-
be kell nyúlniuk a szülők-
nek gyermekük beiskolázta-
tása miatt. 

Közeledik a tanévkezdés, az író-
szerboltokban és a nagyáruházak-
ban is egyre többen vásárolnak fü-
zeteket, íróeszközöket, tolltartót 
és iskolatáskát. Bár a forgalomnö-
vekedés már érzékelhető, az igazi 
nagy rohamra csak augusztus 20. 
után számítanak. Czakóné Gyenes 
Anna az iskola által kiadott listával 
indult vásárolni. 

– Füzetek, vízfesték, tolltartó, ce-
ruzák. Minden, ami egy másodikos 
gyereknek kell – sorolja. Számításai 
szerint csak az írószerekre és az is-
kolatáskára tizenötezer forintot költ 
idén. Ebben az összegben azonban 
még nincs benne a tornafelszerelés 
és a tankönyvek ára sem. 

Kaksziné Fejes Andreának egy 
elsős és egy hatodikos gyermeke 
van, és bár a kisebbik „örökölt” is 
a nagyobbik testvértől, így is sok-
ba kerül a tanévkezdés. Könyvek-
kel, füzetekkel, táskával számolva, 
harminc-harmincötezer forintot 
költ majd gyermekenként. A költ-
ségek egy részét iskolakezdési utal-
ványból fedezik. 

A tanszerek árában nagy az el-
térés. Az egyszerű A/5-ös mé-

retű füzetek már harminc forint 
körüli áron is beszerezhetők, a ke-
ményfedelű, színes borítójú darab-
jáért viszont ennek a többszörö-
sét, helyenként akár 250 forintot 
is elkérnek. Hasonló a helyzet az 
összes írószerrel, hatdarabos tem-
pera például van háromszázért, 
de ezerháromszázért is. Az iskola-
táskák terén pedig még nagyobb 
a különbség. Az olcsóbb dara-
bok ezer forint körül kezdődnek, 
de nem ritka a huszonöt- vagy 
harmincezres táska sem. 

Az egyik miskolci hipermar-
ketben külön táblákon olvasha-
tó azoknak a csomagoknak a tar-

talma, melyeket az alsó tagozatos 
tanulók számára állítottak össze, 
mint mondják, az iskolák ajánlása-
ival. A lista csaknem harminc tétel-
ből áll. Ha itt a szülő a legolcsóbb 
termékekből állítja össze a csoma-
got, akkor egy harmadikos induló-
készletért körülbelül ötezer forin-
tot kell fizetnie. 

Az általunk megkérdezett ke-
reskedők abban egyetértettek, 
hogy az utóbbi években javult az 
iskolaszerek minősége, az árak 
pedig a tavalyi szinten mozog-
nak. Sokan azért keresik fel ilyen-
kor a hipermarketeket, mert óri-
ási a választék, az egészen olcsó 

termékektől a márkás írószere-
kig mindent megtalálhat a vevő. 
De érdemes alaposan körülnézni: 
akár több ezer forint is lehet a kü-
lönbség az egyik vagy a másik he-
lyen ugyanazokból a termékekből 
összeállított csomag ára között. 
Azért egyik belvárosi papír-író-
szerben sem panaszkodtak a for-
galomra. A boltban dolgozó eladó 
szerint oda általában azért jönnek 
a vevők, mert igénylik a személyes 
kapcsolatot, ha tanácsra van szük-
ségük, azt is megkapják. Arra is 
felhívta a figyelmet: érdemes óva-
tosan bánni az előre összeállított 
listákkal – előfordulhat, hogy a ta-
nárok nem pont ugyanazokat a 
tanszereket kérik majd. 

Az idei tanévkezdés sem lesz te-
hát olcsó, sok családnak gondot 
okoz a több tízezres kiadás, van-
nak, akik egész nyáron erre spó-
rolnak. A szülők segítségére lehet 
az a jövedelemtől függően megítél-
hető támogatás, amit a rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban ré-
szesülők kaphatnak – ennek össze-
ge gyermekenként 5800 forint. To-
vábbi anyagi segítség lehet még a 
munkáltatók által adható iskoláz-
tatási támogatás, vagy az iskolában 
igényelhető, tizenkétezer forin-
tos tankönyvtámogatás. Az utób-
bi megítélése a gyermekek számá-
tól és a jövedelemtől függ. 

Istenes Zsolt | fotó: V. Cs.

Hamarosan kiderül: merre tovább, Tapolca?

Zárolt összegek – újratervezés
A polgármesteri hivatal osztályai
nak augusztus 25éig kell vég
leges javaslatot kidolgozniuk, 
amely tartalmazza, hogy melyik 
intézménytől mekkora összeget 
zároltak és ez milyen hatással van 
feladataik ellátására. 

Kákóczki Andrástól, a kulturális 
osztály vezetőjétől tudjuk, a kul-
turális intézmények augusztus 
18-ára elkészítették terveiket, a 
teljes kép péntekre, lapzártánk 
után áll össze. Két intézmény 
azonban már a héten döntött: a 
Miskolci Nemzeti Színház mó-
dosítja évadtervét, a Miskolci 
Galéria pedig elhalasztja egyes 
programjait.

A Miskolci Galéria eseté-
ben 7,5 millió forintról van szó, 
tudtuk meg Bán András igaz-
gatótól, ami az éves költségük 
kicsivel kevesebb, mint 10 szá-
zalékát jelenti. A költségvetés 
nagyobb része eddig is a fenn-
tartást fedezte, és csak kisebb 
részét fordíthatták programok-
ra, emiatt az igazgató úgy látja, 
ennél kevesebb pénzből szin-
te lehetetlen működtetni az in-
tézményt.

– A galéria eddig is takaré-
kosan működött. Nem tudunk 
mást tenni, mint a tervezett 
programokat elhalasztani ad-
dig, amíg a gazdasági egyensúly 
helyre nem áll – hangsúlyozta. –

Reméljük, hogy a helyzet nor-
malizálódik tavaszra.

A Miskolci Nemzeti Színház-
ban is jelentősen szűkebb lett a 
kassza.

– A márciusban elfogadott 
költségvetésünkből most 88 mil-
lió forintot zároltak, ami az éves 
költségvetésünk több mint 10 
százalékát jelenti – mondta Hala-
si Imre, a Miskolci Nemzeti Szín-
ház direktora. – Lemondani sem-
miről nem kellett, de például a 
költséges darabok közé tartozó A 
nyomorultak-at, ami várhatóan 
nagyon sikeres előadás lesz, már-
cius 2-ára halasztottuk, remélve, 
hogy akkor már jobb lesz a hely-
zet – hangsúlyozta az igazgató.

A zárolás a színház alkal-
mazotti létszámát nem érintet-
te, ahogyan az eddigi működé-
si struktúrát sem. A műsorterv 
viszont módosult. Ezek szerint a 
Túl a Maszat-hegyen című me-
semusical bemutató előadása 
október 7-én lesz, az első nagy-
színházi bemutatót, Bereményi 
Géza Az arany ára című szín-
művét október 28-án láthatja a 
közönség. Március 2-ára halasz-
tották A nyomorultak bemu-
tatóját, a Legenda a lóról című 
Tolsztoj-művet pedig március 
23-ától viszik színre. A nagysi-
kerű A dzsungel könyve pedig 
a Nagyszínházban lesz látható.

K. J.
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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!

Akció! Akció!
Újabb, nagyszabású akció  

coop, Maxi és Szupermarket  
üzleteinkben augusztus 18–29-ig!

