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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
„meccselnek” 
a macik
lejátszotta első két felkészülési 
mérkőzését a bajnokságra készü-
lő Miskolci jegesmedvék csapata.  
sport | 4. oldal

játszótér-
felújítás  
Új, modern játszóteret építenek 
a belvárosi Óvoda mögötti terü-
leten képviselői támogatással.  
a város | 3. oldal 

tizenhat 
járásközpont 
Megjelent a 2013 januárjától műkö-
dő járási hivatalok listája, megyénk-
ben 16 lesz.  
a város | 5. oldal

Értékteremtés közmunkával Miskolcon 
Hatszázhatvan fő dolgozik 
augusztus elsejétől Miskol-
con a Start közmunkaprog-
ram második szakaszában. 
A munkások hat alprojekten 
tevékenykednek; a kulcsszó 
és végső cél az értékteremtés. 

Augusztus elsején rajtolt Miskolcon 
a Start közmunkaprogram második 
szakasza, így újabb 340 fő kapott 
munkát. Összesen 660 munkás dol-
gozik a programban, melyet a ko-
rábbiaktól szigorúbban ellenőrzik, 
súlyos kihágás esetén akár a szerző-
désüket is felbonthatják.

A brigádok feladata a kátyúk és az 
illegális szeméttelepek felszámolá-
sa – ehhez eszközöket, aszfaltvágót 
és úthengert is vásárolnak, melyek 
a város tulajdonában maradnak, 
a nagyobb értékű gépeket, példá-
ul árokásót és rakodót bérelnek –, 
a fás-bozótos közterek rendezése, a 

földutak karbantartása, emellett két 
korábbi programelem, a belterületi 
vízelvezetés és a helyi mezőgazda-
ság megteremtése, erősítése. Bakos 

István, a Miskolc Kistérség Többcé-
lú Társulása Kistérségi Munkaszer-
vezet vezetője elmondta, a jövőben 
elindítanák a növénytermesztést is 

a Nádasréten, az üvegház-gazdaság 
„gyümölcsét” pedig a közétkezte-
tésben hasznosítanák. 

» folytatás a 3. oldalon

Megújulnak a belváros padjai  
A nyár eleji látványos virágosítás 
után most az ülőpadokat újítják 
fel a sétálóutcán. 

A munkások először eltávolítot-
ták a régi, elhasznált deszkákat, 
majd helyükre rögzítették a szé-
pen festett újakat. Ezt követően 
a fémszerkezetet festették le fe-
ketére.

– A Centrum Áruház és a Vá-
rosház tér között 45 darab ülő-
padot újítanak fel a Városgazda 
munkatársai. Kicserélik az el-
tört deszkákat, újrafestik a pa-
dokat. A felújítás 700 ezer fo-
rintba kerül. A belváros teljes 
felújításakor új ülőpadok kerül-

nek a főutcára, így a most felújí-
tott padokat majd Lillafüredre 
és Tapolcára helyezik ki – tud-
tuk meg Dobos Tímeától, a pol-
gármesteri hivatal szóvivőjétől.

Cs. L.

Kedvezményes rákötés  
Uniós pályázati támogatással, kö-
zel négymilliárd forintos beruhá-

zást megvalósítva fejlesztik Miskolc 
szennyvízrendszerét. Elsősorban a 

peremkerületekben 19 kilométer 
hosszban fektetnek le vezetékeket. 

A hálózatfejlesztés lehetőség, amely 
igénybevételét most kedvezményes 
tervezéssel, tanácsadással ösztönzi a 

MIVÍZ Kft. » részletek az 5. oldalon

Háromból két győzelem
Ismét három pontot 
szerzett hazai pályán a 
DVTK a múlt hét vé-
gén az Eger ellen, így a 
negyedik helyről vár-
ja a hétvégi folytatást. 
A Szombathely nehe-
zebb feladatnak tűnik, 
hiszen eddig veretle-
nül állnak a második 
helyen.
» részletek a 4. oldalon

Elkészült az ország tortája
Idén a szokottnál később választot-
ták meg az ország tortáját. Augusz-
tus 20-a alkalmából több éve szokás, 
hogy választanak egy tortát, ami az 
egész országé. Idén a Magyar Cuk-
rász Iparosok Országos Ipartestüle-
te a szabolcsi almás máktortát ítélte a 
legjobbnak, így az a megtisztelő Ma-
gyarország tortája címet viselheti egy 
évig. Miskolcon is megsütötték már 
az ország hivatalos édességét, amely-
ből augusztus 20-án több helyszínen 
is kóstolót kaphatnak az érdeklődők.
Kiss J. | fotó: Juhász Á.

Méltó és családi augusztus 20-a 
Sajtótájékoztatón ismertették csü-
törtökön az augusztus 20-i, az ál-
lamalapításra szervezett miskol-
ci programokat. A szervezők ezúttal 
is kínálnak családi programokat, hi-
szen a legfőbb cél, hogy a város la-
kossága együtt ünnepelhessen – az 
ünnep méltóságát is megtartva.

Az államalapítás ünnepe a legna-
gyobb nemzeti ünnepünk, s egyben 
a magyar katolikus nép legnagyobb 
eseménye is. Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere a beharangozó saj-
tótájékoztatón elmondta, ezúttal is 
szeretnék, ha a miskolciak együtt 
ünnepelnének. Ezért több prog-
rammal is készülnek, s természete-
sen az ünnep méltóságát, szakrális 
jelentőségét is hangsúlyozzák majd.

– A miskolciak igénylik, hogy 
együtt, közösségben ünnepelhes-

senek. Erős az igény, így az egyhá-
zi, szakrális ünneplés mellett a világi 
programok is várják majd a csalá-
dokat. Több civil szervezet, a város 
is készül, hogy együtt emlékezzünk 
meg az államalapítás ünnepéről – 
hangsúlyozta Kriza Ákos. 

» folytatás a 3. oldalon

A Virágos Miskolcon zsűriztek  
Miskolcra érkezett szerdán a Vi-
rágos Magyarországért verseny 
hivatalos zsűrije, hogy a várost 
szemügyre vegyék, s végül érté-
keljék a Virágos Miskolcot.

A verseny végén két kategóriá-
ban – város és falu – osztanak 
díjakat, erre azonban még várni 

kell, hiszen számtalan magyar-
országi települést kell bejárnia 
a szakmai zsűrinek. Miskolcon, 
szerdán a főbb központi terü-
leteket nézték meg, a Városház 
térről indulva a Hősök terén és a 
Déryné utcán át a Szinva terasz-
ra érkeztek, majd a Népkert és 
több lakótelep szerepelt a listán.

HIrdeTés

HIrdeTés

Kiállított tervek
Augusztus 30-ig tekinthetők meg 
a városháza aulájában a miskolcta-
polcai pályamunkák. 

» részletek a 3. oldalon



a város lapja

MiNap

2012. augusztus 18. | 33. hét | II. (IX.) évfolyam 33. szám

2  krónika

Kiadó: MIKOM Nonprofit Kft. | felelős kiadó: Orosz Gábor ügyvezető | felelős szerkesztő: Csörnök Mariann | marketingigazgató: Horváth Edit, tel.: 46/503-501/210.  Terjeszti az Inform Média Kft.  
Terjesztési információ: 46/503-501/100. | Nyomda: Lapcom Kft. | Szerkesztőség: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.,  tel.: 46/503-506, fax: 46/358-200,  e-mail: info@mikom.hu, hirdetés: 46/503-509. Ügyelet: 70/375-0308.  
ISSN 2062-5405 (nyomtatott), ISSN 2062-5642 (online) | Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban, térítésmentesen.  Kiadónk a lapban megjelent hirdetések  tartalmáért nem vállal felelősséget.

Miskolci Napló
a város lapja

» Pfliegler Péter | Miskolc alpolgármestere 2012. augusztus 22-én (szerdán) 15.00 
órától fogadja a hozzá forduló polgárokat az alpolgármesteri tárgyalójában. Sorszámosz-
tás augusztus 21-én 8.00 órától a polgármesteri hivatal portáján.

Alpolgármesteri fogAdóórA ››››››››››››››

» Gonda Géza (Fidesz) | a 3. számú választókörzet önkormányzati képviselője 
lakossági fogadóórát tart augusztus 24-én (pénteken), délután öt órától Hejőcsabán, a 
Szeretet Utcai Általános Iskolában.

» Bazin Géza és Fodor Zoltán (MSZP) | önkormányzati kép-
viselők, az MSZP-frakció tagjai lakossági fogadóórát tartanak augusztus 23-
án (csütörtökön) 16 órától a Sarokház kávézóban, (Széchenyi utca 2. sz.). 
Minden érdeklődőt tisztelettel és szeretettel várnak!

» A Miskolci Cigány Kisebbségi Önkormányzat fogadóórái | hétfőn, pén-
teken: délelőtt 10–14 óráig, szerdán: délelőtt 10–17 óráig, a Baross Gábor út 13–15. sz. alatt. Tele-
fon: 06-30/387-7702.

képviselői fogAdóórA ››››››››››››››››››››››››

Vádemelést javasolnak 
a gázlobbanás miatt  
A rendőrség lezárta a tavaly szep
tember 15én, a miskolci főutcán 
történt, halálos kimenetelű gázlob
banás nyomozását és egy személy 
ellen vádemelési javaslattal küld
ték meg az ügyészség számára az 
iratokat. 

Mint emlékezetes, a gázszerelők 
egy munkagödörben dolgoztak 
a Városház téri villamosmegál-
lónál, amikor a lezártnak vélt ve-
zetékből szivárgó gáz belobbant. 
A munkagödörben tartózkodó 
két munkást súlyos, életveszélyes 
sérüléssel szállították a megyei 
kórházba a mentők. A helyszín-
re érkező tűzoltók több órán ke-
resztül hűtötték a környéket, míg 
végül sikerült elfojtani a lángokat. 

A gondos orvosi kezelés ellenére 
az egyik sérült a kórházban bele-
halt sebeibe, társát hosszas keze-
lés után bocsátották haza.

A munkabalesettel kapcsolat-
ban a rendőrség nyomozást in-
dított, amely tekintettel a kü-
lönböző szakértői vélemények 
időigényére, alaposan elhúzó-
dott. A közelmúltban azonban 
arról értesültünk, hogy lezárult a 
nyomozás.

– A Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Rendőr-főkapitány-
ság megküldte az iratokat  vád-
emelési javaslattal egy személlyel 
szemben. Az ügy jelenleg ügyészi 
elbírálás alatt áll – közölte érdek-
lődésünkre Marjánné Zubács Il-
dikó, a Miskolci Városi Ügyész-
ség vezetőhelyettes ügyésze.

