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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Kulturális 
szövetség
szeptemberben az operafesztivál 
kft. tevékenységi körének bővítésé-
vel új szervezetet hozhat létre az ön-
kormányzat. a város | 3. oldal

Négy 
araNyérem
pallay kornél is négy arany-
éremmel tért haza a tatai speciá-
lis dobó világbajnokságról.  
sport | 5. oldal

ÜNNepel 
a műha
ötödik születésnapján kedvez-
ményekkel ajándékozza meg a 
közönséget a Művészetek Háza.  
a város | 3. oldal
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INgyeNes  gyógyszer-
házhoz  szállítás!

  gyógyszer-
házhoz  szállítás!

  gyógyszer-
házhoz  szállítás!

Diósgyőri gyógyszertár
Bejárat: miskolc, nagy Lajos király útja 34. 46/532-231

A legősibb ünnepünk
A Szent István téren már dél-

előtt megkezdődtek az augusz-
tus 20-ai ünnepi programok – 
a színpadon műsorok, a téren 

játszóházak, bemutatók várták 
az ünneplőket. Sokakat von-
zottak a múzeumi rendezvé-

nyek és az ingyenesen látogat-
ható tárlatok is. Délután pedig 
felszentelték az Országzászlót. 

» képes beszámolónk 
az 5. oldalon

Akadálymentes új tanév

Határidőre elkészül a Pattantyús Általános Iskola tantermeinek és 
folyosóinak akadálymentesítése, így – bár munkák még néhány 
hétig zajlanak majd az épületben – a tanítás zavartalanul indulhat 
majd el szeptember 1-jén.

» részletek a 3. oldalon

Klaszterben a főutcáért
Közösen dolgoznak a belváro-
si kereskedők a BOKIK hathatós 
támogatásával azon, hogy életet 
leheljenek a sétálóutcába. A siker 
érdekében létrehozták a Belvá-
rosi Gazdaságfejlesztési Klasztert 
is. Első körben olyan progra-
mokban, akciókban gondolkod-
tak, amelyek a sétálóutcára csal-
ják az embereket. A BOKIK 
ingyenesen biztosítja a tulajdo-
nában lévő 25 faházat, ehhez lát-
ványos programokat kapcsol-
nának, művészeti csoportok 
fellépését, borkóstolót, vagy ép-
pen fodrászbemutatót. 
» részletek a 3. oldalon

Újraindul a villamos, változik a buszközlekedés
Újraindul szeptember 1-jén 
a villamosforgalom a Tiszai 
pályaudvar és a Diósgyőri 
gimnázium között. Szintén 
jövő csütörtöktől gyakrab-
ban jár majd néhány busz, 
de lesznek további változá-
sok is a miskolci tömegköz-
lekedésben.

A legnagyobb változás a város köz-
lekedésében az autósok számára is 
az lesz, hogy újraindul a villamos-
forgalom a megújult pálya na-
gyobb szakaszán: az 1-es villamos 
a Diósgyőri Gimnáziumig, a 2-es 
pedig eredeti útvonalán jár majd, a 
Tiszai pályaudvari végállomás is is-
mét használható lesz.

A Diósgyőri Gimnáziumtól 
69VP jelzésű villamospótló autó-
buszokkal lehet továbbutazni Diós-
győr városrészig, illetve Berekaljára.

– A diósgyőri pályaépítés befe-
jeztével, előreláthatólag november 

14-étől az 1-es villamosok ismét 
a Tiszai pályaudvartól Diósgyő-
rig járnak majd, így tehát visszaáll 

a rend a 69-es járatoknál is: az ere-
deti útvonalukon, Berekalja és Di-
ósgyőr között fognak közlekedni – 

mondta Csontos Ágnes, az MVK 
Zrt. PR-főmunkatársa.

» folytatás a 3. oldalon

Két év után 
fordulat lehet?
Bár a heves megyei rendőrök egy-
előre homályosan fogalmaznak, úgy 
tűnik, a Középszeren két éve történt 
tragikus paneltűz ügye akár új for-
dulatokat is vehet.

Két éve már, hogy egy anya és két 
gyermeke életét vesztette az égő po-
kollá változott Középszeri panel-
házban. A környéken azóta sem 
nyugodtak meg a kedélyek, amit 
tovább fokoz, hogy a nyomozás-
ról nem sokat lehet tudni, miköz-
ben egyre telik az idő. A múlt héten 
a család ügyvédje több médiumban 
is nyilatkozott arról, hogy tudomása 
szerint a nyomozás új irányokat vett, 
és a tűzfészek lakás tulajdonosa, illet-
ve a panelfelújítást végző cég mun-
katársai mellett mások felelősségét is 
vizsgálják.           » folytatás a 3. oldalon

Mindig van mit helyreállítani
Megújulnak a padok Hősök te-
rén. Az ülőalkalmatosságo-
kat néhány héttel ezelőtt szed-
te be a Miskolci Városgazda Kft. 
azért, mert a folyamatos rongá-
lások miatt azok felújítása elke-
rülhetetlenné vált. Kis túlzással 
elmondható, hogy gyakorlatilag 
minden hétvége után szükséges 
lenne bizonyos mértékű helyre-
állítás a Hősök terén…

» cikkünk a 2. oldalon

Hőség!
A legmagasabb szintű hőség-

riasztás volt érvényben a napok-
ban Miskolcon is. Folyamatosan 

mérték a belvárosban a sínek hő-
mérsékletét, ötven Celsius-fok-
nál ugyanis már locsolni kellett. 
A legmelegebb órákban a város 
három forgalmas pontján szer-

dától péntekig vizet is osztottak. 
A hétvégén is meleg lesz, de hő-

ségriadó már nem várható. 
(fotó: mocsári L.)

A próbajáratok már csütörtöktől járnak a megújult pályákon  | fotó: mocsári L.

Diósgyőrben 
küzdöttek
Tizenhat csapat közel kétszáz 
résztvevője játszott kétszer tíz 
perces meccseket pénteken 
a diósgyőri sportligetben. Itt 
rendezték ugyanis az Orszá-
gos Rendőr-főkapitányság ez 
évi Országos Kispályás Lab-
darúgó-bajnokságát. Az or-
szág minden tájáról érkeztek 
együttesek a hagyományos 
viadalra.

Vereckei Csaba rendőr 
dandártábornok, megyei fő-
kapitány elmondta, nemcsak 
az egynapos tornáról, hanem 
a felkészültségről is szól a tor-
na, a fizikai kondícióról, me-
lyet a munka során is haszno-
sítanak a rendőrök.

Vizet osztanak a sportpályákon
Mindkét nagy hétvégi sport-
eseményen vizet osztanak 
majd a szurkolóknak. 

Minden érintett beleegyezett volna, 
hogy a szombati DVTK–Siófok NB 
I-es mérkőzés kezdési időpontját a 
hőség miatt tegyék át délután 3 órá-
ról este 7 órára – ám az MLSZ ver-
senybizottsága nem. 

– Ezer darab másfél literes ás-
ványvíz biztosan lesz a helyszínen, 
melyet önkéntesek osztanak majd 
a drukkereknek a mérkőzés alatt. 
Így ötezer embernek jut 3-3 deci-
liter víz – árulta el érdeklődésünk-
re Sztavinovszki Botond, a DVTK 
technikai igazgatója. A stadionban 
lesz mentő és egészségügyi sátor is.

Arról, hogy mennyi ivóvízszünet 
lesz a találkozón, a játékvezető dönt, 
de Sztavinovszki szerint félidőnként 
legalább kétszer szeretnék, ha fris-
síthetnének a játékosok.

A páros salakmotor Eb elődöntő 
is délután kezdődik. Hűtött italok, 
ásványvíz bőven lesz a helyszínen. 

– A bejáratnál nem fogunk a né-
zőktől semmilyen olyan eszközt – 
például napernyőt – elvenni, ami a 
hűsölést, kényelmüket szolgálná. A 
pályát locsolóautónkkal folyamato-
san fogjuk öntözni a szünetekben – 
tájékoztatott Jacsó Tibor szervező.

» sportcikkeink az 5. oldalon
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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 ››››››››››››

Ellenőrzés a Gyáron. A me-
gyei Kormányhivatal Szakigazga-
tási Szervei augusztus 18–20. kö-
zött integrált ellenőrzést végeztek 
a Gyár fesztiválnak otthont adó 
Egyetemváros területén. Az Élel-
miszerlánc-biztonsági és Állat-
egészségügyi Igazgatóság egy ven-
déglátóegységnél engedélyezéssel 
kapcsolatos hiányosság miatt in-
tézkedett. A Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőség egy vendéglátónál 
az üzemeltetői név- és székhelyjel-
zést rótta fel. A Munkavédelmi és 
Munkaügyi Szakigazgatási Szerv 
a helyszínt biztosító őrző-védő 
cég esetében a biztonsági őrök 
előzetes munkaköri alkalmassági 
vizsgálatának elmulasztása és a zaj 
elleni védelem hiánya, a kitelepült 
pizzasütőnél fogókesztyű biztosí-
tásának elmulasztása miatt járt el.

Tűzgyújtási tilalom. Magyaror-
szág erdeiben a rendkívül gyors fel-
melegedés, a kánikulai meleg és a 
csapadékmentes időjárás miatt fo-
kozott tűzveszély alakult ki, ezért 
az erdőkre, valamint az erdőterü-
letek határától számított kétszáz 
méteren belüli területre – átmeneti 

időre – augusztus 22-étől a vidék-
fejlesztési miniszter általános tűz-
gyújtási tilalmat rendelt el.

Új helyen a fogyasztóvédelem. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Fogyasztóvédel-
mi Felügyelősége új helyre, a 3526 
Miskolc, Blaskovics L. u. 24. szám 
alatti címre költözött. A felügye-
lőség telefonszáma (46/506-071) 
és e-mail címe (fogyved_emf_
miskolc@nfh.hu) változatlan.

Pollenjelentés. A 33. héten to-
vább emelkedett a levegő pollen-
terheltsége. A parlagfű pollen-
jének légköri koncentrációja a 
hétvégén meghaladta a nagyon 
magas szintet. Az egyéb allergén 
virágporok tovább erősítik a tüne-
teket. Az üröm mennyisége ma-
gas, a libatopfélék, az útifű, a fé-
szekvirágzatúak, a pázsitfűfélék 
pollenmennyisége alacsony volt. 
A csalánfélék virágpora változat-
lanul magas koncentrációban ke-
ringett a levegőben. A légköri aller-
gén gombaelemek száma az előző 
héthez képest csökkenést mutatott, 
közepes mennyiségben volt jelen.