Eh. pecsenye csirkecomb 1 kg 
(baromfit árusító üzleteinkben)  499 Ft
Delma Light margarin, csészés 500 g  259 Ft

Egységár: 518 Ft/kg

Pick chilis, fokhagymás szalámi 1 kg  2599 Ft
Omnia Silk ôrölt pörk. kávé 250 g  699 Ft

Egységár: 2796 Ft/kg

Minden üzletünkben:
carte d’Or jégkrém, csokoládés 1 l  849 Ft
Tchibo Family vák. kávé 250 g  
NyErEMéNyjáTék 469 Ft

Egységár: 1876 Ft/kg

Sport szelet tej, XXL 55 g  
NyErEMéNyjáTék 99 Ft

Egységár: 1800 Ft/kg

kErEkEzzEN A cOOP kLubbA!
Vásároljon augusztus 16–31. között  

legalább 3 alkalommal legalább10 000 Ft-ért  
Coop törzsvásárlói kártyával és nyerjen egy kerékpárt!

Mókázz velünk augusztus 20-án 
az „Augusztus 20-on”! 
2011. augusztus 20-án, a korábbi évektől elté-
rően, meghosszabbított nyitva tartással és vic-
ces vetélkedőkkel várunk minden játékos kedvű 
gyermeket és felnőttet a Selyemréti Strandfür-
dőben!

Az idelátogatók házi úszóversenyen és vetélkedőkön 
(mókás fürdőruhák versenye, vízi kötélhúzás, mentő-
öves evickélés, egy levegővel leghosszabb víz alatti 
úszás) tehetik próbára magukat. A rendezvényen ér-
tékes nyeremények is gazdára lelnek. Most ingyen ki-
próbálhatod a búvárkodást is!

A nagyokra is gondoltunk: fürdővendégeink ezen 
a napon 10% kedvezménnyel vehetik igénybe a 
masszázsokat!

Az estét egy fergeteges karaoke-partival és zenés für-
dőzéssel zárjuk!

Hangulatfelelős: Popovics Pál

TölTS velüNk egy öNfeledT,  
kAlANdoS NAPoT!

Miskolcon a legolcsóbban!
Az Italkereskedő-Ház Zrt. megnyitotta mintaboltját a 
kis-Hunyad út 52. sz. alatt, ahol teljes körű italválasz-
tékkal, folyamatosan megújuló akciós árakkal várjuk 
vásárlóinkat.

Háztartásába, családi-baráti összejövetelekre, céges 
rendezvényekre vásároljon nálunk.

Italkínálatunkból megtalálja az önnek árban és minő-
ségben is megfelelő termékeket.

Miskolcon és külterületén 48 órán belül házhoz szállít-
juk, ha a megvásárolt termékek értéke meg-
haladja a 25 000 ft-ot.

keresse saját márkás termékeinket, „kima-
gasló minőség – alacsony ár”.

Nyitva tartás:  
hétfőtől szombatig  

10.00–18.00-ig 
vasárnap  

09.00–16.00-ig

TelefonszáM:  
30/388-7310

Bővebb információk:  
www.italkereskedes-miskolc.hu

érettségire felkészítô
2 éves intenzív

gimnáziumi képzés
a korábbi tanulmányok beszámításával!

A képzés kezdete:  
2011. szeptember

Oktatás hetente két alkalommal, 
délutánonként  

14.00–20.00 óra között.

További felvilágosítás:
VIK Középiskola Miskolci Tagintézmény

(OM: 035566)

(  06-46/508-252, Fodor Enikô
3532 Miskolc, Herman Ottó u. 2.

(Szentpáli Iskola)

érettségi megszerzése 
munkA mellett?

igen, a vik középiskola  
miskolci tagozatán!
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sport

Augusztus 19. | péntek » Labdarúgás: Kispályás bajnokság. Miskolc, Egyetemvá-
ros, műfüves pályák, 14.00.

Augusztus 20. | szombAt » Labdarúgás: Kispályás bajnokság. Miskolc, Egyetem-
város, műfüves pályák, 9.00. » Atlétika: Ünnepi maraton. Tiszakeszi, 10.00.

Augusztus 21. | vAsárnAp » Labdarúgás: NB I: Újpest FC – Diósgyőri VTK. Buda-
pest, Szusza Ferenc stadion, 16.00.

Augusztus 26. | péntek » Tájfutás: Megyei rövidtávú bajnokság. Miskolc, 
Észak-Kilián, 14.00.

Augusztus 27. | szombAt » Labdarúgás: NB I: Diósgyőri VTK – Siófok. Diósgyőr, 15.00.
Augusztus 28. | vAsárnAp » Kerékpár: Jávorkút kupa. Nyílt hegyi időfutam-baj-

nokság és hegyi verseny. Jávorkút 10.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

Már nem számolja az érmeit
Kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott a miskolci Pallay 
Sándorné a tatai IX. speci-
ális dobószámok világbaj-
nokságán: négy számban 
is aranyérmes lett! 

Az Észak SE versenyzője hato-
dik világbajnokságán megnyer-
te az antik diszkoszvetést (21,07 
méter), a golyódobást (21,87), a 
nyeles labdavetést (36,16), vala-
mint az ötpróbát (44,21 pont). 

– A sorozatot 1986 óta rende-
zik meg, és ahová tudok, oda el-
utazom. Mivel azonban szin-
te minden költséget saját erőből 
kell előteremteni, nem egysze-
rű feladat a részvétel. Jártam már 
Olaszországban, Svédországban, 
megfordultam az Egyesült Álla-
mokban, most szerencsére hazai 
földön rendezték a versenyt. 

– Hol tart az éremgyűjtésben?
– Már régóta nem számolom, 

hiszen annyi van a vitrinem-
ben, hogy lassan statisztikus-
ra lesz szükség. De félre a tréfá-
val! Amikor befejeztem az aktív 
pályafutásomat, néhány év eltel-
tével bekapcsolódtam a szeni-
or viadalok vérkeringésébe, és 

az utóbbi 25 évben szerencsé-
re elég sok érmet, kupát, serle-
get sikerült nyernem. Indulok 
az Európa-bajnokságon, a vi-
lágbajnokságon, aztán rendez-
nek világjátékokat, és akkor az 
országos bajnokságról még nem 
is ejtettem szót. Így aztán megle-
hetősen szép mennyiség össze-
gyűlt már érmekből.

– Hogyan készült erre a je-
lentős versenyre?
– Heti öt edzéssel: kettő kondi-

cionális jellegű, kettő speciális at-
létikai, és van még egy futóedzés. 
Általában a Lévay Gimnázium 
termében végzem a kondicioná-
lást, de gyakran látogatom meg 
az Ifjúsági sporttelepet is. 

– Melyik szám bizonyult a 
legnehezebbnek Tatán?
– Az ötpróba, mert volt egy 

magyar vetélytársnőm, aki na-
gyon jól teljesített. Alaposan 
meg kellett szenvedni a siker ér-
dekében, nem lehetett lazítani.

– Ebben az évben milyen fel-
adat várja még?
– Lesz egy nemzetközi ver-

seny Szegeden, de a nagy távol-
ság miatt azt valószínűleg kiha-
gyom. Rendeznek viszont egy 
viadalt Debrecenben, azon min-
den bizonnyal rajthoz állok.