Az ügyészség előtt ebben az 
esetben három lehetőség van: a 
rendőrség javaslata alapján vádat 
emel, további nyomozást rendel 
el, mert valamilyen részlet még 
nem tiszta, vagy további infor-
mációra van szükségük, illetve 
meg is szüntethetik az eljárást a 
gyanúsított ellen. A gyakorlatban 
azonban a rendőrségi vádemelési 
javaslattal megküldött bűnügyek 
döntő többségében vádat emel az 
ügyészség.                                   Cs. L.

Apróhirdetés
HiSec és MEGA acél biztonsági ajtók beépítve már 59 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium) cseréje óriási kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolástechniká-
val. Érdeklődni: 30/336-5528, web: www.aluport.hupont.hu, bemutatóterem: Miskolc, 
Bükk áruház I. emelet.  Nyitva: h–p 9–14 óráig, sz 9–12 óráig.
Pihenjen csendes környezetben! Nyugdíjas házaspárok vagy egyedül állók jelentke-
zését várom.Telefonszám: 06/70-602-18-34.
Társajánlás minden korosztálynak. Személyes, közvetlen, kényelmes, az idő minden-
kinek drága, másra is fordítható. Válassza a társkeresésnek ezt a formáját! Zenit Társkere-
ső Iroda, Miskolc, Baross G. u. 17. Tel.: 30/445-6741.

» Pályakezdők támogatása. 
„Első munkahely-garancia” címmel 2012. 
szeptember 1-jével központi munkaerő-pi-
aci program indul a pályakezdők foglal-
koztatásának elősegítésére, melynek ke-
retében azon munkáltatók részesülhetnek 
–  legfeljebb a minimálbér kétszeresének 
alapul vételével  – 100%-os bérköltség-tá-
mogatásban, amelyek a fiatal munkaválla-
lók munkaerő-piaci helyzetének javítása, az 
első munkahely megszerzésének elősegíté-
se, valamint a szükséges munkatapaszta-
lat megszerzésének érdekében biztosítanak 
foglalkoztatást. A munkáltatók, a munkavál-
lalók munkába járáshoz kapcsolódóan uta-
zási költségtérítést is igényelhetnek. A Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja illetékes kirendelt-
ségein várja az érdeklődő munkáltatók je-
lentkezését.

» Játszótéri eszközök vizsgála
ta. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
által indított és a Kormányhivatal Fogyasztó-
védelmi Felügyelőségek közreműködésével 
végzett ellenőrzéssorozatnak az a célja, hogy 
megvizsgálja, a játszóteret üzemeltető, illet-
ve fenntartó szervek megfelelnek-e a jog-
szabály által előírt telepítési körülmények-
nek, valamint rendelkeznek-e az eszközök 
biztonságosságát igazoló dokumentumok-
kal. A témavizsgálat során a hatóság a közte-
rületeken elhelyezett, illetve az intézmények 
udvarára telepített játszótéri eszközök üze-
meltetési körülményeire vonatkozó szabá-
lyok megtartását vizsgálja, továbbá kitér az 
ütéscsillapító felületek megfelelőségére is. 

» Erős rajzás. Augusztus első felében 
igen nagy egyedszámban fogták a fény-
csapdák a gyapottok-bagolylepkét, a kuko-
ricamolyt és a muszkamolyt. A rajzás me-
gyeszerte intenzív volt, nagyobb mértékű 
lárvakártétel is előfordulhat, a fertőzött-
ség mértékét és a védekezés szükségessé-
gét javasolt célzott felvételezésekkel meg-
állapítani.

kormányhivAtAli 
hírek ››››››››››››››››››››››

» Kovács László (KDNP) és Seresné Horváth Zsuzsanna (Fidesz) | 
önkormányzati képviselők lakossági fórumot tartanak augusztus 27-én (hétfőn), délután 5 
órakor az Ady E. Művelődési Házban.  Témák: közrend-közbiztonság („fészekrakós” problé-
mák), Diósgyőr tömegközlekedését érintő változások, MIHŐ-s számlákkal kapcsolatos kér-
dések. Meghívott vendégek: Sebestyén László országgyűlési képviselő, Bach Richárd rendőr 
alezredes, bűnügyi osztályvezető, Molnár József, a Diósgyőri Rendőrőrs parancsnoka, Sző-
nyi Péter, a Zöld Nyíl projektigazgatója, Angyal László osztályvezető MVK Zrt., Nyíri László 
ügyvezető igazgató MIHŐ Kft., Móricz József stratégiai igazgató MIHŐ Kft.

fórum ››››››››››››››››››››››››

Augusztus 11. | szombAt
Dübörgött a Factory. Nagy kö-
zönségsikert aratott a miskol-
ci Factory Fesztivál, amelyen több 
száz fiatal bulizott vasárnap hajnalig 
az egykori LKM egyik csarnokában 
kialakított Factory Arénában.

Augusztus 13. | hétfő

Miskolcról indult a jubileumi 
zarándoklat. A Fáy András Gö-
rög Katolikus Közgazdasági Szak-
középiskola elől indult a 2012-es, 
a sorban 10. Ifjúsági Gyalogos Za-
rándoklat. A csoport a tervek sze-
rint szombaton érkezik meg Má-
riapócsra, többek között Tiszalúc, 
Tiszavasvári és Nyíregyháza érin-
tésével.

Augusztus 14. | kedd

Gyalogost gázoltak. Egy közép-
korú férfit gázoltak el kedd dél-
után a Petőfi térnél, aki óvatlanul 
lépett le az úttestre. A Jókai ut-
cán haladó buszon utazott a férfi 
a Búza tér irányába. A Petőfi tér-
nél leszállt a járműről, és az úttes-
ten akart átmenni a másik oldalra. 
A belső sávban azonban egy sze-
mélyautó érkezett, a sofőr féke-
zett, ám megállni már nem tudott. 
A férfi könnyebben sérült meg, de 
a mentők kórházba szállították, 
vizsgálatra.

Augusztus 15. | szerdA

Organikus szennyvíztisztítás. 
Az organikus szennyvíztisztítás 
szagmentes, a helyigénye negyede 
a hagyományos eljárásnak, a nagy 
medencék helyén pedig a dzsun-
gelt idéző üvegház áll. Az Organica 
Zrt. fejlesztéséről szerdán délelőtt a 
MIVÍZ Kft. Miskolc határában lévő 

szennyvíztisztító telepén tartott 
szakmai tájékoztatót Kenyeres Ist-
ván, a cég elnöke. 

Augusztus 16. | csütörtök

Egyenesen Erdély szívéből. 
Tűzzel írt képek címmel kiállítás 
nyílt Elekes Gyula, székelyudvar-
helyi tűzzománcművész műveiből 

csütörtökön a Művészetek Házá-
nak Kortárs Galériájában. A több 
európai ország mellett Kínában is 
kiállított alkotások egyenesen Er-
dély szívéből érkeztek Miskolcra. A 
tárlat – amely szeptember 2-ig te-
kinthető meg –, már az augusztus 
20-ai programok előfutára, nyitó-
eseménye volt.

A Tizedik utcát 
ellenőrizték  
Lakossági észrevételek, panaszok 
alapján hatósági, szolgáltatói el
lenőrzést kezdeményezett Ben
czés Miklós önkormányzati képvi
selő a Tizedik utcában. 

Az akciót hétfőn délelőtt tartották 
meg a MIVÍZ, a MIK, a közterü-
let-felügyelet és a rendőrség rész-
vételével. Az ingatlanok egy része 
itt városi, a többi pedig magántu-
lajdonban van.

– Ez az ellenőrzési folyamat ko-
rábban kezdődött. Volt egy lakos-
sági fórum, ahol elmondták a pa-
naszokat, észrevételeket, majd ezt 
követően a MIVÍZ Lyukóban fel-
tárta a problémákat, és megin-
dították az eljárásokat az illegális 

vízfogyasztás miatt. Kértem a cég-
től, hogy folytassák az ellenőrzést 
a Tizedik utcában is, mivel vélel-
mezhetően itt is illegális vízvétele-
zés történik – magyarázta az akció 
hátterét Benczés Miklós, a körzet 
önkormányzati képviselője. Mi-
után sikerült mozgósítani a cége-

ket és a rendőrséget, az ellenőrzést 
kiterjesztették az ugyancsak prob-
lémás kutyatartásra, illetve, hogy 
a panaszosok szerint sok a kóbor 
eb, valamint a lakcím-bejelenté-
si kötelezettségnek megfelelést is 
megvizsgálták. 

Cs. L.

Közlekedés augusztus 20-án
Augusztus 20-án az MVK villamos- és autóbuszjáratai munkaszü-
neti napi, illetve – különböző szombati és vasárnapi menetrend ese-
tén – vasárnapi menetrend szerint közlekednek. Az ingyenes és 44-
es járatok nem közlekednek. A belvárosban 11.00 és 11.10 között 
rendezvény miatt a villamosforgalom pár perces megállítására lehet 
számítani, ezért előfordulhatnak néhány perces késések.

HIrdeTÉS

SZENT JÁNOS 
GYÓGYSZERTÁR 
l gyógyszerek l tápszerek l kötszerek 

l homeopátiás szerek l gyógykozmetikumok 
l vitaminok l teák 

l egyéb termékek gazdag választékával 
várja ügyfeleit hétfőtől péntekig 7–19 h-ig,
szombaton 7–14 h-ig, vasárnap 7–12 h-ig

www.szentjanosmiskolc.novodata.hu

Miskolc,
Búza tér 14.

Telefon:
06-46/564-564

Romok és fű maradt

Sajtótájékoztatón reflektált az MSZP által csütörtökön, Mis
kolctapolca kapcsán elmondottakra Kiss János, a Fidesz 
miskolci frakcióvezetője és Nehéz Károly önkormányza
ti képviselő. 

Kiss János frakcióvezető kiemelte, a nyáron média-
hackek sorozatát produkálja az MSZP, s a csütörtöki, 
miskolctapolcai sajtótájékoztató is ebbe a sorba illik.

– Tompa Sándor Gyurcsány Ferenc pártjának a 
miskolci erős embere, mégis más szervezet színeiben 
tart sajtótájékoztatót. Ennek politikai üzenete az, hogy 
még mindig komoly befolyása van Gyurcsány Ferenc-
nek, ő irányítja a miskolci szocialistákat. Hiába han-
goztatták, hogy megújulnak, fiatalítás lesz, ez nem 
történt meg – kezdte Kiss János, hozzátéve, a fentieket 
bizonyítja, hogy a közelmúltban két alkalommal is a 
borsodi megyeszékhelyen járt a volt kormányfő, hogy 
„ellenőrizze, hogyan állnak a miskolci szocialisták”.