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

Informatikai fejlesztés. Több mint 
húszmillió forintból fejleszthette in-
formatikai infrastruktúráját a miskol-
ci Jókai Mór Református Általános Is-
kola. A TÁMOP pályázaton elnyert 
20,7 millió forintból az iskola besze-
rez 11 tantermi csomag interaktív 
táblát, notebookokat, projektorokat, 
40 iskolai PC-csomagot, azaz számí-
tógépeket, monitorokat, szoftvereket 
és egy WIFI-csomagot.

Kötelező ablakcsere. Bírósági ver-
dikt mondta ki a Győri kapu egy tár-
sasházában több lakó számára, hogy 
együtt kell működniük a panelprog-
ramban. Bírósági végrehajtó felügye-
lete mellett kezdődtek el az ablak-
cserék. A több mint 170 lakó közül 
hatan nem egyeztek bele a panelkor-
szerűsítési programba. Olyannyira, 
hogy a munkákat sem hagyták a la-
kásukban elvégezni, emiatt a társas-
ház beperelte őket. Az ügy évek óta 
húzódik, de jogerős ítélet született, 
amely kötelezte a lakókat a munkák 
elvégzésére.

Elkészült a konyha. Megújult a Ka-
tica Bölcsőde konyhája. A felújításhoz 
közvetve a gyerekek is hozzájárultak, 
hiszen a júniusi családi napon szüle-
ik is támogatták anyagilag a korsze-
rűsítést. Mindemellett pályázaton 100 
ezer forintot nyertek, illetve a csalá-
di nap bevételéből sikerült a konyhát 
felújítani. A munkák során kicserél-
ték a fal és a padlózat elavult burko-
latát, valamint a vezetékeket a falban 
és új mosdót is kapott a konyha. Jövő-
re várhatóan az intézményben tovább 
folytatódik a rekonstrukció. 

A tehetség felelősség
A tehetséggondozás feltételeinek megújítása a Zrínyi Ilona Gimnázium-
ban (TÁMOP - 3.4.3-08/2-2009-0023) címmel komplex tehetségfejlesz-
tő programot valósított meg iskolánk az elmúlt tanévben. 

A projekt keretében harmincórás akkreditált továbbképzésen vett 
részt tizenkét pedagógus a tehetségfejlesztés témakörében. Tehet-
ségfejlesztő foglalkozásokat tartottunk rajz és vizuális kultúra, dráma, 
francia nyelv, történelem tantárgyi és természettudományi területeken 
tanulmányi versenyeket szerveztünk.

Hősök tere: mindig van 
mit helyreállítani
Megújulnak a padok a Hősök terén. 
Az ülőalkalmatosságokat néhány 
héttel ezelőtt szedte be a Miskolci 
Városgazda Kft. azért, mert a folya-
matos rongálások miatt azok felújí-
tása elkerülhetetlenné vált.

Nem először volt szükség a tér 
átadása óta a padok újradesz-
kázására és lefestésére. A Vá-
rosgazdától a Miskolci Napló 
megtudta, a hétvégenként a té-
ren mulatozó fiatalok rengeteg 
kárt okoznak. Kis túlzással el-
mondható, hogy gyakorlatilag 
minden hétvége után szükséges 
lenne bizonyos mértékű helyre-
állítás a Hősök terén.

A polgármesteri hivatal mun-
katársai hozzátették: a téren elhe-
lyezett padokat az elmúlt hetek-
ben szállították el felújítás miatt. 
Közülük kettő elkészült, ezek 
már a téren vannak ismét, a má-
sik három kisebb padra megren-
delték az új deszkákat, így hama-
rosan ezek is követhetik társaikat.

Kovács László Csaba, a Köz-
terület-felügyeleti és Rendészeti 
Osztály vezetője elmondta, a pa-
dok megrongálóit megpróbál-
ták visszakeresni a térfigyelők 
felvételein, azonban a padokat 

elhúzták olyan helyekre, ahová a 
kamerák nem láttak be.

– Egyébként, ha akár a térfi-
gyelőn keresztül, akár „élőben” 
ilyet észlelünk, kollégáink iga-
zoltatják a helyszínen az elkö-
vetőt, és a közterület-használat 
rendjéről szóló rendelet megsér-
tése miatt bírságot róhatunk ki 
rá, melynek értéke 3 és 20 ezer 
forint között van – hangsúlyoz-
ta az osztályvezető. Hozzátette: 
ha a büntetést nem fogadja el a 
rajtakapott rongáló, feljelentik, 
de adott esetben módjuk van a 
rendőrség értesítésére is, ilyen-
kor jogosultak a felügyelők akár 
a helyszínen tartani a rendőrök 
érkezéséig az elkövetőt.

Tajthy Ákos | fotó: Mocsári László

Tisztújítás a  
miskolci Fidesznél
Új elnököt és alelnököket választott 
a Fidesz – Magyar Polgári Szövet-
ség Miskolci Szervezete augusztus 
25-ei, csütörtöki tisztújító taggyű-
lésén. A tagság elnöknek Se bestyén 
László országgyűlési kép viselőt vá-
lasztotta. Az alelnöki tisztséget pe-
dig Csöbör Katalin, Nagy Kálmán 
és Zsiga Marcell országgyűlési kép-
viselők tölti be.

Információink szerint Molnár 
Attila korábbi elnök megköszönte 
a tagság eddigi munkáját, de nem 
jelöltette magát újra a tisztújításon.

napról napra ››››››››››››

Élménybeszámoló  
Idén 18 gyermek jutott el önkor-

mányzati képviselői támogatással a 
balatonmáriafürdői gyermektáborba, 
ahol versenyek, előadások, kézműves 

foglalkozások és kirándulások is várták 
őket. Kriza Ákos polgármester szer-

dán a hivatal Ovális termében fogadta 
őket, ahol képes beszámolóval mesél-
tek élményeikről. Ekkor az is kiderült: 

nemcsak szociális alapon javasolták 
az iskolák a gyerekeket, de volt köztük 

ételallergiás gyermek is, akit más tábor-
ban nem fogadtak volna. (fotó: M. L.)

augusztus 19. | péntek

Maratonisták. Miskolcra, ponto-
sabban Diósgyőrbe érkezett a Trans 
Hungaria Maraton hegyi kerékpáros 
verseny mezőnye. A speciális, 400 ki-
lométer össztávú, „A Dunától a Tiszá-
ig a vizek és a borok útján” jelszóval 
meghirdetett viadal a megyénkben a 
közeljövőben kijelölendő terepkerék-
páros útvonalra és Észak-Magyaror-
szág természeti kincseire igyekszik 
ráirányítani a figyelmet. 

augusztus 20. | szombat

István-búcsú. Miskolcon a se-
lyemréti és a vasgyári templomot is 
Szent István tiszteletére szentelték. 
Mindkét templomban az állami ün-
nepnap délelőttjén tartották a bú-
csút, képünk a Selyemréten készült. 

Áll az új oltár. Ünnepi szentmi-
se keretében felszentelték a mino-
rita templom új Isteni Irgalmasság 
oltárát, amelynek költségeit az egy-
házközség a hívek adományaiból fe-
dezte. Az oltárt Jan Zajac krakkói se-
gédpüspök, az Isteni Irgalmasság 
bazilikájának igazgatója áldotta meg, 
ő celebrálta az ünnepi szentmisét is. 

augusztus 22. | hétfő

Letelepedtek a gólyák. Meg-
érkeztek hétfőn a gólyák a Miskolci 
Egyetemre, és kezdetét vette az első-
évesek felkészülése az egyetemi élet-
re. Egy vidám hetük volt arra, hogy 
elsajátítsák azokat a tudnivalókat, 
amikre a tanulás mellett szükségük 
lesz az itt töltött évek alatt. 

Egy élhetőbb Miskolcért. Színes 
programokkal mutatta be „eredmé-
nyeit” a Szinva teraszon az a 2-2 mis-
kolci egyesületből és intézményből 
álló konzorcium, mely mintegy 100 
millió forintot nyert a térség hátrá-
nyos helyzetű csoportjainak felzár-
kóztatására. Hátrányos helyzetű fia-
talok bevonásával mozgásművészeti 
és majorettecsoportok, színjátszók, 
dráma- és kézműves szakkörök mű-
ködtek, és működnek még öt évig.

Közös munka. Oktatási együttmű-
ködési megállapodást kötött a Deb-
receni Egyetem Orvos- és Egész-
ségtudományi Centrum, valamint 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kórház és Egyetemi Oktató Kór-

ház. Ez alapján az orvostanhallgatók 
a nyári szakmai és évközi gyakorla-
taikat, a gyógyszerészhallgatók az ál-
lamvizsga-gyakorlatukat a kórház-
ban tölthetik.

augusztus 23. | szerda

Költséges beavatkozás. Sem a fő-
városban, sem Pécsen nem vállalták 
egy 32 éves nő bonyolult és költsé-
ges műtétjét arra hivatkozva, hogy 
elfogyott az augusztus havi keretük. 
Miskolcon, a megyei kórházban vé-
gezték el szerdán a bonyolult, speci-
ális beavatkozást, mely 2-3 millió fo-
rintba kerül. Az operáció a tartalék 
igazgatói keret terhére történt.

augusztus 24. | csütörtök

Szakmai találkozó. Hazánkban első 
alkalommal rendezték meg a Főem-
lősök a magyar állatkertben című, há-
romnapos országos szakmai találko-
zót a miskolci állatkertben, amelyen 
az összes hazai intézmény képviseltet-
te magát.  A konferenciát a Miskolci 
Turisztikai Kft. saját erőből, a Magyar 
Állatkertek Szövetségének támogatá-
sával szervezte meg. 

augusztus 26. | péntek

Jubiláló öregdiákok. Jubileumi ok-
leveleket adtak át a Miskolci Egyete-
men a Műszaki Földtudományi Kar 
(korábban Bányamérnöki Kar) és a 
Műszaki Anyagtudományi Kar (ko-
rábban Kohómérnöki Kar) egyko-
ri, most jubiláló hallgatói részére. Az 
egykori diákok 1946-ban, 1951-ben, 
illetve 1961-ben (65, 60, 50 éve) vet-
ték át diplomájukat. 
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Újraindul a villamos, változik a buszközlekedés
Újraindul szeptember 1-jén 
a villamosforgalom a Tiszai 
pályaudvar és a Diósgyőri 
gimnázium között. Szintén 
jövő csütörtöktől gyakrab-
ban jár majd néhány busz, 
de lesznek további változá-
sok is a miskolci tömegköz-
lekedésben.

» folytatás az 1. oldalról
Az első tanítási naptól a Győri ka-
puban az eredeti rend szerint le-
het közlekedni, így az 1-es, 1A-s 
autóbuszok Győri kapui és Ma-
lomszög utcai terelése megszűnik, 
ismét az eredeti útvonalukon köz-
lekednek mindkét irányban, vala-
mint az eredeti megállóhelyeiken 
állnak meg. Csontos Ágnes hoz-
zátette: lakossági kérésre szeptem-
ber 1. és november 13. között a Di-
ósgyőri Gimnázium és Diósgyőr 
városrész között a Zenta utca és 
LÁEV-megállókban is megállnak 
a járatok. 