Doros László

Újra győzött a Diósgyőr, most irány Újpest!
Remek játékkal tért vissza a győzelem 
útjára Benczés Miklós legénysége, a 
DVTK 2–0-ra legyőzte a Pápát. Vasár-
nap Újpestre látogat a csapat.

Két vereséget követően, az első forduló után is-
mét győzött hazai környezetben a DVTK lab-
darúgócsapata, így a nyolcadik helyről várhat-
ja a folytatást.

A piros-fehérek vendége a bajnokságot re-
mekül kezdő Pápa volt: Véber György csapata 
veretlenül, három győzelemmel és egy döntet-
lennel a tarsolyában érkezett Miskolcra. Ennek 
ellenére Lippai Ákosék esélyt sem hagytak a fe-
hérmezeseknek, s újra remek futballal örven-
deztették meg híveiket.

A fordulás után a csereként beállt George 
Menougong rögtön kiharcolt egy szabadrúgást, 
melyet Budovinszky Krisztián gólra váltott: a 
védő pazarul tekerte el a sorfal felett a labdát – 
akárcsak az előző hazain, a Kecskemét ellen. A 
pápaiak egyetlen helyzetét Marić kapufája jelen-
tette, de néhány perccel később L’Imam Seydi 

megnyugtatta a közönséget, Gohér Gergő szög-
letét bólintotta a hálóba, harmadik idénybeli 
gólját szerezve ezzel.

A különbség nagyobb is lehetett volna, ám 
Gallardo szenzációs átadását Dobos Attila a ka-
pufára lőtte, és Lippai is kihagyott két ziccert.

A győzelmi mámorba némi keserűség is me-
rült, hiszen ismét nem tudta tíz emberrel befe-
jezni a találkozót a Diósgyőr. A rendkívül in-
diszponáltan bíráskodó, mindkét oldalra sokat 
tévedő Veizer Roland játékvezető az ellenféltől 
Tóth Gábort, majd José Luquét állította ki, így a 
spanyol biztosan nem léphet pályára a követke-
ző fordulóban. Pótlását Vicente Arze vagy Do-
bos oldhatja meg.

Vasárnap délután 4 órától (vezeti: Kovács 
J. Zoltán) az ezer sebből vérző Újpest ellen, 
a Megyeri úton gyarapíthatja pontjai számát 
a Ben czés-csapat. A lilák az ötödik forduló-
ban, Kaposváron szerezték meg első góljukat 
és pontjukat, melynek a rengeteg sérült is lehet 
az oka: Vermes Krisztián, Kiss Zoltán, Litauszki 
Róbert, Rubus Tamás, Remili Mohamed, Ko-
vács Dániel, Takács Zoltán, Kabát Péter, Fehér 
Csaba és a diósgyőriként utánpótlás vb-ezüstér-
met szerző Balajti Ádám is a maródiak listáján 

volt a héten. A hosszú névsor további két hiány-
zóval egészül ki, Szokol Zsolt és Rajczi Péter pi-
ros lapja miatt nem állhat az új szakvezető, Zo-
ran Spisljak rendelkezésére, aki a DVTK ellen 
már minden bizonnyal leülhet a kispadra. Mi-
kor, ha nem most induljon biztos három pon-
tért a Diósgyőr Budapestre?          

       Soós P. | fotó: V. Cs.

Jó referencia és többszörösen hasznos volt az Eb
Zsiga Marcell, sportért felelős 
alpolgármester szerint nagy-
szerűen sikerült a PannErgy 
U18-as, B-divíziós Női Ko-
sárlabda Európa-bajnokság 
rendezése.

» folytatás az 1. oldalról
– Milyen visszajelzések érkeztek?
– A szállás, a logisztika, az el-

látás átlagon felüli volt, Olafur 
Rafnssontól – a FIBA Europe 
(Nemzetközi Kosárlabda Szövet-
ség Európa), egyben az Izlandi 
Olimpiai Bizottság elnöke – nagy 
dicséreteket kaptunk. Korábban 

rendeztek olyan kontinensviadalt, 
ahol panaszkodtak az élelem mi-
nőségére. Az elöljárók üdvözölték 
a honi ételek minőségét, a magya-
rok, a miskolciak vendégszeretetét. 
Az is örömteli volt számukra, hogy 
a nem hazai érdekeltségű mérkő-
zésekre is kilátogattak több százan 
– ez jelzi, hogy városunkban van 
igény a sportra. A nemzetközi szö-
vetséget abban is meg szeretnénk 
győzni, hogy ezeket a körítéseket 
tudjuk garantálni: ha újra lehetősé-
get kapunk, élni fogunk a bizalom-
mal, és a város, a kereskedők is jól 
járnak, a jó hírnevünket pedig elvi-
szik szerte Európában.

– Milyen előnyökkel jár a város-
nak a rendezés?

– A vendéglátásban óriási for-
galomnövekedést generált a mis-
kolci Eb, hiszen több szállodában 
voltak angol, lett, norvég, osztrák, 
német, svájci szurkolók, nemzeten-
ként 15-20 vendég. A bevásárlóköz-
pontokban számos üzletvezető szá-
molhat be arról, hogy – például –, 
ha a norvég csapat „beszabadult” 
egy sportboltba, akkor gyakorlati-
lag kifosztották a készletet, szatyor-
számra vitték haza a felszereléseket, 
máshonnan a parfümöket, ruhá-
zati kiegészítőket. Nem utolsósor-
ban esélyt kaphatunk arra, hogy a 
következő években is hasonló ren-
dezvényre pályázhasson a város. A 
legjobb referencia, hogy elégedetten 
távoznak a városból a résztvevők.

– Számszerűsíthetők a bevételi, 
illetve a kiadási oldalon jelent-
kező összegek? 
– A városnak 2,5 millió forintjába 

került a rendezés, míg a bevételi ol-
dalon 60 millió forintot könyvelhe-
tünk el. Külön extra hozamot jelent 
például a szállodák bérlése, vagy a 
már említett bevásárló körutak.

– Milyen sportesemény lehet a 
következő miskolci rendezésű?
– Jövőre ugyanennek a korosz-

tálynak ismét megpályáznánk a 
kosárlabda Eb-rendezését, de akár 
nemet is válthatunk. Október kör-
nyékén kell beadni a pályázatokat, 
decemberben döntenek a hely-
színről, tehát van idő gondolkozni.

Juhász I. 

Belül is megszépül a Kakas-templom
A külső felújítás után belül 
is megújul a belvárosi refor-
mátus templom.

» folytatás az 1. oldalról
– A kerek jubileum 2008-ban volt, 
de ha azt nézzük, hogy a templom 
22 évig épült, talán ez a kis csúszás 
is megengedhető, hiszen hatalmas 
feladatról van szó, óriási költségek-
kel – mondja Szabó Sándor. A 150 
milliós külső rekonstrukció befe-
jezését követően merült fel, hogy 
a hálaadó istentiszteletre méltó 
lenne felújítani a templom több 
szempontból egyedülálló orgoná-
ját is, amely Angster József gyárá-
ban készült, 1901-ben. A felkért 
német mester azonban azt mond-
ta, csak akkor tudja garantálni a 
hangszer megfelelő működését, ha 
pormentesítik a templombelsőt.

Ez teljes belső átfestést jelent, 
amit a műemlékvédelem azzal te-
tézett, hogy – ha már úgyis felállvá-
nyozzák a teret – korszerűsítsék az 
elektromos rendszert is. Emellett ál-
lítsák vissza a templom hajójának 
eredeti állapotát, amelynek mintegy 

ötödét az 1960-as években leválasz-
tották gyülekezeti terem céljára. 