A frakcióvezető kitért a csütörtökön elhangzottak 
tartalmára is. Tompa Sándorék úgy fogalmaztak, ér-
tékeket adtak át az új városvezetésnek, de Kiss János 
szerint ez „ipari méretű blöff”, a miskolciak – mint 
mondta – 2010-ben sem voltak vakok, mára pedig 

nem lettek szenilisek, így emlékeznek, romok és égig 
érő fű maradt csupán a miskolctapolcai strandból.

– Nem hiszem, hogy ezt értéknek lehet nevezni. 
Emellett elkeserítő jogi állapotokat hagytak maguk 
után a szocialisták, nem beszélve az állítólagos elnyert 
pályázatokról – tette hozzá.

Utóbbiakról a választókerület önkormányzati kép-
viselője, Nehéz Károly beszélt, aki elmondta, a kam-
pány során azt hangoztatta, három dologra van szük-
sége Miskolctapolcának, és ezt ma is tartja:

– Strand, strand és strand. Hetvenmillió forintot 
költöttek 2010 előtt soha meg nem valósuló beruházá-
sokra elődeink, ráadásul a tervek komoly környezet-
védelmi aggályokat hordoztak, így ezeket újra is kellett 
gondolni. A régi gyermekstrand területén látszatberu-
házásként 25 millió forintból hoztak létre egy nulla ki-
használtsággal működő szabadidőparkot. Ennek havi 
üzemeltetési költsége egymillió forint volt, míg a jelen-
legi városvezetés le nem állította. Saját hibáit próbálja 
az MSZP másokra hárítani – hangsúlyozta.

Nehéz Károly zárásként utalt a kormányzati forrá-
sokra, a miskolctapolcai tervekre, kiemelve, az új kon-
cepció figyelembe veszi a helyiek preferenciáit, nem 
magánérdekekre épít.                                                          S. P.

Hiányolják a fejlesztéseket Tapolcáról
Az előre eltervezett ütemterv szerint halad Miskolctapol
ca fejlesztési koncepciójának kidolgozása. Az MSZP szerint 
azonban a városvezetés két éve nem mond igazat a telepü
lésrésszel kapcsolatban.

Az MSZP miskolci frakciója sajtótájékoztatóján Bar tha 
György önkormányzati képviselő elmondta, komoly 
milliárdok röpködtek a miskolctapolcai fejlesztésekkel 
kapcsolatban, azonban szerinte az idő múlásával csök-
kent a pályázandó és az elnyerhető összeg is.

Tompa Sándor önkormányzati képviselő kiemelte, 
a városháza programpályázatát elutasította a kormány, 
ennek kapcsán 13 pontba összegyűjtötték, hogy „Kriza 
Ákos és munkatársai mivel áltatták a helyieket”. A poli-
tikus szerint ők úgy adták át Miskolctapolcát, hogy le-

hetett a tervekre építeni, megemlítve többek között a 
Zöld Álmok fürdőfejlesztés megvalósíthatósági tanul-
mányát, a Barlangfürdő mellé tervezett négycsillagos 
szálloda elnyert pályázatát, illetve a Miskolc és Térsége 
Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesületet.

– Megkaptam az egy évvel ezelőtt készített fejleszté-
si pályázatot, melyet egy elismert szakember jegyez, és 
megkaptam azt is, melyet most adtak be. Én erre egy 
fillért nem adtam volna, és a kormánybizottság is ezt a 
döntést hozta. Ha előbbi mentén készítik el a pályázatot, 
a vízi attrakciókra alapozva, akkor sikerrel járt volna a 
város – mondta a politikus.

Bartha György szerint Miskolc vezetése bizonyítot-
ta, hogy sem neki, sem az országgyűlési képviselőknek 
nincs lobbierejük.                                                                 S. P.
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Értékteremtés közmunkával Miskolcon 
Hatszázhatvan fő dolgozik 
augusztus elsejétől Miskol-
con a Start közmunkaprog-
ram második szakaszában. 
A munkások hat alprojekten 
tevékenykednek; a kulcsszó 
és végső cél az értékteremtés.

» folytatás az 1. oldalról
Itt ősztől indulhat a munka, melyet 
kötelező képzés előz meg – jelenleg 
a támogatói szerződések megkö-
tésén dolgoznak. A tervek szerint 
a mályi geotermikus energiaforrás 
oldaná meg a fűtést a területen.

Kriza Ákos polgármester ké-
résére készült egy szabályzat is a 
munkafegyelem érdekében. A re-
gulák megsértése miatt előfordul-
tak már felmondások is, három 
igazolatlan késés vagy távozás, a 
munkautasítások megtagadása, it-
tasság vagy a szerszámok ellopása 
is kizárást jelenthet a közmunka-
programból. Kidolgoztak egy tel-
jesítménymérési rendszert is: a la-
pot minden nap ki kell tölteniük a 
munkásoknak, erre épül egy jutal-
mazási rendszer is.

A legjobban dolgozó három bri-
gádot részesítik jutalomban, mivel 
erre nincs fedezet a programban, 
természetbeni juttatást határozott 

el a város vezetése, három terüle-
ten: kedvezményes utazási bérlet 
vagy ingyenes bérlet, ingyenes für-
dőbelépő, és kedvezményes Mis-
kolc Kártya-használat.

A társulás a közfoglalkozta-
tó, partnere a Miskolci Város-
gazda Nonprofit Kft. és Miskolci 
Agrokultúra Kft. A legfőbb ellenőrző 
szerv a Belügyminisztérium, emel-
lett a munkaügyi központ és a Mis-
kolci Városgazda Nonprofit Kft. is 
szúrópróbaszerűen ellenőrzi a dol-
gozókat, a lakossági bejelentéseket is 
megvizsgálják, míg a Miskolc Városi 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
vezetői a toborzásban segédkeztek.

Bakos István elmondta, terveik 
közt szerepel egy szociális szövet-
kezet létrehozása, mely újabb előre-
lépést jelenthet a közétkeztetésben. 
Terjeszkednének a Bedegvölgyben 
is a Miskolci Agrokultúra Kft.-nél, 
itt gyümölcsöst és gombatenyésze-
tet alakítanának ki.

S. P. | fotó: Juhász Á.

Elhunyt Várhegyi Zoltán
2012. augusztus 10-én, 73 éves korában elhunyt Várhegyi Zoltán, 
nagyhírű miskolci ideggyógyász és idegsebész, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kórház nyugalmazott főorvosa. Miskolc díszpolgárá-
tól Kriza Ákos, Miskolc polgármestere búcsúzik.

„Várhegyi Zoltán életé-
re úgy tekintünk, mint 
mérföldkő, mint pél-
da előttünk és a jövő 
nemzedéke előtt. Hi-
szen példát mutatott 
munkából, szeretetből, 
őszinteségből, gondos-
kodásból, igazságból. 
56-os forradalmárként, család-
apaként, orvosként, közéleti sze-
replőként úgy élt közöttünk és 
velünk, hogy közben a maga 
csendességében volt nagysze-
rű ember. Szakmai tudását Pro 
Sanitate kitüntetéssel ismerték 
el, kreativitását pedig számos or-
vostechnikai újítás dicséri.

Közéleti tevékenységére a 
csendes, meg nem alkuvó, hatá-
rozott cselekvés volt mindig is a 
jellemző. A személyes példamu-
tatás volt életének fő mozgatóru-
gója. Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc miskolci esemé-
nyeibe gimnazista diákként kap-
csolódott be. Az 1956 októberé-
től az érettségiig megélt közös 
élmények egy életre meghatá-
rozták közéleti szerepvállalásá-
nak célját és irányultságát.

Visszaemlékezéseiben így írt 
az 56-os miskolci események-
ről: »A diákság között senki 
nem volt, aki félt volna bármi-
től is. Úgy tekintettük magun-
kat, mint a 48-as forradalmi if-
júság utódait. Akkor, azokban a 
napokban mi mindannyian úgy 
éreztük, hogy bármikor képesek 

lettünk volna az életün-
ket adni hazánkért. Ha 
valaki átélte ezt az ér-
zést, lélekben gazdag-
nak mondhatja magát, 
a legnagyobb kitünte-
tésnek, amit magyar 
ember kaphat. «

Várhegyi Zoltánt 
soha, semmi nem változtatta 
meg. Ő mindig tettekkel bizo-
nyította, hogy amiért dolgozott, 
amiben hitt, a legfontosabb a 
számára. Ezért hozta létre a Szé-
chenyi ’56 Emlékbizottságot, és 
ezért küzdött élete utolsó évében 
is azért, hogy amit két évtized-
del ezelőtt a bizottság tagjai cé-
lul tűztek maguk elé, elérhessék: 
az 1956-os forradalom szelle-
miségét, értékeit és eredménye-
it megértetni és örökül hagyni.

Várhegyi Zoltánnak Mis-
kolc Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése alig három hónappal 
ezelőtt, május 11-én adomá-
nyozott díszpolgári címet, me-
lyet ő maga nem saját érdemei-
nek jutalmaként élt meg, sokkal 
inkább érezte úgy, hogy az a 
közösség érdemelte ki, aki őt ve-
zette élete útján.

Fájó szívvel búcsúzunk Zoli 
bácsitól, s csak remélni tudjuk, 
hogy egyszer akár egy kicsit is 
hasonlíthatunk majd hozzá. Is-
ten áldja életét, és emelje őt most 
magához, ahogy életében ő is a 
Mindenhatót emelte szíve fölé” 
– áll Kriza Ákos búcsúlevelében.

Méltó és családi augusztus 20-a
Sajtótájékoztatón ismertet-
ték csütörtökön az augusz-
tus 20-i,  az államalapításra 
szervezett miskolci progra-
mokat. A szervezők ezúttal is 
kínálnak családi programo-
kat, hiszen a legfőbb cél, hogy 
a város lakossága együtt ün-
nepelhessen – az ünnep mél-
tóságát is megtartva.

» folytatás az 1. oldalról
Mint kiemelte, a családi nemze-
ti ünnepen ezúttal egy újdonság 
is lesz, hiszen magyar állampol-
gársági eskütételt is tartanak, s a 
díszokleveleket is átadják a Szent 
István téren, hétfőn, délután há-
rom órakor.

A programokról Kákóczki 
András, a Kulturális Osztály ve-
zetője szólt. Kiemelte, az ünne-
pi programok már csütörtökön 
elkezdődtek, hiszen a Művésze-
tek Házában kiállítás nyílt, amely 
nagyon különleges, speciális és 
magyar. Elekes Gyula, székely-
udvarhelyi tűzzománc-művész 
kiállítását a Művészetek Házá-

ban tekinthetik meg az érdeklő-
dők két hétig.