Mivel ősszel – a szabadságolási 
időszak és az iskolai szünet végén 
– megnő az utasok száma, sűrűb-
ben közlekednek majd a 3A, 6, 7, 
16, 22, 31, 32, 35, 67-es autóbuszok 
és az 1V villamosok.

Egyedien egységes megállók
A villamos ugyan újból jár, a meg-
állók azonban – a tavaly átadott 
szakaszhoz hasonlóan – ideig-
lenes állapotban maradnak még 

pár hónapig. Mint azt korábban 
Csontos Ágnes a Miskolci Nap-
lónak elmondta: a mintamegál-
ló hibáinak javítását követően a 
közelmúltban a város elfogadta az 
egyes megállókra vonatkozó épí-
tészeti arculatot.

– Ennek köszönhetően még 
idén megkezdődhet a peronok 
végleges kialakítása, ezzel egy idő-
ben kerülhetnek majd ki a sze-
meteskukák is, az utastájékoztató 
rendszer viszont csak a jövő évtől 
működik majd – mondta a PR-fő-
munkatárs.

Minden megállóban egy-egy 
egyedi elem is épül, ami az adott 
városrészhez illeszkedik anyag-
használatban, így teljesül a terve-

zéskor megfogalmazott cél: egy-
séges, ugyanakkor mégis egyedi 
arculat kialakítása minden meg-
állóban. Néhány esetben – a Bul-
gárföldön és a DVTK-stadionnál 
– középperonokhoz kell majd hoz-

zászoknia a villamossal utazóknak. 
A jelenlegi diósgyőri végállomás 
pedig, normál megállóként, szin-
tén marad középperonos a jövő-
ben is.

Tajthy Ákos | fotó: Mocsári László

Akadálymentesen 
indul az új tanév
Határidőre elkészül a Pattantyús 
Általános Iskola tantermeinek és 
folyosóinak akadálymentesíté-
se, így – bár munkák még néhány 
hétig zajlanak majd az épületben 
– a tanítás zavartalanul indulhat 
majd el szeptember 1-jén.

Az Avastetői Általános Iskola 
tagintézményében az iskolaépü-
let teljes körű akadálymentesí-
tése során átépítik a vizesblok-
kokat, hogy kerekesszékesek is 
igénybe tudják venni, rámpa 
épül a bejárathoz, korlátokat ké-
szítenek. Mivel kétszintes az is-
kola, lift is épül, egyből kettő is: 
egy a főépülethez, egy pedig a 
tornatermi szárnyhoz.

Nemcsak a mozgáskorláto-
zottak számára teszik lehetővé az 
önálló mozgást, hanem a látássé-
rültek és hallássérültek igényeit is 
figyelembe veszik. A felújításra 
az Észak-magyarországi Opera-
tív Program „Egyenlő hozzáférés 
a közszolgáltatásokhoz” tárgyú 
pályázat keretében nyert pénzt az 
intézmény

Amint befejeződött az isko-
laév, munkához láttak a kivite-

lezők, hogy a szeptember 1-jei 
tanévkezdésre elkészüljenek az 
intézmény akadálymentesítésé-
vel.

– A munkák „oroszlánrésze” 
tanévkezdésre elkészül, az isko-
lai szárnyban semmi nem fog-
ja akadályozni a gyerekek ok-
tatását már szeptember 1-jén 
sem – hangsúlyozta az igazga-
tó. Hozzátette: a liftek szabályo-
zása, programozása a tanítással 
párhuzamosan zajlik majd, va-
lamint munkaterület marad az 
udvar egy része is, azonban eze-
ket a gyermekek elől elzárják.

T. Á. | fotó: M. L.

Ünnepel a Művészetek Háza
Ötödik születésnapját ünnepli a 
Művészetek Háza, s az évfordu-
ló alkalmából kedvezményekkel 
ajándékozzák meg a közönséget. 

– A Művészetek Háza létrehozá-
sával egy kulturális háromszög 
jött létre a belvárosban öt éve. 
A Miskolci Nemzeti Színház és 
a Miskolci Galéria mellett a Mű-
vészetek Háza egy olyan mul-
tikulturális központ lett, ahol a 
könnyűzenén át a komolyzene 
és a képzőművészet is otthon-
ra lelt – mondta Kákóczki And-
rás, a kulturális osztály vezetője. 
Hozzátette: ez az öt év komoly 
alapja lesz az elkövetkezőknek.

Szabó Péter, a Miskolci Szim-
fonikus Zenekar igazgatója el-
mondta, hogy a MűHa létrejöt-
tével egy olyan termet kaptak, 

amelyben méltó körülmények 
között adhatnak koncertet.

– 2006. szeptember 6-án volt 
itt az első koncertünk, ez egyben 
a nyitókoncert is volt. Azóta eltelt 
öt év és 230 koncerten vagyunk 
túl, s ezt méltóképp ünnepeljük 
majd meg szeptember 9–11. kö-
zött – mondta az igazgató.

A háromnapos születésna-
pi hétvége első napján a Miskol-
ci Szimfonikus Zenekar ad kon-
certet Ezek mind mi vagyunk 
címmel. A második nap a gyer-
mekeké, a harmadik a színpa-
di műsoroké. Ezen a hétvégén az 
ünnepelt ad: a programokra ked-
vezménnyel lehet jegyet váltani.

Juhász Rita, az intézmény ve-
zetője azt is elmondta: új arcula-
ta lesz a Művészetek Házának és 
megújul a honlapjuk is.

Kulturális szövetség lehet 
az Operafesztivál Kft.-ből
Információink szerint a szeptem-
beri közgyűlés elé kerül egy, a vá-
ros kulturális életét jelentősen és 
hosszú távon befolyásoló előter-
jesztés. Ez a Miskolci Operafeszti-
vál Nonprofit Kft. alapító okiratá-
nak módosításával, tevékenységi 
körének bővítésével a fesztiválo-
kat, kulturális eseményeket ko-
ordináló szervezetet hozna lét-
re, növelve a hatékonyságot – és a 
költséghatékonyságot is.

Az eddig az operafesztivált 
szervező kft. feladatainak ki-
szélesítése révén egy új kultu-
rális rendezvénypalettát kíná-
ló nonprofit gazdasági társaság 
jönne létre. Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere már koráb-
ban többször úgy nyilatkozott, 
megengedhetetlennek tartja, ki-
váltképp a jelen gazdasági hely-
zetben, hogy az önkormányzati 
támogatásból működő intézmé-
nyek egymással konkurálva dol-
gozzanak. Ezzel egybecseng a 
javaslat, hiszen úgy tudjuk, az új 
társaság legfontosabb és egyben 
legújszerűbb szerepe a fesztivá-
lok, kulturális események koor-
dinálása lenne.

A több rendezvény szerve-
zési feladatainak összevonása 
hatékonyabb működést, racio-
nálisabb gazdálkodást, költ ség-
hatékonyabb működést ered-
ményez. Az így felszabaduló 
források pedig a közvetlen kul-
turális célú, kiemelten köz-
hasznú tevékenységhez terem-
tenének nagyobb alapot. A 
feladatbővülés miatt a társaság 
neve Miskolci Kulturális Szö-
vetség Nonprofit Kft.-re módo-
sulna.

Az is többször elhangzott ko-
rábban, hogy az önkormányzat 
továbbra is kiemelten támogatja 
a Miskolci Nemzetközi Opera-
fesztivált mint a város legjelen-
tősebb kulturális és turisztikai 
attrakcióját. A szervezést, infor-
mációink szerint, ezentúl az új, 
kibővített feladatkörű kft. látja 
el. A Miskolci Kulturális Szövet-
ség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét 
várhatóan a szeptemberi köz-
gyűlés nevezi majd ki, ezután 
pedig, úgy tudjuk, meghívásos 
pályázat révén töltik be a „Bar-
tók+…” Miskolci Nemzetközi 
Operafesztivál fesztiváligazgatói 
posztját.

Klaszterben a főutcai vállalkozók
Közösen dolgoznak a bel-
városi kereskedők a BOKIK 
hathatós támogatásával 
azon, hogy életet leheljenek 
a sétálóutcába. A siker érde-
kében létrehozták a Belváro-
si Gazdaságfejlesztési Klasz-
tert is.

– Stratégiai kérdés, hogyan néz ki 
egy város, egy megyeszékhely fő-
utcája, hiszen mindenki, aki ide ér-
kezik, megfordul a belvárosban – 
mondja Szilágyiné Baán Anna. A 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara tit-
kára szerint a pár évvel ezelőtt el-
indított Főutca Plaza Projekt kap-
csán a portálfelújítások és az évente 
tíz százalékkal emelkedő bérleti díj 
miatt sokan tönkrementek. Eh-
hez jött ugyanis, hogy folyamato-
san csökkent a belváros forgalma, 
aminek egy utolsó lökést adott ta-
valy a villamospálya építése. A „fel-
túrt” sétálóutcára nem jöttek be az 
emberek, és elszoktak a Széche-
nyi utcától. A BOKIK évek óta tár-
gyalt a város vezetésével, és jelez-

ték a problémákat, de nem történt 
semmi. Az új városvezetéssel ta-
valy szintén felvették a kapcsolatot 
és elindult az egyeztetés, amelynek 
a végén sikerült elérni egy harminc 
százalékos bérletidíj-csökkentést 
és azt, hogy a díjakat minden év-
ben csak az infláció mértékében 
emeljék.

A belvárosi kereskedőkkel a 
megállapodás után úgy döntöttek, 
hogy közösen kezdenek gondol-
kodni, és ennek szervezeti formát 
is adva megalakítják a klasztert. 
Első körben olyan programokban, 

akciókban gondolkodtak, amelyek 
a sétálóutcára csalják az embere-
ket. A BOKIK ingyenesen biztosít-
ja a tulajdonában lévő 25 faházat, 
ehhez látványos programokat kap-
csolnának, művészeti csoportok 
fellépését, borkóstolót, vagy ép-
pen fodrászbemutatót. Megjelen-
nének a helyi művészeti iskolások 
élőszobrokkal, utcazenével, képző-
művészettel, de a megye egyes táj-
egységei is bemutatkozhatnának 
népművészetükkel, termékeikkel. 
Az első akciójukat szeptember kö-
zepére tervezik.

De vannak más típusú ötleteik 
is, például hosszított nyitvatartás-
akciókkal; új kedvezményrend-
szer, amely szerint egy üzletben a 
vásárlás után kedvezményes bó-
nuszt adnának egy másik üzletbe 
vagy vendéglátóhelyre.