– Sokat gondolkodtunk, szám-
ba vettük a lehetőségeinket. Ado-
mányokból, s talán állami támo-
gatásból valószínűleg elő tudjuk 
teremteni azt a több mint húszmil-

lió forintot, amelybe mindez kerül, 
de a padok átfestésére, a fűtési rend-
szer korszerűsítésére egyelőre nem 
lesz pénzünk.

Még látni a nyomait, ahogy körbe 
le kellett vésni a falat az elektromos 
rendszer korszerűsítése miatt. Nem 
csupán a vezetékeket cserélik ki, új 
világítótesteket is felszerelnek. Fej-
lesztik a hangosítást, biztonsági be-
rendezést, tűzjelzőt és webkamerás 
rendszert is kialakítanak, melyen 
keresztül követni lehet majd a világ-
hálón mindazt, ami a templomban 
történik. A fehér falakra projekto-
ros kivetítővel „varázsolnak” kottá-
kat, bibliai szövegrészeket.

– Erőnk feletti ez a vállalkozás – 
melyet bizonyos fokig a kényszer 
szült –, de ha befejeződik, egy cso-
dálatos templombelsővel gazdago-
dik a gyülekezet és a város közös-
sége is – hangoztatta Szabó Sándor, 
aki bízik benne, hogy szeptember 
elejére-közepére befejeződnek a 
munkák.

Szepesi S. | fotó: Végh Csaba

Augusztus 20. – Szent István 
király és az új kenyér ünnepe
08.00 | A Bányász fúvószenekar ünnepi éb-

resztője. Avas – posta, Kuruc u. – Árpád út 
közötti füves téren, Mese cukrászda melletti té-
ren, Széchenyi-szobor.

9.30 | Ünnepség Szirmán. Ökumenikus isten-
tisztelet a római katolikus templomban. Ke-
nyérszentelés. Ünnepi műsor a Hősök em-
lékművénél, beszédet mond Molnár Péter 
önkormányzati képviselő, a KDNP miskolci el-
nök-frakcióvezetője.

10.00 | Ökumenikus istentisztelet. Avasi mű-
emlék templom.

10.00 | Megemlékezés Felsőhámorban. Se-
bestyén László országgyűlési képviselő mond 
ünnepi beszédet, Miskolc megyei jogú város 
képviseletében Pfliegler Péter alpolgármester 
és Kovács László önkormányzati képviselő he-
lyezi el a város koszorúját, az ünnepség után 
a felsőhámori templomban ünnepi misét ce-
lebrál Mikolai Vince esperes, pápai prelátus. 
Miskolc-Felsőhámor.

Szent István tér
10.00–21.00 | Ünnepi családi műsor

Színpadi programok
10.00 Avas Gyermektáncegyüttes; 10.30 Vitéz 
László (Csodamalom Bábszínház); 11.25 Agyag-
banda népzenei koncert ; 13.00 Híres nemze-
ti operaáriák és dalművek (Eperjesi Erika, Kincses 
Károly, Cselóczki Tamás operaénekesek elő-
adásában); 14.15 Szinvavölgyi Néptáncegyüt-
tes; 15.15 Szent István intelmei címmel interak-
tív előadás a helyi nemzetiségek képviselőivel; 
16.15 Meseláda (Csodamalom Bábszínház);  
17.00 Hősidők (Montázs Egyesület); 18.00 A 
Számadó és Esztenás zenekar közös koncertje; 
19.35 A Misztrál zenekar koncertje.
Családi programok
Fegyver- és korabeli ruhabemutató,  pónilova-
gol tatás, csacsifogatos kordélyos „utazás”, ját-
szóház, „mesejurta”, gyermekfoglalkoztató, ál-
latsimogatás. A Fügedi Márta egyesület népi 
kismesterségek bemutatója és vására.  Élet és 
jelkép címmel Kalmár Gergely előadása és be-
mutatója a kenyérsütésről. Aki szeretné, meg-
sütheti saját kenyerét és hazaviheti. Ételek és 
italok a Boldogkő várában működő Castrum 
Boldua középkori étteremből. 

12.00 | Kriza Ákos polgármester átveszi a 
város kenyerét, majd megtartja ünne-
pi beszédét. A keresztyén egyházak képvise-
lői ünnepi keretek között, egyházuk szertartása 
szerint megvágják, majd megáldják, megszen-
telik az új kenyeret, a családok pedig a hely-
színen lévő kenyérsátorban vásárolhatnak ke-
nyeret, amit a jelenlévő egyházak képviselői 
megáldhatnak, megszentelhetnek.

Herman Ottó Múzeum 
kiállítási épülete
10.00–17.00 |  Ingyenesen megtekinthető 

kiállítások, családi programok.
» Apródképző, íjászat, táncház, Manó Manu-
faktúra játszóház (borosüveg-díszítés, cso-
mózott nemzetiszínű karkötő készítése, csu-
hébaba-készítés, játéksarok, fakockák, stb.), 
kézműves termékek vására. 

Népkert
15.00 | Az Országzászló felavatása.  

„A miskolci országzászló” – szemelvények ko-
rabeli dokumentumokból. Erkel Ferenc: Bánk 
bán című operája  „Hazám, hazám…” kezde-
tű áriáját előadja Cselóczki Tamás, a debreceni 
Csokonai Színház operaénekese. Ünnepi beszé-
det mond Szabó Sándor önkormányzati kép-
viselő, a Lévay József Közművelődési Egyesület 
elnöke. Dsida Jenő Psalmus Hungaricusát elő-
adja Kincses Károly, a Miskolci Nemzeti Szín-
ház művésze. A történelmi egyházak képviselői 
megáldják és felszentelik a zászlót. Ünnepélyes 
zászlófelvonás.  Az „Elindultam szép hazámból” 
című dalt előadja: Szécsi Viktória.

Gallardo ismét a csapat egyik legjobbja volt 

Hétfőn alapkőletétel, szombaton avatás a Népkertben
Több mint fél évszázad  
után újra elfoglalja eredeti 
helyét a Népkertben  
az Országzászló. 

A lobogót augusztus 20-án délután 
3 órakor, az államalapítás ünnepén 
szentelik fel, 77 évvel első felállítá-
sa után.

Hétfőn délután a történelmi egy-
házak képviselői megáldották az 
alapkövet, majd a 72 egykori vár-
megyéből érkezett „alapföldet is 
letették” – azaz a megérkezett kis 
földadagokat összeöntötték, és bele-

kerültek az országzászlót körülölelő 
ágyásba. Ezt követően Kriza Ákos 
polgármester és Szabó Sándor, az 
Országzászló újbóli felállítását kez-
deményező Lévay József Közmű-
velődési Egyesület elnöke elhelyez-
te az alapkövet. 

Az emlékműállítás anyagi fede-
zetét közadakozásból teremtik elő, 
s bár az építmény elkészült, még to-
vábbi támogatásra van szükség – 
várják mindazok adományait, akik 
szívügyüknek érzik, hogy újra a régi 
helyén állhat a magyarság összetar-
tozásának szimbóluma. (Számla-
szám: OTP Bank Nyrt. 11734004-
20494067.)                        (fotó: Juhász Á.)
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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.

Kutatók figyelmébe!