– Elekes Gyula tárlatát köve-
tően vasárnap lesz a követke-
ző program, amellyel augusz-
tus 20-ára hangolódunk majd 
a városban, ez a Lépcsőfeszti-
vál, amelyet a Papszer és Rákó-
czi utca közti lépcsősornál és an-
nak környékén rendeznek meg, 
és amely könnyűzenével és csalá-
di programokkal várja a miskol-
ciakat. A legfontosabb emellett, 
hogy jótékonysági célból szer-
vezi a Csatárlánc önkéntes cso-
port, a szentléleki pálos kolostor-
romra szeretnék felhívni a város 
lakóinak figyelmét – mondta 
Kákóczki András. A progra-
mok közül kiemelte a hétfő dél-
utáni Matyó lakodalmast, a Mis-
kolci Illés Emlékzenekar ünnepi 
koncertjét, illetve az esti István, 
a király című rockoperát, amely-
ben többek között a Szinvavölgyi 
Néptáncműhely tagjai is részt 
vesznek majd.

– A központi helyszín a Szent 
István tér lesz ezúttal is, ahol a 
hagyományokhoz híven az ün-
nep méltó megünneplése mellett 
a szórakozva tanulás, a játékos 
családi programok is szerepet 

kapnak. Az ünnepi délelőtt in-
kább az egyházi megemlékezé-
sekről szól majd, a délután pedig 
könnyedebb, világi programokat 
kínál – tette hozzá.

Kriza Ákos elmondta, a külön-
böző városrészek is csatlakoztak 
az idei ünnepséghez, amely hét-
főn, délelőtt 9 órakor kezdődik 
meg a Kossuth utcai református 
templomban.

– Az ökumenikus istentisztele-
tet délelőtt 10 órakor a Miskolc-
vasgyári Szent István-templom-
beli, majd 11 órakor a selyemréti 
Szent István-templomi ünnepi 
szentmise és búcsú követi. Dél-
előtt 11 órakor az új kenyérrel 
és az aratókoszorúval díszmene-
ten vehetnek részt a miskolciak, 
amely a Szent István-szoborhoz 
vezet, itt pedig a keresztény egy-
ház képviselői megszentelik és 
megáldják Miskolc új kenyerét – 
összegezte a délelőtti programo-
kat a polgármester.

Ezúttal is egész napos prog-
rammal várják tehát a miskol-
ciakat augusztus 20-án, hogy a 
Szent István téren együtt ünne-
pelhesse meg az egész város a 
magyar államalapítás ünnepét.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

Vasútipálya-
fejlesztés
Gyorsítanák a vonatokat a Hat-
van – Miskolc közötti szakaszon.

A Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt. a Hatvan – Miskolc 
között lévő, 115 km hosszú 
vasúti pálya fejlesztését terve-
zi, hogy a vonaltervezési sebes-
ség 160 km/h legyen a jelenle-
gi 120 km/h sebesség helyett. A 
vasúti pálya felújítását helyben 
történő cserével, és a sebesség-
hez szükséges ívkorrekciókkal 
kívánják megvalósítani. A be-
ruházás 2013-ban kezdődhet 
és több évig tart.

A fejlesztésre vonatko-
zó környezeti hatástanul-
mány 2012. szeptember 17-ig 
megtekinthető az Észak-ma-
gyarországi Környezetvédel-
mi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Felügyelőségen (Miskolc, 
Mindszent tér 4. sz.), valamint 
Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának 
Építési és Környezetvédelmi 
Hatósági Osztályán (Miskolc, 
Városház tér 8. sz., III. udvar I. 
emelet) ügyfélfogadási időben 
(hétfő 13–16, szerda 8–17 és 
péntek 8–12 óra között).

A lakosság véleményét is várják a tervekről
Augusztus 30-ig tekinthetők 
meg a városháza aulájában 
a Miskolctapolca tervpályá-
zatra készült pályamunkák. 
A díjazottak koncepcióter-
veinek elkészülte után a la-
kosok véleményét is kikérik, 
ezután véglegesítik az enge-
délyes terv programját. A vá-
ros vezetése ígéretet kapott 
kiemelt kormányzati támo-
gatásra.

Mint arról korábban beszámol-
tunk, rengeteg jó ötletet és elképze-
lést látott a zsűri a Miskolctapolca 
komplex fejlesztésére kiírt tervpá-
lyázat pályamunkái között, s a dí-
jazott tervezőket meghívták aján-
lattételre. Közben múlt héten az 
is kiderült, a Nemzeti Fejlesztési 
Kormánybizottság augusztus 8-i 
ülését követően fejlesztéseik egy 
része nem került fel a kiválasztott 
programok listájára, így nem lesz 
például ökoturisztikai látogató-
központ és Tapolca kapuja, lesz vi-
szont strand, mert ennek építését 
a kiemelt kormányzati szereplők 
is támogatják. Ennek ellenére to-

vábbra is az előre eltervezett ütem-
terv szerint halad Miskolctapolca 
fejlesztési koncepciójának kidol-
gozása – tudtuk meg Lengyel Ka-
talintól, a Miskolci Városfejlesztési 
Kft. ügyvezető igazgatójától.

– A kormanyzat.hu portálról 
értesültünk a múlt héten, hogy 
az első fordulós pályázatunkat a 
kormánybizottság nem támogat-
ta, erről azonban hivatalos értesí-
tést még nem kaptunk. Ettől füg-
getlenül folyamatosan tervezünk, 
készítjük a megvalósíthatósági ta-
nulmányt, tehát az eredeti ütem-
tervnek megfelelően dolgozunk. 
Mindenképpen befejezzük a Mis-
kolctapolca-fejlesztési tervezést, és 

elvisszük az engedélyes tervek el-
készítéséig. Kiemelt kormányzati 
támogatásra kapott ígéretet a város 
vezetése, hasonló nagyságrendben, 
mint ami a pályázati összeg volt. Ez 
lehetőség, hiszen a strand fejleszté-
se is támogatható lesz, míg a pályá-
zatban nem szerepelhetett a fürdő 
– a strandfejlesztés pedig kiemelt 
fontosságú – mondta Lengyel Ka-
talin.

– A három tervezővel, a díja-
zottakkal kedden véglegesítettük a 
tervezési programot, és szeptem-
ber elejére kértünk koncepcióter-
vet. Ezután bemutatjuk a terveket 
a város lakosságának, az ő hozzá-
szólásaikat is várjuk, ugyanúgy, 

mint ahogy a kiállított tervekre. 
Ezek után véglegesítjük az engedé-
lyes terv programját, ezt pedig ok-
tóber végére várjuk. Szakaszolható 
módon kérjük az engedélyes terve-
ket elkészíteni a strandra és a tel-
jes területre. A kormányzati forrás 
nagyságától függően tudunk így 
belőle egy vagy több lépcsőt meg-
valósítani – hangsúlyozta az ügy-
vezető.

A pályaművek augusztus 30-ig 
bárki által megtekinthetők a vá-
rosháza (új) aulájában, ezt követő-
en pedig szakmai napot tartanak. 
Rostás László, Miskolc főépítésze 
elmondta, nem négyéves ciklusról 
szól az elképzelésük, hanem a vá-
rosrész hosszú távú fejlesztéséről. 

– A pályázatok bebizonyítot-
ták azt, hogy Tapolcát mint völ-
gyet kell egységesen kezelni, de 
az elemek külön-külön is felhasz-
nálhatók. A Tapolca kapuja vagy 
az ökoturisztikai központ megva-
lósítása későbbi forrásokból való-
sítható meg a rendszer elemeként 
– utalt a főépítész a kormánybi-
zottság döntése nyomán kimaradt 
elemekre.

A tervpályázatra készült pálya-
munkákat az érdeklődők megte-
kinthetik a Miskolci Városfejlesz-
tési Kft. honlapján is. 

Soós Péter

Újabb játszóteret újítanak fel  
Új, modern játszóteret építenek 
a Belvárosi Óvoda mögötti füves 
területen. A biztonságosabb já-
tékelemekkel ellátott teret Eper-
jesi Erika és Molnár Péter önkor-
mányzati képviselő finanszírozta, 
képviselői alapjából.

A Belvárosi Óvoda mögötti fü-
ves területen eddig egy régi, már 
megromlott állapotú játszótér 
állt, amelyet a napokban teljesen 
elbontottak, hogy egy új, az Eu-
rópai Unió normáinak megfele-
lő játszóteret építsenek a helyére. 
A munka gyorsan halad, szer-
dán délután már a legnagyobb 
játék a helyén is állt.

Eperjesi Erika, a 8. sz. választó-
körzet önkormányzati képviselője 
elmondta, Molnár Péter körzeté-
vel közös határon fekszik a terület, 
így közösen áldoztak rá képviselői 
alapjukból, hogy korszerű játszó-
tér lehessen a helyszínen, hiszen 
egy bölcsőde, óvoda és egy általá-
nos iskola is van a közelben.

– Nem ez az első közös beru-
házásunk Molnár Péterrel, ta-

valy a Melinda úton újíttattunk 
fel két játszóteret, ezúttal pe-
dig itt, a Dankó Pista utcában 
épül új tér a gyerekek számá-
ra. Mindketten képviselői ala-
punkból finanszírozzuk a beru-
házást, ami közel hárommillió 
forintba kerül – mondja Eper-
jesi Erika.

Molnár Péter önkormányza-
ti képviselő hozzátette, nagyon 
megromlott az előző játszótér 
állapota, és igény is volt rá, hogy 
egy EU-konform téren játszhas-
sanak a gyerekek.

– Egy parkolót is szeretnénk 
kialakíttatni itt, az óvoda mel-
lett, illetve a Hadirokkantak út-
ján lévő bölcsődénél is. A parko-
lók körülbelül kétmillió forintba 
kerülnek majd – tette hozzá az 
önkormányzati képviselő.

A két képviselő tavaly és idén 
eddig 12 millió forintot fordítot-
tak képviselői alapjukból arra, 
hogy a leromlott állapotú játszó-
terek helyett újaknak örülhesse-
nek a környékbeli gyerekek.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.
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Nem lesz idén Miskolc Rallye
Véglegesen törölnék az idei ver-
senynaptárból a Miskolc Rallye-t, 
mert a rendező nem teljesítette 
határidőre a versenybejelentés-
hez tartozó kötelezettségeit – írja 
közleményében a Magyar Nem-
zeti Autósport Szövetség. A ki-

esett verseny pótlására a Kassa 
Rallye felvételét javasolják a ver-
senynaptárba (szeptember 7–8.). 
Jacsó Tibor szervező megerő-
sítette, nem lesz idén Miskolc 
Rallye, kommentálni azonban 
nem kívánta a hírt.

7. forduló – később!