A bérletidíj-csökkentés nem-
csak a belvárosra vonatkozik, tud-
tuk meg Farkas Istvántól, a MIK 
Zrt. helyiséghasznosítási vezetőjé-
től. Korábban kétféle szerződéssel 
rendelkező bérlői voltak a MIK-
nek, ebből az úgynevezett új típusú 
szerződéssel rendelkezők az érin-
tettek, akiknek a 95 százaléka a fő-
utcán bérel ingatlant. Ezek a régi 
típusú szerződésekhez képest ma-
gasabb díjról, és fizetési szempont-
ból lényegesen nehezebben telje-
síthető feltételekről szólnak. Az új 
típusú szerződéssel rendelkezők-
nek jár a harminc százalékos ked-
vezmény. 

Farkas István azonban hangsú-
lyozta, a kedvezmény nem auto-
matikus, kell hozzá a fizetési morál 
javítása, ami a város számára fon-
tos havi bevételt jelent. Éppen ezért 
a bérlőknek a szerződésben foglal-
tak szerint időben kell teljesíteniük 
a bérletidíj-fizetési kötelezettségü-
ket, hogy megkaphassák a csök-
kentést.

Horváth Imre

Paneltűz: két év után fordulat?
Bár a Heves megyei rend-
őrök egyelőre homályosan 
fogalmaznak, úgy tűnik, a 
Középszeren két éve történt 
tragikus paneltűz ügye akár 
új fordulatokat is vehet.

» folytatás az 1. oldalról
Az ügyvéd egy politikus és a tűz-
vizsgáló kapcsolatát, a Miskol-
ci Városgazda érthetetlenül gyors 
takarítását, a rendőrség és a tűzol-
tóság eljárását is említette.

A Heves Megyei Rendőr-fő-
kapitányságtól kapott tájékoz-
tatás szerint a bűnügyi osz-

tály halált okozó gondatlan 
közveszélyokozás vétség meg-
alapozott gyanúja miatt indított 
büntetőeljárást. Az ügyben igaz-
ságügyi szakértőket rendeltek ki, 
a szakértői vélemények ismereté-
ben pedig további nyomozás vár-
ható. Részletesebb tájékoztatást 
azonban csak a nyomozás lezárá-
sát követően tudnak adni.

Úgy tudjuk, a Városgazdánál 
egyelőre nem jelentkeztek a rend-
őrök, de nincs is nyoma a cégnél 
annak, hogy ki és miért adott uta-
sítást a lakás kitakarítására, ahol a 
tűz keletkezett.

A MIK Zrt. közlése szerint a 
Középszer 20. szám 7/1-es laká-
sát (ahol a családi tragédia bekö-

vetkezett) 2010 tavaszán vásárol-
ták meg, mintegy méltányosságot 
is gyakorolva a tragédiát elszenve-
dettekkel szemben. A 6/1 és 7/1 
lakások közötti födém a tűzeset 
során statikai károsodást is szen-
vedett, melyet a MIK Zrt. még 
a vásárlás előtt – egy vállalkozó 
felajánlását követően – részben 
helyreállíttatott, azonban a teljes 
statikai megerősítés a napokban 
fejeződött be, a műszaki átadás-
átvétel vélhetően napokon belül 
megtörténik. Az átadás-átvételt 
követően bérbe szeretnék adni.

Úgy tudjuk, a 6/1-es lakás bel-
ső helyreállítása a mai napig nem 
történt meg.

H. I.

Lakossági kérésre
Szeptember 1-jétől az 1-es, 1A-s buszok például a Tiszai felől megállnak majd a 8-as járatok Ba-
ross Gábor utca megállóhelyén is. Hasonló megfontolásból a 38-as utolsó járata a jövőben 20.20-
kor indul 19.50 helyett, a 2-es busz négy járata (kettő oda, kettő vissza) pedig reggel 7 és délelőtt 
9 óra között az Egyetemváros érintésével jár majd.
Összevonják a 14-es és 14H járatok útvonalát munkanapokon délután 5 óra után, hétvégén pedig 
egész napra. A módosítás értelmében az említett időszakokban 14H-s autóbuszok közlekednek a 
14-es vonalán is, a járatok a Hejő-park felé érintik a Futó u. megállóhelyet és a Farkas Antal u. vég-
állomást. Az összevont közlekedés időszakaiban a 14-es autóbuszra váltott egyvonalas bérletek a 
14H-s járaton is érvényesek. Mindez jelentősen csökkenti majd a várakozási időt.
A menetrendkönyvet augusztus 27-étől 100 forintért árusítja az MVK Zrt. a bérletpénztárakban. 

» további részletek a minap.hu-n

Falfirkák ellen. Megtisz-
tították a kenderföldi (dél-ki-
liáni) szolgáltatóház lábazatát 
a falfirkáktól. Júniusban fes-
tették át a vasszerkezetet, de 
szinte másnap összefirkálták. 
A mostani, 190 ezer forintba 
kerülő, Seresné Horváth Zsu-
zsanna önkormányzati kép-
viselő által finanszírozott tisz-
títás után tesznek azért, hogy 
így is maradjon. A közeli tér-
figyelő-kamerára is több táblá-
val felhívják majd a figyelmet.  
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4  hirdetés

Rekorddöntő tanévkezdés  
a Miskolci Egyetemen
A jövő héten ismét kinyílnak a Miskolci 
Egyetem előadóinak, laboratóriumainak aj-
tói – újabb tanév kezdődik. A fiatalok a na-
pokban népesítik be a campust, belakják a 
kollégiumokat… – visszatér a pezsgés a régió 
meghatározó felsőoktatási intézményének 
mindennapjaiba. Mint az a felvételik során 
ismét kiderült, egyre többen szeretnének 
ezekből részesedni: az elmúlt éveket tekint-
ve rekordot dönt az idén az Egyetemváros új 
lakóinak száma…

Szeptember 2-án csendülnek fel a nagy hagyo-
mányokra visszatekintő Miskolci Egyetem leg-
jelentősebb ünnepeit kísérő fanfárok – ünnepi 
szenátusülés keretében nyitja meg 277. tanévét 
az intézmény. A tanévnyitó ad lehetőséget arra 
is, hogy a kiemelkedő tanulmányi vagy szakmai 
eredményt elért hallgatók átvegyék a Köztársasá-
gi Ösztöndíj Oklevelet.

Az ünnepség az elmúlt évek tekintetében re-
kordszámú új hallgatónak jelenti egy új korszak 
kezdetét, a felsőoktatásba való belépést. Az elmúlt 
évek tekintetében ugyanis nem volt ennyi elsőéves 
hallgatója a Miskolci Egyetemnek. Az idén csak-
nem négyezer „gólya” kezdi itt meg egyetemi éveit.

Az elsőévesek érdeklődése a gépészmérnö-
ki, gazdálkodási és menedzsment, egészségügyi 
szervező, anyagmérnök, jogász, műszaki földtu-
dományi mérnök, kulturális antropológia, óvoda-
pedagógus, előadóművészet – klasszikus zongo-
ra szakokat tette leginkább népszerűvé, de bőven 
volt miből választania a jelentkezőknek. Sőt, a fel-
vételi eljárás során felkínált szakokat újakkal bő-
vítette az egyetem a pótfelvételi eljárásban. Ilyen 
például a régióban egyedüliként itt, a Bölcsészet-
tudományi Karon induló szociális munka alap-
szak, valamint Sárospatakon, a Comenius Fő-

iskolai Karon induló gyakorlati oktató, illetve 
sportkommunikátor szakképzés.

Hogy a képzési paletta rendre megújul, azt meg-
szokhatták már, akik a Miskolci Egyetemen vég-
zik tanulmányaikat vagy visszatérő régi-új hallga-
tók. Az intézmény a munkaerő-piaci igényekhez 
igazítja, s ezek szerint folyamatosan bővíti képzé-
seit, s ezeket igazi univerzitásként, csaknem min-
den tudományterületen hirdeti.

Őket, ahogyan az egyetem minden hallgató-
ját,  számos új program, lehetőség várja az induló  
tanévben „A tudományos utánpótlás-nevelés és a 
műszaki, informatikai életpálya elismertségének 
növelése a Miskolci Egyetem stratégiai céljaival 
összhangban” (TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007) 
című, az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló 
projekt támogatásával. Az első ilyen nagyrendez-
vény a Kutatók éjszakája lesz szeptember 23-án, 
pénteken – ide egyebek mellett számos termé-
szettudományos érdekességgel várnak minden 
érdeklődőt, kicsiket és nagyokat is a szervezők.

Apróhirdetés
Sajóládon 120 m2-es, tehermentes, te tő
tér beépítésű lakás kiváló lakókörnyezet
ben eladó!  A lakás részét képezi egy 28 
m2es nagy műhely betonozott szerelő
aknával, ipari árammal, mely vállalkozás
ra is alkalmas. Külön házgyári garázs is van 
az udvaron. A lakás alsó részében konyha, 
étkező, nappali, nagy fürdőszoba, míg a 
tetőtérben 2 és félszoba, zuhanyzó és kü
lön WC található. A fűtés gázkazánnal és 
vegyestüzelésű kazánnal is működik. A 
lakás árvízmentes területen van. Ára: 15 
millió Ft. Érdeklődni: 0630/6634420.

Valutaváltó végzettséggel rendelke
ző megbízható, precíz munkavállalót ke
resünk hosszú távra, teljes munkaidőbe 
Miskolcon. Érdeklődni: 40/504753.

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

Eladó akciós akác, tölgy, cser kalodás tű
zifa szorosan egymás mellé rakva, konyha
készen 12 500 Ft/üzemi m3 (1 m x 1 m x 1 
m). Méteresben 12 000 Ft/üzemi m3 + 500 
Ft szállítási költség. Érd.: 0670/5104605.     

Tájékoztatás
46/323-290

70/708-2931
3530 Miskolc
Petőfi S. u. 11.

A Városház tér közelében!
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sport

Augusztus 27. | szombAt » Labdarúgás NB I: Diósgyőri VTK – Siófok. Diósgyőr, 
15.00. » Salakmotorozás: Páros Európa-bajnoki elődöntő. Miskolc, népkerti sporttelep, 15.30. 
» Tenisz: Juhász Lajos-emlékverseny, férfi páros verseny. Miskolc, Egyetemi teniszpályák, 9.00. 

Augusztus 28. | vAsárnAp » Kerékpár: Jávorkút kupa. Nyílt hegyi időfutam baj-
nokság és hegyi verseny. Jávorkút 10.00. » Kajak-kenu: Hegyalja folyambajnokság. Szegi, Bod-
rogkisfalud, Tokaj, 9.00.

szeptember 3. | szombAt » Kosárlabda: Nemzetközi férfi torna. Tiszaújváros, vá-
rosi sportcsarnok, 10.30.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

A középmezőnyből folytatja a Diósgyőr
Ötven százalékos mérleggel, 
nyolc ponttal áll az NB I 8. 
helyén a DVTK. Szombaton 
az azonos egységgel álló Sió-
fokot fogadja a csapat.