TÉMAFIGYELÉS  
a Miskolci Egyetem könyvtárában 
A felhasználói igények minél teljesebb kiszol-
gálása érdekében a Miskolci Egyetem Könyv-
tára nem egyetemi állampolgárok számára is 
igényelhető, új szolgáltatást vezetett be.

A szolgáltatás keretében az igénylő rendszeres idő-
közönként tájékoztatást kap a kutatási témájában 
megjelent legfrissebb szakirodalomról. 

A megrendeléskor meghatározott feltételek (meg-
rendelőlapon vagy személyesen megadott paramé-
terek) szerint a könyvtár tájékoztató szolgálatának 
munkatársai rendszeresen „figyelik” a kért témában 
a kiválasztott adatbázisokban megjelenő legfrissebb 
szakirodalmat. Az eredményről a megrendelő adott 
időközönként tájékoztatást kap. 

A szolgáltatás díjának megállapítása a megrendelő 
igényeinek függvényében, egyedileg történik.

Kapcsolatfelvétel:
• személyesen: az Egyetemi Könyvtárban – az in-

formációs pultoknál
• e-mailben: konyvtar@uni-miskolc.hu
• telefonon: 46/361-416
További információ:
http://www.lib.uni-miskolc.hu/hun/service/

temafigyelo.php

A Miskolci Egyetem Technológia- és Tudás-
transzfer Centrumának kialakítása és működtetése  
(TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0006).

ÉLETÜNK ALAPANYAGA A VÍZ
Semmi sem teszi 
kék bolygónk ter-
mészetes forrása-
it olyan szemlélete-
sen megfoghatóvá, 
mint a vizünk.

Az Energie AG Mis
kolc Kft. 2008 óta 
segíti a város mun
káját, így társasá
gunk jelentős szere
pet vállal a Miskolc 
város területén lévő 
közműhálózat diag
nosztikai vizsgá la
tá ban, a víz és csatornahálózat állapot
felmérésében. Munkánk során a miskolci 
polgárok gyakran találkozhatnak kékfe
hér színű, egyedi megjelenésű speciá
lis autóinkkal, modern műszaki eszkö
zeinkkel.

Vizsgálataink célja a csatornarendsze
rek teljes körű tisztítása, vezetékhibák 
kamerás felmérése, csővezetékek víztar
tási próbáinak elvégzése, szabálytalan 
bekötések feltérképezése. Tevékenysé
günk eredményeképpen feltárásra ke
rülnek a vízszivárgást okozó meghibáso
dások, rejtett vízbevezetések, csökken a 
csőelzáródást okozó dugulások száma, 
illetve növekszik a csatornahálózat élet
tartama.

Ritkán gondolunk rá, de az ingatlanon 
belüli közműhálózat nem megfelelő üze
meltetése (pl. idegen anyagok bekerülé
se), rossz állapota károkat és szennyezést 
okozhat. Az illegális vagy szabálytalan csa
padékbekötéseken keresztül olyan több
letvízmennyiség jut a csatornahálózatba, 
amely feleslegesen terheli a szennyvíztisz
títót. Lakossági fogyasztóként is sokat te
hetünk azért, hogy a víz és csatornaháló
zat hosszú távon működőképes legyen.

Az ökológiai felelősség és a vízzel való 
gondos és hatékony bánásmód együtt 
biztosítja a jövő nemzedék tiszta vízzel 
való ellátását. Az Energie AG Miskolc Kft. 
ehhez kínál modern technológiákat az ivó
víz és szennyvízgazdálkodásban.

WWW.ENERGIEAG-MISKOLC.HU
A Miskolc Holding Zrt. és az Energie AG Wasser közös vállalata.
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Augusztus 19. | péntek
11.00–16.00 | Belvárosi utcazene. Kossuth 

u. sarka.
17.00 | Júlia hagyományos szülinapi bulija. 

VOKE Vörösmarty Művelődési Ház.
17.00 | Ökumenikus kenyérszentelés. Agapé, a 

kassai Thália Színház művészeinek műsora. Nyi-
las Misi Ház.

17.00 | Gyár Fesztivál. Koncertek öt színpadon.
Miskolc-Egyetemváros.

18.00 | Miss Alpok-Adria. Szépségverseny. Dön-
tő. ITC-székház.

20 óra körül | ÉjszakáZoo. Sötétedéskor túra az 
állatkertben, az éjjeli ragadozók megfigyelése. 
Miskolci Állatkert és Kultúrpark.

Augusztus 20. | szombAt
Egész nap | Ability játékok. Centrum
9.00–17.00 | Kenyérsütés és családi progra-

mok. Miskolci Állatkert és Kultúrpark.
17.00 | Gyár Fesztivál. Koncertek öt színpadon. 

Miskolc-Egyetemváros.
18.00 | Színes énekek éneke. A Diósgyőri Képző-

művész Stúdió 
 ‚
76 reprezentatív kiállításának meg-

nyitója. Felsőzsolca, Bárczay-kastély.

Augusztus 21. | vAsárnAp
9.00–17.00 | Kenyérsütés és családi progra-

mok. Miskolci Állatkert és Kultúrpark.
16.00 | Vasárnapi bál az új kenyér tiszteletére. 

VOKE Vörösmarty Művelődési Ház.

Augusztus 24. | szerdA
21.00 | Új Világ. Az Új Magyar Táncszínház egész es-

tés produkciója. Diósgyőri vár.

Augusztus 26. | péntek
13.00 | Belvárosi utcazene, közreműködik a Ba-

buci Emlékzenekar. Kossuth u. sarka.
16.30 | A 100 éves Bányász fúvószenekar és öt 

másik fúvószenekar koncertje. Hősök tere.
18.00–23.00 | A Szépkorúak Barátság Klub-

jának zenés nosztalgiaestje. VOKE Vörösmar-
ty Művelődési Ház.

18.00 | Gyermektáncház és csángó táncház 
Nyékládházán, a Nyékládházi Nyár 2011 so-
rozatának részeként. Nyékládháza, Művelődési 
Ház szabadtéri színpada.

Augusztus 27. | szombAt
Délelőtt | A 100 éves Bányász fúvószenekar és 

térzenéi a város kiemelt helyein. Szinva terasz, 
Kossuth tér, Centrum Áruház, Lillafüred.

14.00–17.00 | Kölyöksziget. Játszóház. Miskol-
ci Galéri, Petró-ház.

16.00 | 8. Esztenás Fesztivál szezonnyitó. Nyilas 
Misi Ház udvara.
16.00 Kézművességek, játszóház
17.00 Fülenagy, a kíváncsi kiselefánt – a Csodama-
lom Bábszínház műsora
18.00 Esztenás gyermektáncház

20.00 Tényleg zenekar – erdélyi és magyarországi 
táncrendek, vonós muzsika
21.30 Mokányos együttes – gyimesi csángó táncház
22.30 Esztenás együttes – moldvai csángó táncház

17.00 | Ilona-bál. A Mosoly Országa Kulturális Egye-
sület szervezésében. VOKE Vörösmarty Művelő-
dési Ház.