Augusztus 11-én rendezték vol-
na Miskolcon a salakmotoros 
csapatkupa-sorozat 7. forduló-
ját, azonban a futamot később, 
25-én rendezik meg – tudtuk 
meg Jacsó Tibortól.  A verseny 
szervezője elmondta, a csúszás 

oka az, hogy pont azon a szom-
baton rendezték a Nemzetközi 
Junior Egyéni Bajnokság hato-
dik fordulóját Gyulán. Két ver-
senyt pedig a kevés motoros 
miatt nem rendeznek egy hét-
végén.

Augusztus 18. | szombAt » Labdarúgás: NB I: Haladás – DVTK, Szombathely, 
Rohonci úti stadion, 14.00.

Augusztus 25. | szombAt » Labdarúgás: NB I: DVTK – FGSZ Siófok, Miskolc, diós-
győri stadion, 18.30.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

Hat pont, negyedik hely, irány Szombathely
Ismét három pontot szerzett 
hazai pályán a DVTK, így 
a negyedik helyről várja a 
szombathelyi folytatást.

41 év után találkozott újra az első 
osztályban az élvonalba 25 év után 
visszatérő, ott egy-egy döntetlen-
nel és vereséggel kezdő Egerrel a 
DVTK. A két csapat tavaly küzdött 
meg egymással utoljára a Magyar 
Kupa harmadik fordulójában, ahol 
gól nélküli rendes játékidő után a 
DVTK jutott tovább büntetőkkel.

Szombaton nem telt meg ugyan 
a diósgyőri stadion lelátója, de a ki-
látogató hétezer szurkoló így is re-
mek hangulatot teremtett, nem 
feledkezve meg sikeres olimpikon-
jainkról, köztük a negyedik ötkari-
kás játékán szereplő Deák Bárdos 
Mihályról sem. Az egriek is ne-
mes gesztust gyakoroltak: egy lab-
dát ajánlottak fel Rakaczki Bence 
gyógyulása érdekében.

A mérkőzés első félideje viszont 
nem volt ilyen emelkedett, mind-
össze néhány apró lehetőséget je-
gyezhettünk fel – pedig Sisa Tibor 
öt helyen is változtatott a kezdőcsa-
patban a kispestihez képest: Igor 
Gal, Michal Hanek, Vági András, 
Elek Ákos és Tisza Tibor került be 
Nagy Tamás, Savo Raković, Vadász 
Viktor, Fernando Fernández és 
Francisco Gallardo helyére. A szlo-
vák védő első mérkőzése volt ez pi-

ros-fehérben, míg Elek először volt 
kezdő a Diósgyőrben.

A második játékrészre aztán 
felrázta csapatát Sisa Tibor, amit 
rögtön góllal jelzett a piros-fehér 
együttes: Vági András beadását 
Elek Ákos fejelte le, l’Imam Seydi 
pedig a labdaátvétel és egy állítás 
után ballal a hosszú sarokba lőtt. 
Mint később kiderült, győztes ta-
lálatot szerzett a francia–szenegá-
li támadó, bár a végén Gosztonyi 
András (kapufa) és a José Luque, 
Bacsa Patrik duó is bebiztosíthatta 
volna a három pontot.

 – Minden erejét megmutatta az 
újonc Egri FC. A futómennyiség és 
a hajtás megvolt, a minőségen még 
van mit javítani. A második fél-
időre rendeztük a sorokat, voltak 
helyzeteink. Láttam már jól játsza-
ni csapatomat, de ez még nem az 
igazi. Gratulálni kell együttesem-
nek, mert tudott váltani, az első 

félidőt ugyanakkor el kell felejte-
nünk, illetve át kell majd beszélni, 
hogy mik azok, amin javítani kell, 
mert van min – értékelt a DVTK 
vezetőedzője.

– A cserék beváltak, mert nyer-
tünk. A játék zakatolt, annak elle-
nére, hogy a héten már így gya-
koroltunk. Bízom benne, hogy 
mindenki felveszi a kesztyűt, ez a 
cél, a versenyhelyzet megteremté-
se – mondta az említett öt változ-
tatásról a Tréner.

A találkozó hőse, Seydi nemcsak 
a védőkkel, hanem vallása szigo-
rú előírásaival is meg kellett, hogy 
küzdjön – utóbbival persze min-
den nap találkozik a 30 napos böjt 
során.

– A ramadán? Nem olyan vé-
szes, ilyen a vallás, évente egyszer 
ki lehet bírni. Akkor keményebb, 
amikor két edzésünk van egy nap, 
de betartjuk az előírásokat. Két ta-

lálatnál járok, de ez még csak a kez-
det. Tovább kell dolgoznunk, még 
több gólt kell szereznünk, az sem 
baj, ha nem én találok be. Termé-
szetesen boldog vagyok, hogy én 
szereztem a győzelmet érő gólt, és 
ez már a második volt a szezonban 
– mondta el lapunknak a támadó, 
majd csapatára is kitért.

– Nem én vagyok az edző, csu-
pán egy játékos, de elégedett va-
gyok a mérkőzéssel, hiszen meg-
szereztük a három pontot, és jól 
teljesítettünk egy szerintem erős 
csapat ellen. Tudtuk, hogy jó 
együttes az Eger, hiszen több játé-
kosával találkoztunk az előző sze-
zonban, igaz, akkor még más klu-
bot erősítettek ezek a futballisták 
– emelte ki a támadó.

A DVTK a hétvégén az eddig 
veretlen, hét ponttal a tabella má-
sodik helyén álló Szombathelyhez 
látogat.

– Évek óta szinte változatlan 
a keretük, teljesen összeszokott 
együttes, egymás gondolatait is is-
merik. Minőségi játékosokkal teli, 
masszív csapat, nem egyszerű jó 
teljesítményt nyújtani otthonuk-
ban, de mi megpróbáljuk. Szeret-
nénk olyan eredményt elérni, ami 
nekünk kedvez – tekintett előre 
Sisa Tibor.

A héten egyébként bővült a 
DVTK kerete: a korábban tesztelt 
húszéves, utánpótlás-válogatott 
kapus, Ambrusics Róberttel 1+1 
éves szerződést kötött a klub.

Soós P. | fotó: Juhász Á.

Szemüveg, kontaktlencse l Komputeres és orvosi szemvizsgálat

TóTh    pTiKa

3525 Miskolc, Széchenyi u. 31.

Tel: (46) 509-224
Nyitva tartás:

H–P: 9.30–17.30, Szo: 9.30–12.30

3525 Miskolc, Széchenyi u.101.

Tel: (46) 504-893
Nyitva tartás:

H-P: 9.30–17.30, Szo: zárva

www.tothoptika.hu l E-mail: toptika@enternet.hu
i.Scription TM „A látás új dimenziója” – A megyében csak nálunk!

Új SzolgálTaTáSSal bôvülT opTiKánK: 

érinTéSmEnTES SzEmnyomáSméréS,  
a glaukóma – zöldhályog mielôbbi felismeréséhez

Folyamatos aKCióK – keret, valamint zeiss 
fényre sötétedô, és vékonyított mûanyag lencsékre!

HIrdetés

Nappali reNdszerû, 
érettségi utáNi  

képzések 
a diósgyôri gimnáziumban mûködô school of Business 

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

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

befejezése után
•  Gazdasági informatikusok oktatása területén egyévtizedes 

múlttal rendelkezünk
•  IT HelpDesk Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintézô – 

nélkülözhetetlen munkatárs a multinacionális vállalatoknál.
Ingyen sportolhatsz, részt vehetsz tanulmányi kirándulásokon 

és korszerû informatikai eszközöket használhatsz.  
Oktatóink magasan kvalifikáltak a Miskolci Egyetemrôl,  

a Diósgyôri Gimnáziumból és az üzleti szférából,  
akik felkészítenek benneteket a felsôoktatási intézményekbe 

való bejutáshoz, illetve a munkába álláshoz.
Képzési díjak: 23 év alatt az elsô szakképesítés tandíjmentes,  

a második szakképesítés megszerzése csak a törvényben meghatározott 
feltételekkel tandíjmentes.

érdeklôdni a 46/370-701 telefonon,  
személyesen Miskolc, kiss tábornok u. 42. sz. alatt,  

illetve www.sob.hu alatt lehet.
kérésre tájékoztatót küldünk!

Edzésben az Acélcsapat
Az elmúlt évben jelentősen átala-
kuló Miskolc Steelers is elkezdte a 
felkészülést a szezonra.

Közel két hete készül keményen 
az őszi szezonra – elsősorban a 
négy hét múlva kezdődő junior-
bajnokságra, hosszú távon pedig 
a 2013-as Divízió 1-es szereplésre 
– a tavaly nagymértékben meg-
újult Acélcsapat. A srácok hol a 
kassai steelers-esekkel, hol az im-
már hivatalosan is csatlakozott 
szerencsi „spártaiakkal” kiegé-
szülve edzenek heti hét nap.

A tréningidőszak első napja 
papíron augusztus 6., hétfő volt, 
de már vasárnap volt alkalma az 
Acélcsapat egy részének meg-
mozgatnia a nyári vakáció alatt 
elkényelmesedett izmait: a hét-
végére ugyanis a kassai testvér-
gárda tagjai érkeztek némi közös 
gyakorlásra. 

Újabb állomásához érkezett 
ugyanis a felvidéki testvércsa-

pattal, a Cassovia Steelersszel 
való együttműködés is. Immár 
sokadszorra utaznak Miskolcra, 
hogy edzésen vegyenek részt a 
szlovákiai és magyar játékosok. 
A közös tervek szerint a két csa-
pat keretét egyesítve indul majd 
a jövő évi versenysorozat(ok)
ban. Az elmúlt napokban a mis-
kolci edzők irányításával gya-
korolt a két keret a borsodi 
megyeszékhelyen, emellett au-
gusztus végére tervben van egy 
bükkszentkereszti edzőtáboro-
zás is.

Az Acélcsapatnál minden 
délelőtt és délután futás, gim-
nasztika, erőfejlesztés, techni-
kai edzés, valamint játékelemek 
gyakorlása szerepel a program-
ban, és persze játék, hiszen a 
végső cél az edzők által meg-
tervezett playbook minél haté-
konyabb és teljesebb elsajátítása 
– majd az őszi meccseken a ta-
nultak bemutatása.

Második Esély Felnőttoktató Intézmény   OM 200825

Iskolarendszerű  
felnőttoktatás 2012-13.  

Szakmai képzés OKJ-végzettséggel
Miskolcon  –  1 és  2 éves szakmai képzéseink

A 10. osztály elvégzése után: fodrász   
Érettségihez kötött: • Kozmetikus • Gyógypedagógiai asszisztens • Csecsemő- és 
gyermeknevelő-gondozó • Gyógyszertári asszisztens • Gyógymasszőr • Sportmasz-
szőr • Alkalmazott fotográfus
Szakmai bizonyítványhoz kötött: • Gyógyszerkiadó szakasszisztens • Sportmasszőr 
 Sajóhidvégen – a 10. osztály elvégzése után:   bolti eladó 

Az első szakma megszerzése esetén ingyenes.