Az egypontos, első gólját az ötödik 
játéknapon szerző Újpesthez láto-
gatott múlt vasárnap Benczés Mik-
lós együttese és közel ezer szurkoló. 
Gyenge első félidő után húztak bele: 
előbb Kabát talált be kis szerencsé-
vel egy kapu előtti kavarodás után, 
majd nem sokkal később Seydi ega-
lizált a csereként beállt – és a druk-
kerek által a mérkőzés legjobbjának 
választott – Arze passzából. A táma-
dó szezonbeli negyedik gólját sze-

rezte a pontvadászatban. A sport-
szerű mérkőzésen Budovinszkynak 
mutatott fel sárga lapot Kovács J. 
Zoltán. 

A vezetőedző most a középpá-
lyán változtatott mérkőzés közben: 
a már említett bolíviai középpályás 
mellett Takács Péter lépett pályára 
Abdouraman és Lippai helyett.

– Abdouraman magához képest 
gyengébb teljesítményt nyújtott, a 
helyére beálló „Taki” jól támogat-
ta a középpályát és a támadókat 
is, Arze kreatívan futballozott gól-
passza mellett. Nem értem, miért 
nem hisszük el az első perctől fog-
va, hogy van keresnivalónk – elem-
zett a mester. A szakvezető szerint 
van még tartalék a diósgyőriekben.

– Hiába volt nagy meleg, futni 
akkor is muszáj! Ebben fejlődni kell 

a Siófok-meccsre, de nem követhet-
jük el azokat a hibákat, melyeket az 
első félidőben vétettünk a Szusza 
Ferenc stadionban. A cél szomba-
ton is a három pont itthon tartása. 
Óvatosnak kell azonban lennünk, 
mert a Balaton-parti az idei év egyik 
meglepetéscsapata. Hátul nem sza-
bad területet adnunk nekik, elöl pe-
dig több bátorság szükségeltetik – 
mondta Benczés. 

A tréner szokás szerint pénte-
ken – lapzártánk után – döntött 
a kezdőcsapatról, kérdés, hogy a 
Spanyolországból a héten visszaté-
rő José Luque vállalja-e a játékot a 
szombaton délután 3 órától kezdő-
dő találkozón, melynek játékveze-
tője Böcskei Balázs lesz – és ismét 
nagy hőség várható. 

Soós P.

A versenyzési szellem hajtotta
Beszámoltunk már arról, hogy 
Tata adott otthont a speciális dobó 
világbajnokság küzdelmeinek. 
Nemcsak a múlt héten bemuta-
tott Pallay Sándorné teljesített re-
mekül: fia, Pallay Kornél is négy 
aranyéremmel tért haza. 

Pallay Kornél jövőre tölti be 35. 
életévét, és a dunántúli városban 
minden ellenfelét megelőzte az 
antik diszkoszvetésben, a golyó-
dobásban, a nyeles labdavetés-
ben, valamint a kőlökésben.

– Édesanyját szinte mindenki 
ismeri a sport világában, Ön-
ről viszont keveset tudunk. 
– Én is sportoltam, igaz, ifjú-

sági koromban abba is hagytam 
az aktív versenyzést. Serdülő-
ként súlylökésben és diszkosz-
vetésben itthon nem találtam 
legyőzőre – mondta Pallay Kor-
nél. – Gyerekként erősen kö-
tődtem a DVTK-hoz, a sok és 
rendszeres edzés meghozta a 
gyümölcsét. Később azonban az 
iskola, majd a munka kevesebb 
időt engedélyezett a versenysze-
rű sportolásra, ezért nem eről-
tettem, jobbnak láttam, ha más-
ra koncentrálok.

– Tatán mégis elindult, és 
nem is teljesített rosszul… 
– Aki sportolt valaha, az töké-

letesen tisztában van azzal, hogy 

egy idő után hiányzik a verseny-
zés. A versenyszellem az, ami 
miatt úgy gondoltam, érdemes 
elindulni. Helyezéssel kapcsola-
tos célokat nem is tűztem ma-
gam elé, csak szerettem volna 
minden számban jó eredményt 
elérni. Méterekben akartam 
megközelíteni, esetleg túlszár-
nyalni korábbi legjobb ered-
ményeimet. Örülök, hogy ez 
sikerült, ötven centin belül ma-
radtam mind a négy számban!

– Mennyit készült a versenyre?
– Heti három edzésen tudtam 

részt venni. Kábeltévé-szerelő-
ként dolgozom, így sokszor va-
gyok készenlétben. Viszonylag 
kevés az időm, amit edzésre for-
díthatok, ráadásul, ha Diósgyőr-
ben akarunk gyakorolni, akkor 
magunknak kell szállítani a go-
lyókat is a hosszú úton...

Doros László

Együtt a város a magyarság legősibb ünnepén

Eb-elődöntő a népkerti arénában
A miskolci Speedway Aréna 
ad otthont szombaton a sa-
lakmotor páros Európa-baj-
nokság egyik elődöntőjének. 

A miskolci Európa-bajnoki elődön-
tőn hét nemzet, Ausztria, Szlovénia, 
Horvátország, Ukrajna, Oroszor-
szág, Dánia és Magyarország csa-
pata küzd a fináléba jutást jelentő 
dobogós helyezésekért. A versenyt 
megelőző héten itt választotta ki 
Nagy Róbert azt a két vaspapucsost, 
aki a hazai színeket képviseli.

– Tabaka József és Magosi Nor-
bert lesz a két főversenyzőnk, míg 
Szatmári Lászlót tartalékként ne-
vezem. Ha Magosi nem vállalhat-
ja a szereplést, akkor Szatmári elő-

lép főversenyzővé, és Benkő Roland 
lesz a tartalék – mondta a négysze-
res egyéni országos bajnok Nagy 
Róbert. Az együttes kijelölésére a 
szakág vezetése által megbízott csa-
patvezető hozzátette, akkor lesz elé-
gedett, ha a magyar alakulat kihar-
colja az indulási jogot a döntőre.

Az Európai Motorsport Szö-
vetség égisze alatt zajló rendez-
vény délután fél 4-kor (kapunyitás: 
1 órakor) kezdődik a Népkertben. 
A másik elődöntőn, a németorszá-
gi Berghauptenben Olaszország, 
Finnország, Norvégia, Csehor-
szág, Lettország, Svédország és Né-

metország párosai versenyeznek a 
szep tember 17-ei, lengyelországi fi-
náléba jutásért (a rendező ország 
automatikusan résztvevő).

Jacsó Tibor szervező szerint az 
ukrán, orosz, dán trió nagyon erős 
ellenfele lesz a magyaroknak, de 
akár meglepetés is születhet a há-
rom, kvalifikációt jelentő helyért 
folytatott küzdelemben.

A salakmotorozás egyik legnép-
szerűbb és leglátványosabb ága a 
páros salakmotorozás. A jelenleg is-
mert lebonyolítási szisztémát 2004 
óta alkalmazzák. Az elmúlt hét al-
kalomból négyszer a csehek, há-
romszor pedig a lengyelek diadal-
maskodtak. A hét döntőből kettőt 
hazánkban rendeztek: 2004-ben 
Debrecenben, 2009-ben pedig Mis-
kolcon. A legnagyobb magyar siker 
2006-ban született Lendván, ahol a 
Magosi–Szatmári duó a harmadik 
helyen végzett a lengyel és a szlovén 
páros mögött.                  S. P. | fotó: J. Á.

Az ünnep reggelén a belvárosban, az 
Avason és Diósgyőrben is a Bányász fú-
vószenekar ébresztette a miskolciakat.

Délután felszentelték a miskolci 
Országzászlót a Népkertben. 

– Az Országzászló számom-
ra mindent jelent, ami magyar, de 
semmit, ami magyarkodó. Az ösz-
szetartozást szimbolizálja – mondta 
ünnepi beszédében Szabó Sán dor 
önkormányzati képviselő, a Lévay 
József Közművelődési Egyesület el-
nöke – a miskolci Országzászló új-
bóli, adományokból történő felállí-
tásának fő kezdeményezője. 

Miskolc két városrészében, Felsőhámorban és 
Szirmán külön ünnepséget tartottak – előbbi 
helyen Szent István szobránál Sebestyén Lász-
ló országgyűlési képviselő, az utóbbin a Hősök 
emlékművénél Molnár Péter, a KDNP miskolci el-
nök-frakcióvezetője mondott ünnepi beszédet.

A Szent István téren már délelőtt megkez-
dődtek az augusztus 20-ai ünnepi prog-
ramok – a színpadon műsorok, a téren 
játszóházak, bemutatók várták az ünnep-
lőket. Sokakat vonzottak a múzeumi ren-
dezvények és az ingyenesen látogatható 
tárlatok is. 

Délben Kriza Ákos, felesége, László Zsuzsa és 
Csiszár Miklós jegyző megkoszorúzta állam-
alapító királyunk szobrát, majd Miskolc pol-
gármestere átvette a város kenyerét. Kriza 
Ákos örömét fejezte ki, hogy együtt ünnepel-
hetik a városlakókkal a magyarság legősibb 
ünnepét.

A városvezető Szent István közösségi mun-
kásságát és a nemzet stabilitásának megte-
remtését hangsúlyozta beszédében.

– Hit, erkölcs, becsület, tisztesség, lelkiisme-
ret. Ezek jellemezték szent királyunkat, de ezek 

az értékek a jelenben veszni látszanak, így fel-
tétlenül szükséges, hogy „újraélesszük” őket, hi-
szen jövőnket szolgálják – mondta Kriza Ákos. A 
függetlenség és az önállóság is olyan erény, me-
lyekért mindig küzdeni kell – tette hozzá. 

Az ünnepi beszédet követően a történel-
mi egyházak képviselői megáldották az új ke-
nyeret.                          (fotó: Juhász Á., Mocsári L.)

Állami kitüntetettek
Idén az államalapítás ünnepének előestéjén adták át a ki-
tüntetéseket, amelyeket a nemzet szolgálatában, az or-
szág fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek 
előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyara-
pításában kifejtett kimagasló tevékenység elismeréséért 
adományoznak.

A legmagasabb állami kitüntetések parlamenti átadásán a 
Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét vet-
te át PATKó GyuLA, a Miskolci Egyetem rektora Schmitt 
Pál államfőtől, Orbán Viktor miniszterelnöktől és Kövér Lász-
ló házelnöktől. A köztársasági elnök tudományos, kutatói és 
oktatói munkássága, valamint szakmai-közéleti és egyetem-
vezetői tevékenysége elismeréseként adományozta a rek-
tornak a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét.