Augusztus 28. | vAsárnAp
17.00 | Vasárnapi Randevú Klub. VOKE Vörös-

marty Művelődési Ház.
» részletes programajánló a minap.hu-n
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Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.)  Ne várjon másokra! Egyáltalán nem jellemző önre a tétlenség, de 
most mégis ölbe tett kézzel várja, hogy észrevegyék. A héten számos alkalom kínálkozik majd te-
hetsége bizonyítására, legyen ismét kezdeményező, lendületes és közvetlen. Ossza meg családjá-

val a vágyait, segíteni fognak! Valaki betoppan az életébe, aki teljesen felforgatja eddigi konvencióit.

bikA (04. 21–05. 21.) Szánjon több időt családjára! Tegye félre a munkát, és élvezze ki azt 
a szeretetet, amit csak családtagjaitól és legközelebbi barátaitól kaphat meg. A személyes kapcso-
latok nagyon fontosak, ápolja őket! Ne tartsa magában a munkahelyi gondokat. Közösen sokkal 

könnyebben megtalálják a megoldást.

ikrek (05. 22–06. 21.) Hallgasson végig másokat! Nagyon szép dolog, hogy mindig van 
közlendője a nagyvilág számára, de az már kevésbé, ha nem hagy másokat is szóhoz jutni. Ezzel fe-
leslegesen bánthat meg szívének kedves embereket, anélkül, hogy sejtené. A héten bújjon inkább 

a szemlélődő álarcába! Munkahelyén használja nyugodtan intuícióját, előnyökhöz juttatja.

rák (06. 22–07. 22.) Gondolja át az anyagiakhoz való viszonyát! Nem minden gonoszság 
gyökere a pénz, hiába szereti ezt hangoztatni. Itt az ideje, hogy megváltoztassa a bankszámláján 
szereplő számokat. Ön igenis megérdemli a jólétet, ne sopánkodjon annyit! Bizonyosodjon meg ar-

ról, hogy tényleg szerelmes-e! Lehet, hogy csak az érzésbe szeretett bele.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Adja át magát az átalakulás varázsának! Jelen pillanatban a 
külseje nem tükrözi szikrázó személyiségét. Egyszerűen túlhajtotta magát, és az utóbbi időben nem 
volt ideje magára, ám a héten lehetősége lesz újjászületni. Azonban ne egy szépségszalonban keresse 

a megoldást, először a lelkét tegye rendbe! Romantikus kapcsolatok terén szüksége lesz a józan eszére.

szűz (08. 24–09. 23.) Kreatív energiák szállják meg a héten. Miben érzi igazán jónak 
magát? Az írásban, rajzolásban vagy éppen a gasztronómiában? Most teljesen mindegy, melyik 
irányba indul el, ha időt szán az alkotásra, boldog lesz. Barátai mindig örülnek, ha feltör önből a 

művész, mert ilyenkor ajándékokkal halmozza el őket.

mérleg (09. 24–10. 23.) Ossza be okosan energiáit! Ezen a héten talán túlságosan is 
önfeláldozó lesz. Ne tegye, hisz a csapatmunkát már régen feltalálták! Inkább gondolja végig, kivel 
oszthatná meg feladatai nyomasztó terhét a munkában és a magánéletben egyaránt. A hétvégét 

szánja kapcsolatépítésre, például egy kerti buli formájában. Egy romantikus randevú is lehet belőle.

skorpió (10. 24–11. 22.) A héten a karrierje kerül a középpontba. Legyen nagyon meg-
fontolt és figyelmes a részletekre. Saját magunk dicsőítése mindig az élet nevű játék része volt, amit ön 
mostanában elfeledett. Adjon hangot ismét pozitív eredményeinek, mert a napokban többen figyel-

nek önre, mint gondolná! Igaz, ezzel együtt a családja háttérbe szorulhat, de a későbbiek kárpótolhatja majd őket!

nyilAs (11. 23–12. 21.) Ismét utazásra adja fejét. Ha már nincs szabadnapja, akkor a 
hétvégéket használja majd ki a világlátásra. De egy biztos, most ismét buzog önben valami leküzd-
hetetlen vágy ismeretlen tájak iránt. Azonban, ha jobban belegondol, most pont erre van szüksé-

ge, hogy ismét feltöltődjön, és kreatív energiák szállják meg. Szerelmi élete kedvező mederbe terelődik.

bAk (12. 22–01. 20.) Szinte mágneses lesz vonzereje. Nem feltétlenül az ellenkező nemet 
fogja magához vonzani a héten, egyszerűen megnövekedik majd népszerűsége. Sokan szeretné-
nek most a közelébe férkőzni, de ön válogatósabb lesz, mint valaha. Talán éppen ez a titka. Család-

ja ezzel szemben értetlenül áll a dolog előtt, ne legyen velük olyan szigorú! Értékelje át szerelmi kapcsolatát.

vízöntő (01. 21–02. 19.) Legyen erős! A héten nagyon érzékeny és sebezhető lesz, 
éppen ezért vegye fel a diplomata álarcát. Ne foglalkozzon vele, ki mit mond vagy cselekszik, in-
kább viselkedjen kívülállóként ezen a pár napon. Ugyanis most, ha nem vigyáz, könnyen gyűjthet 

be vélt vagy valós sérelmeket, amelyek hosszú időre meghatározhatják életét.

HAlAk (02. 20–03. 20.) Álljon ellen a kísértésnek! A következő napok az önmegtartóz-
tatásról szólnak az ön életében, de leginkább lelki síkon. Sokszor legszívesebben odavágna néhány 
fegyverként ható szót másoknak, azonban tartóztassa meg magát. Utólag úgyis mindig megbán-

ja, ráadásul most a következményekkel még inkább számolnia kell.

minta: filmcím (felirat/szinkron) 
| korhatár | kezdési időpontok
Rossz tanár (MB premier) | 16 | 10.30, 
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 – 22.30 (pén-
tek–szombat)
A majmok bolygója: Lázadás (MB) 
| 12 | 11.30, 13.30, 15.45, 17.45, 20.00 – 22.15 
(péntek–szombat)
Frászkarika (MB digitális 3D) | 16 | 
13.30, 15.45, 18.00, 20.15 – 22.30 (péntek–szom-
bat)
Zöld lámpás (MB digitális 3D) | 16 | 
12.30, 17.15, 19.30 – 21.45 (péntek–szombat)
Amerika kapitány: Az első bosszú-
álló (MB digitális 3D) | 12 | 10.15, 14.45, 
20.00 – 22.30 (péntek–szombat)
Verdák 2. (MB digitális 3D) | KN | 11.00, 
13.15, 15.30, 17.45

Verdák 2. (MB) | KN | 12.00, 16.45 – 21.30 
(péntek–szombat)
Förtelmes főnökök (MB) | 16 | 14.00, 
18.15, 20.15 – 22.15 (péntek–szombat)
A gondozoo (MB) | KN | 10.00, 12.00, 16.15
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, 19.00
Transformers 3. (MB digitális 3D) | 
16 | 20.30
Micimackó (MB) | KN | 10.15, 11.45
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 18–24. ›››››››››

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).

Augusztus 25–Augusztus 31. | szerdáig | 17.00 Kung fu Panda 2; 
amerikai animációs film | 12 | (Béke-terem) | 17.30 Förtelmes főnökök; ame-
rikai vígjáték | 16 | (Uránia-terem) | 19.30 Nader és Simin, egy elválás törté-
nete; feliratos, iráni filmdráma | 16 | (Béke-terem) | 20.00 Larry Crowne; fel-
iratos amerikai romantikus vígjáték | 12 | (Uránia-terem).