Gimnáziumi érettségire felkészítés vidéken!
Miskolcon – gimnázium 9–12. osztály, Ónodon – gimnázium 9–12. osztály, Hernád-
kakon – gimnázium 9–12. osztály, Dédestapolcsányban – gimnázium 9–12. osztály

Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 28.
Miskolc, Andrássy u. 36. (Vasas Művelődési Központ  -  I. emelet jobbra)

46/750-474  vagy  30/359-5135  vagy  30/824-1992

Már „meccselnek” a Macik
Lejátszotta első két felkészü-
lési mérkőzését a jégkorong 
MOL Liga szeptemberi rajt-
jára készülő Miskolci Jeges-
medvék csapata.

Idegenben mutatkozott be felkészü-
lési mérkőzésen Tim Kehler, a Mis-
kolci Jegesmedvék új kanadai veze-
tőedzője. A tengerentúli szakember 
tanítványai nem vallottak szégyent 
első felkészülési találkozójukon az 
EBEL-szereplő, azaz az osztrák jég-
korongligában pallérozódó Sapa 
Fehérvár AV19 otthonában. A 
Macik két harmadon keresztül 
egy gólon tartották a székesfehér-
váriakat, majd a záró játékrészt 
vesztették el 3–1-re – a miskolciak 
gólját Nagy Gergő szerezte.

– Úgy gondolom, hogy jó mér-
kőzést játszottunk a Fehérvárral. 

Sok munkát végeztünk a héten, 
és most megtettük az első lépést 
előre a szezonban, hiszen edzhe-
tünk bármennyit, egy mérkőzés 
tempójához, intenzitásához nem 
mérhető semmi. Igazi meglepetés 
volt számomra, hogy a fiatal so-
runk milyen remek teljesítményt 
nyújtott, gondolok itt Miskolczi-
ra, Szi lágyira, Ritóra. A második 
harmadban kifejezetten jól játszot-
tunk, bár az látszott, hogy mindkét 
csapat a felkészülés elején tart, sok 
munka vár még ránk is – mondta 
az MJJSE vezetőedzője, aki a kö-
vetkező, immár hazai „premieren” 
is számíthatott az ifjakra.

Kedden a felvidéki Nagymihályt 
fogadta hazai közönség előtt a csa-
pat – ekkor debütált a tréner, il-
letve két honfitársa, Tyler Czuba 
és Clinton Atkinson. Emellett a 
jégcsarnok északi falára felsze-
relt LED-kivetítő is, amelyre nagy 
igény volt a szurkolók részéről.

Czuba góllal köszöntötte a fana-
tikus miskolci közönséget, ahogy 
a hazatérő Láda Balázs is, emellett 
a fiatalok ismét letették névjegyü-
ket: Orosz, Ritó, Rafaj és Popovics 
is beköszönt. Végül 6–3-ra nyertek 
a Macik.

– A meccs előtt azt mondtam a 
játékosoknak, hogy hazai pályán 
nagy előnyt jelent nekünk a közön-
ségünk, amely fantasztikus támo-
gatást nyújt nekünk, és ezt használ-
juk ki. Energikusan, jól kezdtünk, 
sikerült gólt lőnünk, Gyenes pedig 

remek volt a kapuban. Az ember-
előnyös játékkal nem voltam elége-
dett, ezekkel a lehetőségekkel job-
ban kellett volna élnünk. Ezúttal is 
ki kell, hogy emeljem a fiatalokat, 
jól játszottak. Természetesen látom 
a hibákat is, sokat kell még dolgoz-
nunk, hogy a bajnokság kezdetére 
mindenki jó formában legyen – ér-
tékelt Kehler.

A Miskolci Jegesmedvék augusz-
tus 22. és 24. között az iglói tornán 
vesznek részt.

S. P. | fotó: Juhász Á.
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Gondoljon az iskolakezdésre!
PaPIrusZ Kft. Miskolc, Városház tér 16. Tel.: 46/340-934

aKCIÓNK: a/4-es spirálfüzet csak 99 Ft!
Füzetcsomagok 10% kedvezménnyel.

Továbbá minden, ami a sulihoz kell: vízfestékek, színes ceruzák, 
temperák, tolltartók, papír, írószer, irodaszerek, füzetcsomagok, 

számológépek, márkás tollak nagy választéka!

15 000 Ft értékű vásárlás esetén Parker tollat adunk ajándékba!
Ajánlatunk a tanévkezdéshez:  

NIKE, BARCELONA, CONVERSE iskolatáskák széles választékban!

A Miskolc kártyávAl rendelkezőknek kedvezMényt Adunk! Beiskolázási utAlványt elfogAdunk.

Indulhat a német osztály
A Szabó Lőrinc Általános Iskolá-
ban megtörtént az új, úgyneve-
zett Bosch-épületszárny műsza-
ki átadása. 

Az iskolában nagyobb, belső át-
alakításokra volt szükség, hiszen 
szeptembertől egy épületszárny a 
„Bosch cégcsoporté lesz” – egé-
szen pontosan német nyelvű 
osztály indulhat a cég által élet-
re hívott Magyarországi Néme-
tek Általános Művelődési Köz-
pontja Intézményfenntartó és 
Működtető Közalapítvány tá-
mogatásával. Egyed Zsoltné, az 
iskola igazgatója elmondta, fes-
tettek a főépületben, de mivel 
a Bosch szep tembertől „beköl-
tözik” az egyik épületszárnyba, 
ezért belső átalakítás is történt. 
Kialakítottak egy új informatika-
termet, ennek a technikai átala-
kítása már megtörtént, új, hang- 
és hőszigetelt ajtót szereltek fel, 

új padlózatot raktak le, valamint 
új bútorokkal rendezték be a ter-
met.

Mint hozzátette, külső segítsé-
get is kaptak a felújításhoz, kar-
bantartáshoz: a terület önkor-
mányzati képviselője, Molnár 
Péter (KDNP) támogatta őket, 
de ezen kívül az igazgató meg-
említette, hogy elbírálás előtt áll 
egy pályázat, pozitív döntés ese-
tén a sportlétesítmény felújítása is 
elkezdődhetne.

– Az átépítésen kívül a termek-
ben apróbb módosításokat haj-
tunk végre, de most fogjuk fel-
szerelni a digitális táblát is, amire 
eddig az iskolában nem volt le-
hetőség. Nagyon nehéz az anya-
gi helyzetünk, de próbálunk min-
den lehetőséget megteremteni 
ahhoz, hogy korszerű, modern 
felszerelések segítségével sajátít-
hassák el a gyerekek a tudomá-
nyokat – mondta az igazgató.   K. I.

Rendeződik a terület
Egyre rendezettebbé válik a terep 
a Pannon-tenger Múzeum új épü-
lete előtt.

Mint ismeretes, a Görgey úton, a 
Herman Ottó Múzeum előtt an-
nak idején elkerítették az építé-
si-felvonulási területet, amelybe 
a korábbi járda egy hosszú sza-
kasza is beleesett. Nemrég el-
bontották a kerítést, és elkezdő-
dött a Pannon-tenger Múzeum 
új épülete előtti tér, és a régi jár-
daterület burkolása.

A burkoláshoz egyrészt azokat 
a térköveket használták fel, ame-
lyeket az építési munkák meg-
kezdésekor felszedtek a múzeum 
főbejárata elől. A többi szüksé-
ges burkolólapot a miskolci ön-
kormányzat ajándékozta az in-
tézménynek. A kivitelezőnek a 
szerződés szerint harmincna-
pos határidő állt rendelkezésére, 
hogy elkészítse az új járdát, pén-
teken reggelre visszaállt a terüle-
ten a közlekedés rendje. 

Sz. S.

Tizenhat járásközpont lesz megyénkben
A Magyar Közlöny hétfői számában 
megjelent a 2013. január elsejétől mű-
ködő járási hivatalok székhelyét és il-
letékességi területét tartalmazó lista. 
Megyénkben 16 járási hivatal kezdhe-
ti meg a működését jövőre.

A járások kialakításának elveiről 
és az előkészítés feladatairól tavaly 
szeptember 1-jén döntött a kor-

mány, 2013 januárjától országszer-
te 175 járási, a fővárosban pedig 23 
kerületi kormányhivatal kezdi meg 
működését. A nagyobb települése-
ken ügyintézésre a járási hivatalok 
részeként működő, hétfőtől pén-
tekig 8 órától 20 óráig nyitva tartó 
kormányablakokban lesz lehetőség. 
Minden egyes járásszékhelyen lesz 
járási hivatal, amely a megyei kor-

mányhivatalok szervezeti egysége-
ként működik majd. 

Megyénkben 2013. január elsejé-
től Cigándon, Edelényben, Encsen, 
Göncön, Kazincbarcikán, Mezőcsá-
ton, Mezőkövesden, Miskolcon, Óz-
don, Putnokon, Sárospatakon, Sátor-
aljaújhelyen, Szerencsen, Szikszón, 
Tiszaújvárosban és Tokajban műkö-
dik majd járási hivatal. A Miskolci 

Járási Hivatalhoz tartozik majd: Al-
sózsolca, Arnót, Berzék, Bőcs, Bükk-
aranyos, Bükkszentkereszt, Emőd, 
Felsőzsolca, Gesztely, Harsány, Her-
nádkak, Hernádnémeti, Kisgyőr, 
Kistokaj, Kondó, Köröm, Mályi, Mis-
kolc, Nyékládháza, Onga, Ónod, Pa-
rasznya, Radostyán, Répáshuta, Sa-
jóbábony, Sajóecseg, Sajóhídvég, 
Sajókápolna, Sajókeresztúr, Sajólád, 
Sajólászlófalva, Sajópálfala, Sajópet-
ri, Sajósenye, Sajóvámos, Sóstófalva, 
Szirmabesenyő, Újcsanálos és Varbó.

Kedvezménnyel ösztönzik a csatornázást
Uniós pályázati támogatással, közel négymilliárd forintos 
beruházást megvalósítva fejlesztik Miskolc szennyvízrend-
szerét. Ennek keretében elsősorban a peremkerületekben 19 
kilométer hosszban fektetnek le vezetékeket. A hálózatfej-
lesztés lehetőség, amely igénybevételét most kedvezményes 
tervezéssel, tanácsadással ösztönzi a MIVÍZ Kft.

A szennyvíz összegyűjtése és keze-
lése, hatásfokának javítása az EU-
nak és a magyar kormányzatnak is 
az egyik kiemelt környezetvédelmi 
törekvése.