Az ünnep alkalmából a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztjét kapta ILLÉS BÉLA, a Miskolci Egyetem dé-
kánja, egyetemi tanára a szállítóberendezések tervezési mód-
szerei, a karbantartás, a minőségbiztosítás logisztikája és a lo-
gisztikai hálózatok terén végzett több évtizedes tudományos 
kutatói munkássága, oktatói és szakmai-közéleti tevékenysé-
ge elismeréseként.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt-
je polgári tagozat kitüntetésben részesült FuchS ErIK 
GyörGy, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Mis-
kolci Egyetem nyugalmazott címzetes egyetemi tanára az 
anyagok kristályosodási és átalakulási folyamatainak kutatá-
sa terén elért eredményeiért, a magyar űranyag-tudomány 
nemzetközi szintű elismertetése érdekében végzett mun-
kássága elismeréseként.

A Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjének polgá-
ri tagozatát kapta BordáS SáNdor, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazga-
tósága főigazgató-helyettese.

Tisztikeresztet vett át rÉvAy GyörGy, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Bíróság tanácselnöke.

Lovagkereszttel ismerték el KAuLIcS LáSzLóT, a Miskol-
ci Apostoli Exarchátus főhelynökét.

Az Életfa Emlékplakett bronz fokozata kitüntetést kap-
ta TASI LáSzLóNÉ, az Északerdő Zrt. nyugalmazott vezér-
igazgató-helyettes gazdasági területen végzett munkájáért.

Wlassics Gyula-díjat vehetett át BáNyIczKI LáSzLóNÉ 
közművelődési előadó főtanácsos.

Miniszteri Elismerő oklevelet kapott FEhÉr ANdráS, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal nyugalma-
zott kerületi főállatorvosa négy évtizedes állatorvosi mun-
kájáért.

OB 2-es pólósok
Egy év szünet után újra az 
OB 2-ben indul a Diósgyőri 
Várfürdő SC vízilabdacsapa-
ta. Hatvani János edző az osz-
tály megnyerését célozza meg 
együttesével. A gárdát idén 
amatőr, idősebb játékosok al-
kotják, akik húsz éve együtt 
játszanak. A fiúk nyáron sem 
álltak le, heti három – két vízi, 
egy szárazföldi – gyakorlással 
készültek a megmérettetés-
re. A tervek szerint szeptem-
bertől a Kemény Dénes Vá-
rosi Sportuszodában edzhet a 
csapat – eddig a várfürdőben 
tréningeztek –, a következő 
évtől pedig a Miskolci Sport-
iskola égisze alatt fut majd a 
megyeszékhely három vízi-
labdaklubja.
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ANYAGTUDOMÁNYI ÉS NANO-
TECHNOLÓGIAI TUDÁSTRANSZFER
A projekt célja az anyagtudomány és a 
nanotechnológia területén felhalmo-
zott tudás közvetítése; valamint a meglé-
vő kutatási kapacitás felajánlása az ipa-
ri partnerek részére, s ezzel a vállalati és 
felsőoktatási kapcsolatok fejlesztése, így 
a mesterszakok, illetve a PhD-képzés gya-
korlatibbá tétele.

A projekt keretében megvalósuló fejlesztés cél-
ja, hogy a kutatásfejlesztési tevékenységet vég-
ző munkavállalók, illetve hallgatók profesz-
szionális támogatást kapjanak az innovációs 
láncba történő bekapcsolódáshoz. A célcsoport 
tagjai az iparban dolgozó mérnökök és techni-
kusok, valamint a graduális oktatásban részt-
vevő hallgatók. Mivel a nanotechnológia újfaj-
ta gondolkodásmódot igényel, ezért fontosnak 
tartjuk kibővíteni az oktatandók körét a me-
nedzsmentre is. Az ilyen jellegű oktatással elő-
segíthető a vállalaton belüli jobb együttműkö-
dés és együttgondolkodás.

„A Miskolci Egyetem Technológia- és Tu-
dástranszfer Centrumának kialakítása és mű-
ködtetése” című pályázata keretében létre-
jött nanotechnológiai honlap (www.nano.
uni-miskolc.hu) egyrészt a Műszaki Anyagtu-
dományi Kar Nanotechnológiai szakirányát 
mutatja be, másrészt a honlap segítségével kí-
vánjuk a nanotechnológia terén megszerzett is-
mereteket eljuttatni az ipari partnerekhez. 

A projekt része a Nanotechnológiai szakirá-
nyon szereplő BSc- és MSc-tantárgyak rész-
letes tematikájának kidolgozása, illetve négy 
tantárgy (anyagegyensúlyok, fémkompozitok, 
fémtan, nanometrológia) tankönyv formájá-
ban való összeállítása, melyek várhatóan 2011 
őszén jelennek meg. 

A tankönyveket és a részletes tantárgyleírá-
sokat felhasználva 2011 őszén olyan tanfolya-
mot szervezünk, amely keretében elsősorban 
a műszaki területen elhelyezkedett mérnökök, 
közgazdászok továbbképzésére, valamint a na-
notechnológia megismertetésére helyezzük a 
fő hangsúlyt. 

A tanfolyamon a részvétel ingyenes, csu-
pán előzetes regisztráció szükséges, melyet 
a nanotechnológiai honlapon (www.nano.
uni-miskolc.hu) lehet megtenni. A jelentke-
zés feltétele: felsőfokú műszaki vagy gazdasá-
gi végzettség. A tanfolyam elvégzéséről minden 
résztvevőnek tanúsítványt adunk. 

A további részletekről a projekt szakmai ve-
zetőjénél (dr. Gácsi Zoltán, femtangz@uni-
miskolc.hu), vagy szakmai koordinátoránál  
(dr. Simon Andrea, femandi@uni-miskolc.hu) 
lehet érdeklődni.

Jelen publikáció „A Miskolci Egyetem 
Tech nológia- és Tudástranszfer Centru-
mának kialakítása és működtetése” című, 
TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0006 számú projekt 
keretében készült. 

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!

NÉGY HÓNAP ALATT FELSÕFOKÚ –
TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA 

Interjú Kovács Blankával
 és Szekeres Georginával

Gaál Ottó nagysikerû tankönyvének bemutatója!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
Angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, norvég, dán, orosz, portugál, holland és eszperantó.

– Kedves Blanka, 
bizonyára sokakat 
meglep, hogy lehet
séges ilyen rövid 
idô alatt nulláról 
felsôfokú nyelvvizsgát 
tenni. Talán az is sze
repet játszott ebben, 
hogy Ön gyakorló 
nyelvtanár?

– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a 
 siker hez vezetô úton a döntô tényezôt egy számomra 
új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette. 

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

– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív 
Nyelvtanulással, amikor még heti 35–40 órát tanítot
tam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy a min
dennapos munka után nekiálljak tanulni, gyakorolni. 
Sôt, a sikerélmény, hogy már az elsô lecke után ren
geteg mondatot tudtam aktívan használni, még jobban 
motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb lec kékbe 
fogjak bele és hogy megismerkedjek a még ismeretlen 
szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.

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

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

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

tanulási metódussal. 
Igaz?

– Valóban így történt. 
A módszer a Kreatív 
Nyelvtanulás, melynek 
kidolgozója Gaál Ottó, 
aki 27 középfokú álla
mi nyelvvizsgájával a 
nyelvtanulás egyéni baj
noka Magyarországon. 

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

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

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

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

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

– Igen,  szeptember 5én (hétfô) és 12én (hétfô) 
17–19 óráig az ITCszékházban (díszterem) a tan
anyagokat bárki megtekintheti.

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

Szeretettel várunk minden tanácsot kérô érdeklôdôt 
akár kérdéseivel, akár problémáival!

                                                         Behring Balázs

Infó és megrendelés:
www.kreativnyelv.hu

Gaál Ottó nagysikerû tankönyvének bemutatója!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!

bekötött termékbemutató.
– Igen,  szeptember 5én (hétfô) és 12én (hétfô) 

17–19 óráig az ITCszékházban (díszterem) a tan
anyagokat bárki megtekintheti.

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

Szeretettel várunk minden tanácsot kérô érdeklôdôt 
akár kérdéseivel, akár problémáival!

                                                         Behring Balázs

Infó és megrendelés:
www.kreativnyelv.hu

Interjú Kovács Blankával
 és Szekeres Georginával

– Kedves Blanka, 
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– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a 
sikerhez vezetô úton a döntô tényezôt egy számomra sikerhez vezetô úton a döntô tényezôt egy számomra siker
új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette. 

– Tudtommal pontosan négy hónappal az után, 

Akció 2011. 08. 29-től 2011. 09. 10-ig
Diszperzit mennyezet- és falfesték 
14 l, 207 Ft/l, 125 m2 2899 Ft
Héra belső falfesték 16 l, 281 Ft/l, 144 m2 4499 Ft
Héra Prémium színes falfesték 5 l, 1119 Ft/l, 86 m2 5599 Ft
Diszperzit homlokzatfesték 14 l, 471 Ft/l, 70 m2 6599 Ft
Alkyton zománc rozsdás fémre 0,75 l, 4665 Ft/l 3499 Ft
Trikolor kerítésfesték 0,75 l, 1732 Ft/l 1299 Ft
Trinát Decor fémfesték rozsdára 0,75 l, 3599 Ft/l 2699 Ft
Sakret fagyálló burkolatragasztó 25 kg, 46 Ft/kg 1159 Ft 
Hungarocell díszlecek 2 m hosszú 259 Ft-tól 
Viaszos vászon asztalterítő 140 cm széles 599 Ft/fm

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

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

10.00 | Tai chi bemutató a BioHarmónia Tai 
Chi Közhasznú Egyesület rendezésében. Hő-
sök tere.

14.00–17.00 | Kölyöksziget. Játszóház. Miskolci 
Galéria, Petró-ház.

16.00 | 8. Esztenás Fesztivál. Nyilas Misi Ház ud-
vara.
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 tánc-
ház
22.30 Esztenás együttes – moldvai csángó táncház

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

18.00 | Egyiptom-est. Előadást tart: Nadzsal Ida, 
Lucyna Lobos Brown és Bill Brown. Erzsébet für-
dő kupolaterme.

18.00 | III. Romano Teatro Zenés Színházi Fesz-
tivál. A belépés díjtalan. Diósgyőri vár. 

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

ty Művelődési Ház.

Augusztus 31. | szerdA
10.00 | Tárlat-túra Miskolc belvárosában. Indu-

lás a Színháztörténeti és Színészmúzeumtól.

10.00–12.00 | Szünidei gyermekfoglalkozás. 
József Attila Fiókkönyvtár.

17.00–19.00 | Etka-jóga. A belépés díjta-
lan. Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégi-
um kertje. 

szeptember 2. | péntek
18.00–23.00 | Szépkorúak Barátság Klubja. 