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

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Augusztus 22. | Hétfő 06.00 Az előző esti 

adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Business-mix (Há-
lózat 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 (Háló-
zat TV) 21.00 A stáb akcióban, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 23. | 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 Újpest – DVTK labdarúgó-mérkőzés, közvetítés felvételről 21.00 Zsarubőr-
ben, holland film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 24. | szerdA 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Hatan In-
diából 2. rész (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 (Hálózat TV) 
21.00 Sakkjátszma, francia–belga–svájci film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 25. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 
Négy és fél millió lépés Magyarországon 2. rész (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 
18.25 Gyöngykagyló, a Miskolc Televízió gyermek- és ifjúságvédelmi magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.25 Vanderfullájf, kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV.) 21.00 Bangkok árnyai, 
amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 26. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Irányjel-
ző, autós magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti ma-
gazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Múzsa, kulturális magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 
(Hálózat TV) 21.00 Lézer misszió, amerikai–német–dél-afrikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 27. | szombAt 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Science-
Club (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 Házi-
buli Attilával és vendégeivel (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Augusztus 28. | 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 maga-
zin (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Trópusi hőség, kanadai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 Kép-
újság.

» Miskolcon a selyemréti és a vasgyári templomot is Szent István tiszteletére szentelték. A 
selyemréti búcsú 20-án, szombaton délelőtt 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.

» Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén az este 6 órai szentmisében Jan Zajac 
krakkói segédpüspök, az Isteni Irgalmasság bazilikájának igazgatója megáldja az Isteni Irgalmas-
ság új oltárát a minorita templomban. Az oltárban lesznek elhelyezve a szentek ereklyéi.

» Személyi változások a miskolci görög katolikus parókiákon és oktatási intézmények-
ben. Orosz Atanáz püspök-exarcha a Búza téri, belvárosi parókiára Papp András eddigi egyete-
mi lelkészt nevezte ki, miután elődje, Gulybán Tibor esperes felsőzsolcai parókus lett. Az Avas-dé-
li egyházközség parókiai adminisztrátorának Fedor Pétert nevezte ki a főpásztor, és megbízta a 
Fáy András Görög Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola nevelési igazgatóhelyettesi feladatai-
val, miután elődje, Grunda János kisvárdai parókus lett. Szarka János taktaharkányi parókus lett, 
helyette az újdiósgyőri egyházközség parókusává Tóth Ferencet nevezte ki. A Miskolci Egyetem gö-
rög katolikus lelkésze Makkai László lett, aki igazgatja a görög katolikus egyetemi kollégiumot és 
a cigány szakkollégiumot is. Az új görög katolikus kórházlelkész Tóthszegi István. Béres Gábor a 
Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola hitoktató lelkésze, Thodory Ferenc a Szent Miklós Óvoda 
óvodalelkésze. Dudás László görömbölyi parókust a főpásztor miskolci esperesnek nevezte ki. Az 
apostoli exarchátus főhelynöke Kaulics László lett. Püspöki titkár, egyben óvodalelkész Kiss László.

harang-hírek ››››››››››››

HIrDEtés

HIrDEtés

érINtI ÖNt a KÖzBEszErzés?
akkor ne hagyja ki az alábbi szakmai rendezvényt:

2011. szeptember 8-án

KÖZBESZERZÉSI KONFERENCIA MISKOLCON
TÉMA: Az új közbeszerzési törvény

szakelőadó a téma budapesti gyakorlati szaktekintélye:
Dr. Lukács andrea közbeszerzési szakértő

Jelentkezési határidő: szeptember 4.
Információ: e-mail: bendiktamas@gmail.com, tel.: 70/371-6328

Jegypénztár: Miskolc, Rákóczi u. 2.
Tel.: 46/508-844, 30/846-3009

„EzEk mind mi vagyunk”
mûfaji kalandozások a miskolci Szimfonikus zenekarral

Klasszikus, filmzene, jazz, operett mûvek l Vezényel: kovács László
Szeptember 9., péntek, 19.00 óra l Jegyár: 1500 Ft, miskolc kártyával 1200 Ft.

Amennyiben a szeptember 9-i koncertre és a szeptember 11-i színházi elôadásra egyidejûleg vált jegyet,  
a két elôadásra kedvezményesen 2500 Ft-ért, Miskolc Kártyával 2000 Ft-ért vásárolhatja meg jegyét.

JátSSzunk zEnét a SzimFonikuSokkaL! 
történEtEk ütEmvároSbóL

Vezényel: Kovács László l Forgatókönyvíró és mûsorvezetô: Csuka Tímea
Szeptember 10., szombat, 15.30 óra l Jegyár: 600 Ft

SzakcSi LakatoS Jr. trió koncErt
orbán györgy – bôgô l balázs Elemér – dob l Szakcsi Jr. – zongora

Szeptember 10. szombat 19.00 óra l Jegyár: 600 Ft

a centrál Színház bemutatja Woody allen komédiáját:

nEW york-i komédiák  
Egyfelvonásos vígjáték, fordította: Prekop Gabriella 

Fôbb szerepekben: básti Juli, rudolf Péter, nagy-kálózy Eszter
Szeptember 11., vasárnap, 19.00 óra l Jegyár: 1500 Ft, miskolc kártyával 1200 Ft.

Amennyiben a szeptember 9-i koncertre és a szeptember 11-i színházi elôadásra egyidejûleg vált jegyet,
a két elôadásra kedvezményesen 2500 Ft-ért, Miskolc Kártyával 2000 Ft-ért vásárolhatja meg jegyét.

Új oltárt avatnak
Közadakozásból készítették el a 

miskolci Nagyboldogasszony mi-
norita templom új oltárát. Ez az 

első – miskolci tervező és asztalo-
sok közreműködésével készült – 
oltár, amelyen II. János Pál pápa 
képe látható. Az Irgalmas Jézus 

jobbján Boldog II. János Pál, bal-
ján pedig Szent Faustyna látható. 
Az oltárt augusztus 20-án Zajac 

krakkói segédpüspök, az Isteni Ir-
galmasság bazilikájának igazga-

tója szenteli meg az este 6 órakor 
kezdődő szentmisén.

(fotó: Végh Cs.)
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Rose Shapiro: Beveszed?
Az alternatív gyógyászat itthon is népsze-
rű fajtái, melyekről szó esik: ájurvédikus 
gyógyítás, akupunktúra, kineziológia, 
aromaterápia, asztrológiai gyógyá szat, 
autogén tréning, Bach-féle virágorvossá-
gok, biorezonancia-terápia, fény terápia, 
gyógyfüvek, homeopátia, fülgyer-
tyák, kombucha tea, kristálygyógyítás, 
mágnesterápia, reiki, színterápia, termé-
szetgyógyászat. Ismerjük meg e mód-
szerek történeti gyökereit, a boltokban 
kapható szerek összetételét, és a tények 

ismeretében döntsünk az alkalmazásukról!

Debra L. Reble: 
Párkapcsolat szívvel-lélekkel 
Debra L. Reble, a tapasztalt terapeuta egy 
új kapcsolatmodellen keresztül mutatja 
be, hogy a harmonikus párkapcsolatról 
szövögetett álmaink akkor válhatnak va-
lóra, ha első lépésként megbékélünk ön-
magunkkal, ezt követően pedig mély lel-
ki kapcsolatot alakítunk ki párunkkal. Új 
értelmet ad a lelki társ fogalmának, és új-
szerű megközelítésben tárgyalja a félté-
kenység, a félelem, a régi sérelmek, a ki-
szolgáltatottság, illetve a közös alkotás és 
az ennek köszönhetően elmélyülő intimitás témáját.  