– A csatornázottság szintje Mis-
kolcon jelenleg mintegy 90 száza-
lékos. Célunk, hogy ezt tovább ja-
vítsuk. Fontos, hogy ez ne csak 
lehetőség legyen a lakosság szá-
mára, hanem éljenek is vele. Ez 
is egy lépcsőfoka a greencity-
kezdeményezésnek – jelentette ki  
Üszögh Lajos, a MIVÍZ Kft. ügyve-
zető igazgatója. 

Jelenleg a tervezés szintjén tart a 
beruházás, amelyet 2014-re szeret-
nének megvalósítani. Két részből 
áll, a csatornahálózat és a telephely 
fejlesztéséből. 

– A sikeres pályázatnak köszön-
hetően 19 kilométer gerinc- és be-
kötővezetékkel bővül a meglévő 
csatornahálózat Miskolc olyan pe-
remkerületi részein, ahol eddig 
egyáltalán nem volt szennyvízcsa-
torna, vagy eddig együtt ment a csa-
padékvízzel. A fejlesztéssel együtt 
hangsúlyt kapott most a bekötések 
számának a növelése. Ezzel kap-
csolatban kampányt indítottunk, 
amely keretében segítséget nyúj-
tunk a most csatlakozóknak a ter-
vezéshez – jelentette ki Üszögh La-
jos. A gyakorlatban ez azt jelenti, 
hogy a társaság az akció ideje alatt 
jelentkezők számára féláron készíti 
el a csatlakozáshoz szükséges mű-
szaki tervet. A belső hálózat kiépí-
tése a tulajdonos feladata, azonban 

amennyiben igénylik, akkor a víz-
művek szakemberei ebben tanács-
adással segítenek.

A csatornarendszerhez csatlako-
zás azonban nem csak környezet-
tudatosság, esetleg kényelmi kér-
dés, hanem anyagi is. Mint Üszögh 
Lajos is megemlítette, az állam ja-
nuár 1-jétől jelentősen megemelte 
a csatornával nem rendelkező víz-
használók által fizetett talajterhelési 
díjat, ami alól a hálózathoz csatlako-
zást követően értelemszerűen men-
tesülnek a lakosok. Az akció egyben 

a hálózatra „feketén” rákötőknek is 
lehetőség, hogy legalizálják a tevé-
kenységüket.

– Csatlakozzanak az akciónkhoz, 
hogy ne legyen gondja sem az in-
gatlanán keletkező szennyvíz elszál-
lítására, sem a talajterhelési díj fize-
tésére – javasolja Üszögh Lajos.

Az akció részleteiről, a részvé-
tel feltételeiről a MIVÍZ Kft. ügyfél-
szolgálatán személyesen, telefonon 
vagy írásban kérhetnek tájékozta-
tást. 

Cs. L.

A támogatásnak köszönhetően a szennyvíz tisztítását is fejleszteni tudják
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Akció 2012. 08. 18-tól 2012. 08. 24-ig
Ariel gél kapszula, 16 db-os 94 Ft/db 1499 Ft
Coccolino öblítő 1 l 499 Ft
Well Done öblítő konc. 1 l 299 Ft
Lenor Classic öblítő 3 l 389 Ft/l 1169 Ft
Clin Citrus ablaktisztító pump. 500 ml 998 Ft/l 499 Ft
Vanish folteltávolító 1 l 799 Ft
Max San, konyhai tisztító 500 ml 800 Ft/l 399 Ft
Arilux mosógél 4 l színes, fehér 275 Ft/l 1099 Ft
Well Done mosógél 4,5 l színes, fehér 310 Ft/l 1399 Ft
Kallos Glow krémhajfesték 399 Ft

Tanszervásár!!! Beiskolázási utalványt elfogadunk.
(Ticket Service, Sodexo, Posta Paletta)

Szennyvízbekötési AKCIÓ Miskolcon
50% kedvezmény – jelentkezzen Ön is!

Miskolc városa pályázat útján idén megvalósította a miskolci karsztvízbázisok diagnosztikai vizs-
gálatát, mely során számos, közvetlen veszélyt jelentő szennyező tevékenységet tárt fel. Ilyen 
szennyező tevékenység a szennyvízbekötés és -elvezetés hiánya. Ezért a MIVÍZ Kft. akciót hirdet 
a lakossági fogyasztók részére a szennyvízcsatorna-hálózatra való csatlakozás ösztönzése, a 
környezet és Miskolc város karsztvízbázisának védelme érdekében azokon a területeken, ahol a 
szennyvízcsatorna rendelkezésre áll.

A MIVÍZ Kft. az akcióban részt vevő lakosság számára 50%-os díjkedvezményt ad a csatornabe-
kötések tervezési díjából, amely így 

41 529 Ft helyett Önnek most csak 20 765 Ft-ba kerül.
Csatlakozzon akciónkhoz, hogy ne legyen gondja sem az ingatlanán keletkező szennyvíz elszál-
lítására, sem a talajterhelési díj fizetésére. A csatornahálózatra való rákötéssel havonta, folyama-
tos megtakarításokat ér el.

Ráadásul az akció időtartama alatt a szennyvízbekötő vezeték kivitelezési költségeire a MIVÍZ Kft. 
részletfizetést is tud adni*. 

Az akció időtartama: 2012. augusztus 1. – október 1.

További részletekről érdeklődjön a MIVÍZ ügyfélszolgálati irodájában (Miskolc, Szemere B. utca 5.). 
Amennyiben magával hozza az ingatlan tulajdoni lapját és térképmásolatát, a tervezési díj befize-
tése után a folyamat elindítható.

Tegyen Ön IS KÖrnyezeTéérT, gyerMeKeInK jÖvőjéérT!
* amennyiben a bekötést igénylőnek a társaság felé közüzemi díjtartozása nem áll fenn.

A házi szennyvízvezeték kiépíttetése az ingatlan tulajdonosának a feladata. Az ingatlanon belüli tisztítóidom és a közcsatorna összekötését 
csak az üzemeltető MIVÍZ Kft. végezheti el. A közcsatorna-hálózatra történő rákötéssel egy időben az eddig használt házi szennyvízgyűj-
tő tartály csatlakozását végérvényesen le kell választani a házi szennyvízvezetékről. A csatornabekötés átvételekor ez ellenőrzésre kerül.

MIvÍz Miskolci vízmű Kft. ügyfélszolgálata 
3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 5. szám 

nyitvatartási idő: 
hétfő, kedd, csütörtök: 8.00–15.30 óráig

szerda: 8.00–20.00 óráig
péntek: 8.00–12.00 óráig

Telefonszám: 46/519-366, 46/519-388
e-mail: ugyfelszolgalat@miviz.hu

Honlap: www.miviz.hu 

Az elkövetkezendő hetekben, a Miskolci Naplóban részletesen közöljük a következő 
heti, kísérleti jellegű, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendet. 

Ezúton is köszönjük a lakosság aktív közreműködését!

Gyűjtési napok páros heteken:
Minden páros hét hétfő (kizárólag a családi házas övezetekben): Diósgyőr, Majláth, Berekalja,  
Lillafüred, Hámor
Minden páros hét kedd (kizárólag a családi házas övezetekben): Tatárdomb, Vargahegy, Kilián,  
Diósgyőr
Minden páros hét szerda (kizárólag a családi házas övezetekben): Pereces, Erenyő, Vasgyár, 
Komlóstető
Minden páros hét csütörtök (kizárólag a családi házas övezetekben): Tizeshonvéd-Meggyesalja  
utcák környéke, Üveggyár, Győri kapu, Győri kapu és Bulgárföld közötti terület

Az Auchan miskolci áruházába 
MunKATárSAT KereS az alábbi pozícióba:

Kereskedelmi és feldolgozó üzem 
(hentes -, pék -, cukrász -, grill) manager

Feladatok
• Irányítja egy-egy áruosztály munkáját kereskedelmi, gazdasági és humán téren • Meg-
határozza az osztály kereskedelmi politikáját • Meghatározza az osztály választékát és ak-
ciós politikáját • Biztosítja osztálya kereskedelmi dinamizmusát • Tárgyalásokat folytat a 
beszállító partnerekkel • Biztosítja osztálya gazdasági eredményeit • Felelős egy 3-15 fős 
csapat irányításáért és fejlesztéséért • Részt vesz a munkaerő kiválasztásában és képzé-
sében • Meghatározza a munkaszervezést, elkészíti és ellenőrzi a munkaidő-beosztást • 
Motiválja csapatának tagjait
elvárások
• Jelentős tapasztalattal vagy szakirányú (kereskedelmi vagy vendéglátói) végzettség-
gel rendelkezik • Rugalmasság, dinamizmus, csapatszellem • Nagy munkabírás • Nyitott-
ság a szakma iránt
Mit kínálunk
• Azonnali munkalehetőség • Stabil háttér, karrierlehetőség, folyamatos szakmai képzés 
• Jó hangulatú csapatmunka • Versenyképes jövedelem és prémium, különböző szoci-
ális juttatások

Kérjük, hogy pályázatát (önéletrajz, bizonyítványmásolatok, igazolványkép) 
a pozíció feltüntetésével az alábbi címre juttassa el:

Levelezési cím: Auchan Magyarország Kft.; 3527 Miskolc, József Attila u. 87.
E-mail: toborzas.miskolc@auchan.hu



Augusztus 19. | vAsárnAp
10.00 | Tapolcai Vasárnap. Családi programok. A 

korábbi tapolcai gyermekstrand területén.
10.00 | Mackóváró ünnepség. A Miskolci Állatkert 

és Kultúrpark 29. születésnapja.
10.00–15.00 |  Bioétel-kóstoló, arcfestő, póló-

festés, bohóc, kalácssütés, fenntartható fo-
gyasztás, tudatos vásárlás, filmvetítések.

10.00–16.00 | Látványetetések. Görénysimoga-
tó, gomba-, madárfelismerés, Az év madara.

11.00 | Mesezenekar.
12.00–16.00 | Mackóváró játék a még üres 

medvekifutóban.
12.30 | Állatbemutató az oktatóteremnél.
17.00 | Szerb néptánc.
17.00 | I. yorkshire terrierek találkozója. Miskolc, 

Tatár és Hold utca sarok.

19.00 | Liszt Ferenc: Krisztus oratórium. A mű-
ből részletek hangzanak el Eperjesi Erika, Hircsu 
Angelika, Balczó Péter, Kolozsi Balázs, Varga Lász-
ló, a Miskolci Cardinal Mindszenty Kórus és a 
Cantus Agriensis Kórus közreműködésével, Ger-
gely Péter Pál vezényletével. Belvárosi reformá-
tus templom.

20.00 | Hangverseny államalapító Szent István 
király tiszteletére. Előadó Sztahura Ágnes orgo-
naművész. Vasgyári Szent István-templom.