VOKE Vörösmarty Művelődési Ház.

szeptember 3. | szombAt
13.00 | Rádióamatőrök nyílt találkozója. Ba-

ross G. u. 29/J.
17.00 | Dió dáridó. Az Indián Nyár Értelmiségi Kör 

rendezvénye. Őszi Napsugár otthon.
17.00 | Mariska-bál. A Mosoly Országa Kulturá-

lis Egyesület szervezésében. VOKE Vörösmarty Mű-
velődési Ház.

szeptember 4. | vAsárnAp
17.00 | Vasárnapi randevú klub. VOKE Vörösmar-

ty Művelődési Ház.
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Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.)  Kos (03. 21–04. 20.) Sorra beérnek az ötletei, karrierje igazán jó 
úton halad. Most csak ön ronthat rajta, ha nem tud parancsolni az indulatainak, kedélyhullámzá-
saival elriaszthatja segítőit. Párkapcsolatában is vitatkozik, nehezen alkalmazkodik – pedig ezen a 

héten semmi sem állna a boldogsága útjába. Anyagi gondjai lassacskán enyhülnek.

bikA (04. 21–05. 21.) Könnyen túlvállalhatja magát, pedig jobb lenne, ha inkább segít-
séget kérne! Ezen a héten ugyanis hajlamos a makacsságra, akkor is ragaszkodik elképzeléseihez, 
ha már tudja, hogy tévedett… Magánéletében ez fordulatot hozhat: nem söpri a problémákat a 

szőnyeg alá. Talán nem is baj a szakítás, különösen, hogy kifejezetten vonzó és érzéki ezekben a napokban.

ikrek (05. 22–06. 21.) A szabadságot kívánja minden porcikája. A plusz pénzt úgy elköl-
ti, mintha nem is lett volna, sőt, még többet is, és a párkapcsolatában sem viseli a kötöttséget. Nem 
árt vigyázni, ne feszítse túl a húrt! Az apróbb viták feszültsége ugyanis most könnyen gyökeres vál-

tozást hozhat az életében… Ha nincs párja, akkor viszont ideje kezdeményezni!

rák (06. 22–07. 22.) Ez a változások ideje, ami hosszú távra új irányba terelheti életét! 
Amit most kezd el, az sikerrel jár. Új ötleteivel hosszú távon megalapozhatja karrierjét. Viselkedése 
párkapcsolatában is megváltozik: már nem titkolja érzelmeit, sőt, kissé túláradóan mutatja meg 

szeretetét… Ön is vágyik a babusgatásra, és ezen a héten ezt meg is kapja. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Pénzzel sikerül legyőznie az akadályokat, de partnerei-
vel bizonytalanná válhat az eddigi jó együttműködés. A szerelemben szerencsés hete lesz, sok kel-
lemes találkozásban lesz része. Lehet, hogy mégis egyik kollégájára vet szemet. Elbizonytalanod-

hat, jó úton halad-e az élete. Önsajnálat helyett gondolkodjon el, min kellene változtatni!

szűz (08. 24–09. 23.) Elindul felfelé a sorskerék: jó munkáját elismerik, ettől megerősö-
dik az önbizalma, és szárnyalni kezd. Ráadásul a magabiztosság ellenállhatatlanná teszi! Azért jó 
odafigyelni, nehogy túlzásokba essen: fordítson továbbra is nagyobb figyelmet az emberek belső 

tulajdonságaira, mint a külsőségekre, az anyagiakra! Így hamar megtalálhatja a boldogságot.

mérleg (09. 24–10. 23.) A munkahelyi változásokban igyekezzen megőrizni eddigi 
pozícióját, és ne menjen bele kollégái esetleges kemény csatározásaiba. Most végre kihasználhat-
ja, hogy mestere a szép szavaknak! Ez nemcsak a munkahelyi, de a párkapcsolati válságon is átse-

gíti – bár lehet, utóbbin úgy, hogy kulturáltan tud szakítani. Ha békítőnek hívják, vállalja a szerepet.

skorpió (10. 24–11. 22.) Az élet nem mindig az elképzelések szerint alakul – van, 
amikor jobban. Ezt most nem ismeri fel gyorsan, és nem is alkalmazkodik könnyen a változások-
hoz. Különösen, hogy ez új dolgok tanulásával, régi elképzelések feladásával járhat. Úgy gondolja, 

legalább magánéletében felrúghatja a korlátokat. Párja azonban hamar megmutatja, hogy téved.

nyilAs (11. 23–12. 21.) Jó időszak ez arra, hogy a karrierjére összpontosítson. Most rá-
adásul dupla lépésekkel haladhat előre, mert eddigi vetélytársai hibát hibára halmoznak. Eddig is 
irigyelték könnyed természetét, és irigyei most megszaporodnak. Ezért lehet, hogy most túl rózsa-

színben látja a világot, és nem veszi észre a problémákat. Barátai tanácsára hallgathat.

bAk (12. 22–01. 20.) Kicsit maga is meglepődik a saját magában bekövetkező változáso-
kon. Egyre kevésbé érdekli a pénz, sokkal inkább a szellemi kihívások. Azonban vigyázzon arra, 
hogy ne próbáljon meg mindenki mást is megváltoztatni – különösen ne úgy, hogy szemükre veti 

a legkisebb hibájukat is. Családjának engedje, hogy maguk oldják meg a problémákat. 

vízöntő (01. 21–02. 19.) A türelmetlensége most sok problémát okozhat, a hirtelen 
jött jó később sok bánatot okozhat! Az emberek ugyanis nehezen viselik el, ha valaki egyszerűen el-
húz mellettük. A régi párkapcsolatban a megértésére volna szüksége a párjának. Az újban pedig 

időt kellene adnia, hogy összecsiszolódjanak, valóban megismerjék egymást. 

HAlAk (02. 20–03. 20.) Képes arra, hogy összehozzon ellentétes érdekű feleket és elsi-
mítsa az ellentéteket. Legalábbis az üzletben. A párkapcsolatában viszont irreális elvárásokat tá-
maszt, így nem csoda, hogy nem mennek jól a dolgai. Pedig most szüksége lenne arra, hogy vala-

ki kényeztesse kicsit. Talán egy barát segít ebben. Anyagi téren végre gyarapodás várható.
minta: filmcím (felirat/szinkron) 
| korhatár | kezdési időpontok
Cowboyok és űrlények (MB premi-
er) | 12 | 11.00, 13.15, 15.30, 17.45, 20.15 – 22.30 
(péntek–szombat)
Hupikék törpikék (MB digitális 3D 
premier) | KN | 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00 – 22.00 (péntek–szombat)
Rossz tanár (MB) | 16 | 10.15, 12.15, 14.30, 
16.30, 18.30, 20.30 – 22.30 (péntek–szombat)
A majmok bolygója (MB) | 12 | 11.00, 
15.15, 17.30, 19.45 – 21.45 (péntek–szombat)
Frászkarika (MB digitális 3D) | 16 | 
10.30, 15.00, 17.00, 20.00 – 22.15 (péntek–szom-
bat)
Zöld lámpás (MB digitális 3D) | 16 | 
13.00, 19.30 – 21.45 (péntek–szombat)

Amerika kapitány: Az első bosszú-
álló (MB digitális 3D) | 12 | 12.30, 17.30
Verdák 2. (MB digitális 3D) | KN | 10.15, 
12.30, 14.45
Verdák 2. (MB) | KN | 11.30 – 13.45, 16.00 
(kivéve szerda)
Förtelmes főnökök (MB) | 16 | 13.00, 
18.15, 20.15 – 22.15 (péntek–szombat)
Transformers 3. (MB digitális 3D) | 
16 | 20.30
Harry Potter és a halál ereklyéi 2. 
(MB digitális 3D) | 12 | 10.30, 15.30, 18.00
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 25–31. ›››››››››

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).

szeptember 1–szeptember 7. | szerdáig | 16.00 Micimackó; ameri-
kai animációs film | KN | (Uránia-terem) | 17.00, 19.30 Emberek és istenek; 
feliratos, francia filmdráma | 16 | (Béke-terem) | 17.30, 20.00 Amerika kapi-
tány: Az első bosszúálló; amerikai sci-fi akciófilm | 12 | (Uránia-terem).

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

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Augusztus 29. | Hétfő 06.00 Az előző esti 

adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Virágzó Magyaror-
szág: Szécsény (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc 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 Valaki az ajtó mögött, francia film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 30. | 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 – Siófok labdarúgó-mérkőzés, közvetítés felvételről 21.00 Gyilkos-
ság a paradicsomban 1. rész, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 31. | szerdA 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Tisztulás, 
dokumentumfilm (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti ma-
gazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Há-
lózat TV) 21.00 Gyilkosság a paradicsomban 2. rész, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

szeptember 1. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Pa-
tikus magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Promenád, kulturális ma-
gazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Az utca népe, kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat 
TV) 21.00 A férfi, aki a Ritzben lakott 1. rész, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

szeptember 2. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Business-
mix magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Gyöngykagyló, a Miskolc Televízió gyermek- és ifjúságvédelmi magazinja 
(ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A férfi, aki a Ritzben lakott 2. rész, ame-
rikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

szeptember 3. | szombAt 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Helyzet-
kép, közéleti magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti ma-
gazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat 
TV) 21.00 Házibuli Attilával és vendégeivel (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 23.00–07.00 
Képújság.

szeptember 4. | 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 Promenád, kulturális 
magazin (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Trópusi hőség, kanadai film (Hálózat TV) 23.00–07.00 
Képújság.

» A katolikus iskolákban is a jövő héten kezdődik meg a tanítás. A tanévnyitó Veni 
Sancte szentmisék rendje: a Fráter György Katolikus Gimnázium augusztus 31-én, szerdán délután 
4 órakor a minorita templomban, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium ugyancsak 31-én, délután 5 
órakor az iskola udvarán, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola szintén 31-én, délután fél 4-kor a 
vasgyári plébániatemplomban, a Vörösmarty Katolikus Általános Iskola szeptember 1-jén, csütör-
tökön reggel fél 9-kor a mindszenti templomban tartja tanévnyitó istentiszteletét.

» A felsőzsolcai plébániatemplomban augusztus 29-én, hétfőn egész napos 
szentségimádás lesz, a miskolci plébániák imaórái a kiküldött rend szerint következnek.

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: 500 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.

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

Iskolatáskák 20% kedvezménnyel (a készlet erejéig)
Füzetcsomagok kaphatók!

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!