Névadó – Kosztolányi Dezső
Lillafüreden az egri or-
szágútból a Szent Ist-
ván-barlangnál nyílik, 
s a Palotaszállót övező 
Fazola Frigyes sétány-
ba torkollik a Nyu-
gat jeles munkatársára 
emlékező sétány. (Az 
1970-es években kap-
ta ezt a nevet.)

A Szabadkán szüle-
tett írót, publicistát Babits Mihály-
hoz és Juhász Gyulához fűzte ba-
rátság, s a Nyugat képviseletében 
Miskolcon is többször járt. Jelen 
volt 1930-ban Kaffka Margit em-
léktáblájának leleplezésénél, és 
részt vett 1933-ban a lillafüredi író-

hét rendezvényein. A 
miskolci Zenepalotá-
ban rendszeresen tar-
tottak előadói estéket, 
ahol 1930-ban és 1931-
ben – többek között – 
Babits Mihály, Móricz 
Zsigmond és Karinthy 
Frigyes társaságában is 
megjelent. 

Tagja volt a Kis-
faludy Társaságnak és volt a ma-
gyarországi PEN Club elnöke is. 
Jelentős műfordítói munkássága. 
(1885–1936 között élt, Budapesten 
halt meg. Édes Anna című regénye 
alapján film is készült.)

D. I.

Nader és Simin, egy elválás története
A teheráni Simin válni akar a férjétől, ezért el-
költözik lányukkal együtt. Nader az állandó 
gondozásra szoruló apjával marad, ezért kény-
telen felvenni egy gondozónőt, Razieh-t. Egy 
nap Nader a sötét lakásba tér haza, ahol apja 
magatehetetlenül fekszik az ágya mellett. Az 
ügyből per kerekedik. A 2011-es Berlini Filmfesztivál legjobb filmjé-
nek járó Arany Medve-díj nyertese Asghar Farhadi rendező alkotása.

színes, feliratos, iráni filmdráma, 123 perc, korhatár 16 év
Művészetek Háza, Béke-terem. Augusztus 25–augusztus 31., 19.30

filmajánló ›››››››››››

Akkor és most… A Palotaszálló „U” alaprajzú déli kialakításá-
hoz gondosan tervezett park csatlakozott. A park középső részén az 
államosítás utáni időszakban alakítottak ki egy úszómedencét. A 35 x 
40 méteres medence 1962–1985 között működött. Évente 8000-8500 
„beutalt” személy pihent a szállodában, de a vízforgató berendezések 
rendre elromlottak. 1985-ben olvassuk a sajtóban, hogy „a felújítás so-
rán a vízforgató berendezés cseréjére már nem jutott pénz, ezért a me-
dencét végül betemették. A medence helyén most bitumenes pályát 
alakítottak ki pingpongasztalokkal. Viszont egy stílszerű fedett uszo-
da építéséről – az épület szárnyához illesztve azt – nem mondtunk le”.
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Juhász Ákos 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.

Strandok, éjszaka
A Miskolctapolcai Barlangfür-

dő is csatlakozott a Magyar Für-
dőszövetség Strandok éjszaká-

ja című, fürdőzést népszerűsítő 
programjához: augusztus 12-én 

itt is kedvezményesen lehetett je-
gyet váltani a fürdőbe. A kam-
pányt azért rendezik meg évről 

évre, hogy népszerűsítsék a ma-
gyar fürdőkultúrát. Idén az or-
szág 28 nagy múltú fürdője és 

strandja várta a látogatókat.
A Miskolctapolcai Barlangfürdő 
repertoárjában eddig is szerepelt 
éjszakai fürdőzés: idén június 1. 
és augusztus 19. között minden 

pénteken 21 órától éjfélig várták, 
várják a különleges élményekre 

vágyó közönséget.
(fotó: V. CS.)

A friss kenyér illata
Juhász Péter általános is-
kolásként döntötte el, 
hogy pék lesz és valóra is 
váltotta álmát. Azóta sem 
csalódott a szakmájában, 
ma is szeretettel csinálja.

– 1996-ban, az általános isko-
la elvégzésekor döntöttem úgy, 
hogy pék szeretnék lenni. Van, 
aki tűzoltó akar lenni, ha fel-
nő, én a pékmesterségbe szeret-
tem bele – mondja Juhász Péter, 
aki a tanodában kezdte el meg-
tanulni, milyen is a pékek élete.

Ki is tanulta a mesterséget oly-
annyira, hogy 2007-ig a dagasz-
tó csoport vezetője volt, majd 
elhagyta „alma materét”, de né-
hány évvel később visszatért és 
ma már oktatóként is dolgozik.

– Nem régóta vagyok oktató 
pék. Gyakorlatilag ugyanazt csi-
nálom, mint előtte, csak a gye-
rekeket is megtanítom a mes-
terségre – teszi hozzá a pék, aki 
szerint a dagasztás a kenyérsü-
tés legfontosabb része, amin sok 
minden áll vagy bukik.

A pékek élete nem könnyű, hi-
szen hajnalok hajnalán már dol-
goznak azért, hogy az ébredező 

lakosság a legfinomabb, legfris-
sebb kenyérhez jusson hozzá, ám 
Juhász Pétert ez sem zavarja.

– Úgy gondolom, ha vala-
ki szereti a hivatását, akkor azt 
minden esetleges negatív olda-
lával együtt szereti. Engem nem 
zavar, hogy hajnal 4 órakor kell 
kelnem. Igaz, otthon így nincs 
sok időm sütögetni, de mivel 
nagyon szeretem a kenyeret, a 
munkahelyemről mindig vi-
szek otthonra is – mondja a pék, 
aki szerint a szakma épp olyan, 
mint azt gyermekként elképzel-
te, ma is szeretettel csinálja, hi-
szen kenyérre mindig szükség 
lesz. Újra, mindennap – nem-
csak az új kenyér ünnepén.

Kiss J. | fotó: Végh Cs.

köztünk élnek ››››››››››››
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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

90 éve, 1921. augusztus 15-én Benkhardt Ágoston (1882–1961), a 
Képzőművészeti Főiskola tanárának vezetésével 20 főiskolai növen-
dék érkezett Miskolcra, s nyári tanfolyam címen használatba vették 
a Művésztelepet. Meilinger Dezső, Bartus Ödön és Nyitray Dániel 
vett még részt az október 2-ig tartó tábor oktatási munkájában.

87 éve, 1924. augusztus 17-én helyezték el a miskolci zsidó kórház 
alapkövét. A Csabai kapuban megvásárolt 4 kat. h. területtel szem-
ben már kiépült az Otthon, később Mikszáth-telep. Az első emelet 
magasságában az építkezés azonban 1925-ben befejeződött. A terü-
let és a félkész épület a kincstár kezébe került, itt alakították ki a VII. 
kerületi honvédparancsnokságot. 1950-től tüdőkórház, az 1990-es 
évek felújítása után a Szent Ferenc Kórház működik az épületben.

82 éve, 1929. augusztus 18–20-a között a Tiszáninneni Lótenyész-
tő és Lovas Egylet lovas- és hajtóversenyt rendezett Miskolcon. A 
Felvidéki Lovaspóló Club pedig mérkőzést szervezett ezzel egy idő-
ben. Miskolc így vonult be a lovaspóló-sport történetébe, hiszen ez 
volt az első ilyen sportrendezvény városunkban.

Hétforduló ›››››››››

HIrDeTéS

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 ››››››››››››