Szeptember 9. péntek

Diósgyőri vár

P. MOBIL-KONCERT 
Jegyelővétel: Ady, Fehér Fotó, Diósgyőri vár

Információ: www.adymuvhaz.hu 
tel.: (46) 530-516, 533-355

Itt is az Esztenás zenélt. Esztenás Fesztivál – augusztus 27., szombat
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Heather Belle–Michelle Fiordaliso: 
Minden, amit tudni akartál az EX*-ről
David Reuben szexológus tabudöntöge-
tő könyvét, a Minden, amit tudni akartál a 
szexről címűt 1969-ben adták ki. A köny-
vet követően már mindenki tudott min-
dent a szexről, de még mindig gondokat 
okozott a tény, hogy a szexnek vége, de az 
ex marad. A könyv segít túlélni a drámát, 
és megtanít arra, hogyan zárjunk le egy 
kapcsolatot a régi kedvessel, hogyan viszo-
nyuljunk annak kapcsolataihoz, és nem 

mellékesen azt is, hogy tanuljunk meg jobban választani a jövőben.

Fábián Janka: Emma szerelme
A történész végzettségű írónő első köny-
vének, egy három kötetből álló családre-
génynek az első része az Emma szerelme. 
A történet a Kóthay család több nemze-
dékének életét követi végig, egészen a XX. 
század végéig. A középpontban a tizenhá-
rom éves Emma áll, akit apja halála előtt 
fiatalkori barátjának feleségére, Kóthay 
Évára bíz. A Balaton-parti kisvárosban 
féltékenységgel és gyanakvással fogadják 
a lányt, mert még emlékeznek anyjának 
szépségére. Emma élete fordulatot vesz 
akkor, amikor felbukkan a család fia, Gábor, aki régóta Párizsban él 
mint neves gyermekorvos. Emma gyermekkora óta a férfit vádolja 
anyja haláláért, s ezért gyűlöli is. A gyűlölet és a szerelem azonban 
egy keskeny határ két oldalán áll. Vajon minden félreértés és tragé-
dia ellenére Gábort és Emmát egymásnak szánta a sors?

Névadó – Rácz György
A Petőfi Sándor és a 
Meggyesalja utcákat 
összekötő rövid utca, 
amelynek napjainkra 
már csak a páros szá-
mozású oldala maradt 
meg. A Szinva medré-
nek lefedésekor a mai 
parkoló felé eső, pá-
ratlan számozású há-
zakat lebontották. Az 
1920-as évek közepéig Templom 
utca volt a neve a fagerendák tar-
totta Szinva-hídon áthaladó kes-
keny utcának.

A névadó Miskolc ősi családjá-
ból származott. Gyógyszerész lett, 
s a kémiai tudományokból dokto-
rált, majd közgazdász végzettsé-
get is szerzett. A legtöbb adót fize-
tő polgárok egyikeként tagja volt 
a városi közgyűlésnek és néhány 
munkabizottságnak. Így foglalko-

zott az Avas-rendezés 
ügyével is. Nem lévén 
családja, hatalmas va-
gyonát a városra és a 
református egyház-
ra hagyta. A végren-
deletben szerepelt, 
hogy „a város építtes-
sen az Avas-tetőre egy, 
a nevemet viselő kilátó 
tornyot, melyben ká-

véház és tűztorony legyen”. A kilátó 
1934-ben készült el, de hivatalosan 
soha nem viselte az adakozó nevét.

(Rácz György 1857–1922 között 
élt. Halála után oldalági rokonai 
végrendeletét megtámadták – si-
kertelenül. A város közgyűlése úgy 
döntött, hogy a Templom utca ezt 
követően az ő nevét viselje, képét 
pedig a városháza dísztermében 
„örök emlékezésül” helyezzék el.) 

D. I.

Förtelmes főnökök
Három barát egy prob-
lémától szenved. Fő-
nökeik egyre inkább 
akadályozzák boldog-
ságukat, sőt, minden 
tervüknek útjába áll-
nak. Keresik a meg-
oldást, s végül mind a 
hárman amellett dön-
tenek, hogy az élet sok-
kal egyszerűbb lenne, 
ha a parancsosztók nem lennének. Ezért viszont tenni kell, így elin-
dul a tervezgetés, hogyan lehetne eltenni láb alól a főnököket.

amerikai vígjáték, korhatár 16 év
Művészetek Háza, Uránia-terem; augusztus 25–31., 17.30

filmajánló ›››››››››››

Akkor és most… A lillafüredi Anna-barlang a Palotaszálló alatti 
hatalmas mésztufa tömbben alakult ki, termeinek érdekes képződmé-
nyeit már Petőfi Sándor is láthatta 1847-ben. (1987-től az útikönyvek 
és a látogatók ezért használják az Anna mellett a Petőfi-barlang elne-
vezést is.) A barlang mai bejáratának kialakítása egyidős a Palotaszál-
ló függőkertjeinek elkészítésével. Hámor felől ez az első szint, amelyre 
még több sétány épült. Fazola Henrik tógátépítésének idejétől, az 1810-
es évektől ismerték a bányászok a barlangot, de 1927-ben a szálló építé-
sekor Révay Gyula főerdőmérnök tárta fel a 200 méteres szakaszon 32 
termet és fülkét magába foglaló, egyedülálló földalatti képződményt.
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Juhász Ákos fotója)

Ismeri Ön Lillafüred látnivalóit?

Tisztelt Olvasó! Lillafüredre gyakran kirándulnak a miskolciak – és 
a nem miskolciak is –, de vajon ismeri Ön a Bükk e gyöngyszemé-
nek látnivalóit? Hamarosan kiderül! Négyrészes keresztrejtvény-játé-
kunkban ezek nevét rejtettük el! A megfejtéseket együtt, egy levele-
zőlapon legkésőbb szeptember 14-e éjfélig juttassák el a Miskolci 
Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 
9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők kö-
zött a MIKOM ajándékaként könyvet, és a Szerviz Iroda jóvoltából 
strandtáskát sorsolunk ki.

Előző rejtvényünk helyes megfejtése: Ortvay Rudolf, Farkas Gi-
zella, Palóczy László, Ágoston Judit. A MIKOM ajándékaként köny-
vet nyert Szűcs Viktor (Miskolc, Csipkés u.), a Szerviz Iroda (Miskolc, 
Mártírok u. 1.) felajánlásaként strandtáskát nyert Kiss Józsefné 
(Miskolc, Andrássy u.). Gratulálunk! Nyereményüket a felajánlóknál 
vehetik át.

A megye legszebbjei
Miskolcon rendezték meg múlt 

pénteken a Miss Alpok-Adria 
Szépségverseny megyei döntő-

jét az ITC- székházban. A meg-
mérettetésre korábban ötvennél 

is többen jelentkeztek. A szép-
ségverseny elődöntőjét augusz-
tus 6-án rendezték meg, az ak-

kor továbbjutott tizenöt lányból 
került ki a mostani győztes, Mé-

száros Norina (19 éves, Miskolc), 
ő jutott tovább az országos dön-
tőbe. A második helyezett, Dara 
Edit (25 éves, Kazincbarcika), a 
dobogó legalacsonyabb fokára 

pedig Lőrinc Vanda (18 éves, Sa-
jósenye) állhatott fel. A díjakat a 

tavalyi nemzetközi győztes, Barta 
Zsanett adta át. 

(fotó: Végh Csaba)

„A fa akkor is él, ha már 
kivágták”
Az életben több fajtája is 
létezik a szerencsének. Az 
egyik például, ha az em-
bernek a szakmája egyben 
a hobbija is. Így van ezzel 
Tumik József is, aki faipa-
ri üzemmérnökként dol-
gozik.

Tumik József gyermekként dön-
tötte el, hogy asztalos szeretne 
lenni.

– Nagybátyámnak volt egy 
asztalosműhelye. Gyermekként 
sok időt töltöttem ott, akkor 
döntöttem el, hogy én is ezzel 
szeretnék foglalkozni – mondja.

A Nyugat-magyarországi Egye-
temen végzett faipari üzemmér-
nökként. Szakmáját azért szereti, 
mert a fa természetes, sőt, akkor 
is élő anyagként viselkedik, ami-
kor már kivágták. Szabadidejében 
is gyakran van fák közelében, mert 
családjával sokat jár túrázni. Ked-
venc fajtája a kőris – erezete és szí-
ne miatt.

– Több helyen is dolgoz-
tam. Szerencsésnek mondha-
tom magam, hiszen 1982-ben 

végeztem és egyből sikerült is 
Sopronban elhelyezkednem, de 
dolgoztam Debrecenben, Haj-
dú böszörmény ben, Mo hácson, 
Edelényben, jelenleg pedig itt, 
Miskolcon.

Szereti, hogy nem korlátoz-
zák az alkotói szabadságát, és azt 
is, hogy változatos a munkája.

– Szó szerint is érthető az, 
hogy a fa a bölcsőtől a sírig kí-
sér, hiszen kaptam már megren-
delést többek között koporsóra 
is… Nagyon sok mindent készí-
tettem, legutóbb például a mi-
norita templom oltárszekrényét. 
Azt viszont nagyon sajnálom, 
hogy kis hajót, csónakot eddig 
még nem gyártottam…

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

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

101 éve, 1910. augusztus 21–25. között Miskolcon tartották a 
magyar orvosok és „természetvizsgálók” vándorgyűlését. A résztve-
vőket a Három Rózsa és a Korona Szállodákban helyezték el. A dísz-
vendég, egyben a kongresszus elnöke a volt belügyminiszter, gróf 
Andrássy Gyula volt mint Miskolc város díszpolgára.

82 éve, 1929. augusztus 22–27. között az Országos Református 
Lelkész Egyesület Miskolcon tartotta konferenciáját. Emlékbeszé-
dek és méltatások hangzottak el Károli Gáspár (1529 k.–1591) szü-
letése 400. és Bethlen Gábor (1580–1629) halálának 300. évforduló-
ján. Ekkor 1500 vendég érkezett városunkba.

256 éve, 1755. augusztus 24-én írták alá az úgynevezett 
Grassalkovich-szerződést. Grassalkovich Antal (1694–1771) Mária 
Terézia királynő megbízásából a királyi jövedelmek felett rendelke-
ző Kamara elnöke volt. Az általa és Miskolc uradalmi mezőváros fő-
bírája által aláírt 20 pontos szerződés új fejezetet nyitott a királyi ura-
dalom és a mezőváros kapcsolatában.

Hétforduló ›››››››››

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 ››››››››››››

100 éve írták…
A Miskolci Napló a vidéki városok 
villamosforgalmát tette közzé 1914 
nyarán. Eszerint a legnagyobb for-
galmat (567 ezer fő) a zágrábi villa-
mosok bonyolítottak le, majd Sze-

ged, Temesvár, Debrecen, Fiume 
és Miskolc (274 ezer fő) követke-
zett. 100 ezer főnél többen utaz-
tak még a „budapestvidéki”, a pé-
csi, az újvidéki, a kassai, a brassói és 
a nagyszebeni „városi vasutakon”.

Dobrossy I.