Augusztus 20. | hétfő
09.00–13.00 | Rejtély a múzeumban. Családi 

délelőtt a Miskolci Galériában. Miskolci Galéria, Rá-
kóczi-ház, Színháztörténeti és Színészmúzeum.

10.00 | Múzeumi nap. Tárlatvezetés, fagylaltke-
hely-készítő verseny, országtorta-kóstolás, hűtő-

mágnes-készítés. Herman Ottó Múzeum, papsze-
ri kiállító tér.

10.00 | Mackóváró ünnepség. A Miskolci Állatkert 
és Kultúrpark 29. születésnapja.

10.00–16.00 | Látványetetések szülinapi tor-
tával.

10.00–15.00 | Mackóváró játékok apró 
ajándékokért a még üres medvekifu-
tóban.

12.30 | Állatbemutató az oktatóteremnél.
14.00–15.00 | Lovagoltatás a Tanyaháznál.
18.45 | Iránypontok. Homonna György festőmű-

vész kiállítása. Bárczy-kastély.

Augusztus 24. | péntek
20.00 | Nyílt nap. Szabó Gyula Bemutató Csillag-

vizsgáló.

kiállítás:
» Hideg nyalat és spanyol tekercs. A fagylalt, a jég-

krém és a parfé története. A tárlat szeptember 30-
ig látogatható. Herman Ottó Múzeum, papszeri ki-
állítási épület.

» Divat a divatban. A kortárs alkalmazott textilmű-
vészeti tárlat szeptember 15-ig látogatható. Mis-
kolci Galéria, Rákóczi-ház.

» Mező István karikatúrái. A tárlat augusztus 18-ig 
látogatható. Színháztörténeti és Színészmúzeum.

» Szondy Sándor kiállítása. A népi iparművész if-
júkori portrérajzaiból nyíló tárlatot Némethi Lajos 
költő nyitja meg. A kiállítás augusztus 29-ig láto-
gatható. Kós-ház.

» Zombori József grafikusművész kiállítása. A 
tárlat szeptember 30-ig látogatható. Színháztörté-
neti és Színészmúzeum.
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Augusztus 20. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Épi-Tech, építkezők 
műsora (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin: ünnepi műsor 
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kilátó, közéleti magazin: ünnepi műsor (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hír-
háló (Hálózat TV) 21.00 A jegesmedve király, norvég–svéd–német film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 21. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Egészség-be-fektető 
klub (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV program-
ajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés felvétel-
ről 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Édes otthon, magyar film 12. rész (Hálózat TV) (12) 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 22. | szerdA 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Dimenzió, esély-
egyenlőségi magazin (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Mis-
kolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadá-
sok Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Tájoló, magyar ismeretterjesztő műsor 
(Hálózat TV) (12) 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 23. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Akinek se-
beivel gyógyultatok meg…” (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, 
a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Bikinis őrület, amerikai film (Hálózat TV) 
(16) 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 24. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Gold Manager Ma-
gazin (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV program-
ajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 
20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Lopakodó, amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 25. | szombAt 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Szentföldi szent 
helyek üzenete 16. rész (Hálózat TV) (12) 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 
SlágerMix Attilával (Hálózat TV) (6) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) (12) 23.00–07.00 Képújság.

Augusztus 26. | vAsárnAp 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show 
(Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 
Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.35 Hírháló (Háló-
zat TV) 21.00 Telihold Gimi, amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–07.00 Képújság. 

A miskolc televízió műsorA ››››››››››››

Augusztus 16–22. | 17.00 Járhatatlan út; feliratos, német film | 16 | (Béke-
terem) | 17.00, 20.00 A csodálatos pókember; amerikai fantasztikus akció-
film | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 Szerelem nélkül soha; feliratos, francia–an-
gol–cseh romantikus film | 16 | (Béke-terem).

Augusztus 23–29. | 17.00 A szerelem három évig tart; feliratos, francia–
belga vígjáték | 16 | (Béke-terem) | 17.30  Madagaszkár 3.; amerikai animá-
ciós film | 6 | (Uránia-terem) | 19.30 Nyitott ajtók, ablakok; feliratos, argen-
tin–svájci–holland vígjáték | 16 | (Béke-terem) | 20.00 Nathalie második 
élete; feliratos, francia–svéd romantikus vígjáték | 12 | (Uránia-terem).

Art mozi, művészetek házA ››››››››››››››progrAmAjánló ›››››››››››››››››››

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Az emlékmás (MB premier) | 16 | 
11.15, 13.30, 15.45, 18.00, 20.15 – 
22.30 (p–v)
Marsupilami nyomában (MB pre-
mier) | 12 | 10.30, 12.45, 15.00, 17.15, 
19.30 – 21.45 (p–v)
Magic Mike (MB) | 16 | 12.00, 16.15, 
20.15
Amit még mindig tudni akarsz a 
szexről (MB) | 12 | 10.00, 14.15, 18.30, 
20.30 – 22.30 (p–v)
Apa ég! (MB) | 16 | 17.30, 19.45
A sötét lovag – Felemelkedés (MB) 
| 16 | 10.15, 13.45, 17.00, 20.15
Harmadnaposok (MB) | 16 | 13.15 – 
22.30 (p–v)

Abraham Lincoln, a vámpírvadász 
(MB digitális 3D) | 16 | 11.00, 15.30, 
17.45, 20.00 – 22.15 (p–v)
Jégkorszak 4. – A vándorló kon-
tinens (MB digitális 3D) | 6 | 12.00, 
16.00, 18.15
Jégkorszak 4. – A vándorló konti-
nens (MB) | 6 | 10.00, 14.00
Merida, a bátor (MB) | 6 | 11.30, 
13.30, 15.30, 17.00
Merida, a bátor (MB digitális 3D) | 
6 | 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
20.30
Prometheus (MB digitális 3D) | 16 | 
22.30 (p–v)
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül, BA – korhatári besorolás alatt. A 
13 óra előtti kezdési időpontok csak szombatra és vasár-
napra, a 21 óra utániak csak péntekre és szombatra vo-
natkoznak!

cinemA city, plAzA – augusztus 16–22. ››››››››››

» Miskolc két Szent István-templomában hétfőn, augusztus 20-án tartják a temp-
lombúcsút. A selyemréti templomban 19-én, vasárnap 12 órától lesz szentségimádás a miskolci plé-
bániaközösségek számára. Az ünnepi szentmise hétfőn 11 órakor kezdődik, Koós Ede érseki biztos 
mutatja be és mond szentbeszédet. A vasgyári Szent István-templomban 20-án vasárnap 20 órától 
kerül sor Sztahura Ágnes orgonaművész hangversenyére. A búcsú szentmiséje hétfőn 10 órakor kez-
dődik, Szent Ferenc Kistestvéreinek koncelebrálásával. Beszédet mond Pehm G. Antal TORG plébános.

» Augusztus 21-én, kedden 16 órától a Szinva teraszon ad hangversenyt a 40 tagú 
csíkszentsimoni ifjúsági fúvószenekar.

hArAng-hírek ››››››››››››››››››››››››

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.) Mozgalmas napok várnak Önre, pihenni nem lesz ideje, ha minden 
tennivalóját be akarja fejezni. Munkája, karrierje vagy szellemi fejlődése kerül előtérbe. Előmenete-
le és pénzügyei miatt most megéri cselekedni. A most következő napokban olyan dolgokra is fel kell 

készülnie, melyek váratlanul érik, de éppen a tettre készségét tesztelik majd. Ha okos és rafinált, akkor környezete 
elismerését is kivívhatja.

bikA (04. 21–05. 21.) A következő napokban meghatározó élményekben lesz része, melyek az 
idei év hátralévő részére erősen rányomják a bélyegüket. Összességében pozitív dolgok történnek, jó 
irányba halad az élete. Rálel pár olyan lehetőségre, melyeket eddig gondolkodás nélkül elutasított volna, 

ám most nem teszi. Ami eddig hidegen hagyta, az most lázba hozza. Fektessen energiát azokba a tevékenységekbe, 
melyek valóban érdeklik!

ikrek (05. 22–06. 21.) Ezen a héten akár a szabadságvágyáról is lemond valamiért cserébe. 
Meglepően nagyra nő most a szeretetéhsége, minden érdekli, ami érzelmekkel, romantikával, odaadással 
és kedvességgel kapcsolatos. A család és a barátok mellett kereshetne magának olyan elfoglaltságot, mely 

felesleges energiatartalékai felőrlését segíti elő. Sportoljon, tanuljon nyelveket vagy szépítse otthonát!

rák (06. 22–07. 22.) A mindennapjaiban megszokott rutinok ezen a héten felborulnak, és leg-
inkább magánügyekkel és anyagiakkal összefüggésben érezhet komoly bizonytalanságot maga körül. 
Szerdán viszont megérkezik a válasz feltett kérdéseire, és megnyugszik. Esténként próbáljon meg kikap-

csolódni, nem tesz jót, ha merev és feszült, mert ezt átragasztja a környezetére is. Próbálja meg jobban beosztani az idejét!

oroszlán (07. 23–08. 23.) A héten kissé szeleburdi lesz, néha kapkod, vagy épp elfeledke-
zik dolgokról. Ezekben a napokban különösen igényelné a szeretet és a ragaszkodás kimutatását, a mély 
beszélgetéseket, az őszinteséget, a kiemelt törődést. De Önnek is jobban oda kell figyelnie a cselekedeteire 

és a mondandója megfogalmazására, mert akaratlanul is konfliktushelyzetekben találhatja magát.

szűz (08. 24–09. 23.) A most következő napokban nehezen találja a helyét, még az is 
megeshet, hogy magába fordul, és nem mondja el, mi bántja. Így környezete nem is tud megoldást 
találni a problémáira. Ennek oka az lehet, hogy hibásan feltételezi, hogy Önt nem szeretik eléggé, 

vagy épp nem annyit foglalkoznak Önnel, ahogy azt elvárná. Ezeket a gondolatokat gyorsan száműznie kell, és már-
is szebbnek látja majd a világot. 

mérleg (09. 24–10. 23.) Már jó ideje tart a nyár, de Ön csak most ébred rá, hogy vakációzni is 
kellene valamikor. A logika azonnali szabadságot javasol, persze a lelkiismerete is megszólal, hogy a fontos 
vagy elhanyagolt dolgokra hívja fel a figyelmét. Létezik azonban középút is. Például otthon tölthetne egy 

kis időt, akár családi összejövetelt is szervezhetne. Mit gondol erről? De lehet, hogy ehhez sincs túl sok kedve. Nehéz nemet 
mondani családjának, de ha tudják, miért utasítja el őket, meg fogják érteni. Úgyhogy legyen őszinte, de ne csak velük, ha-
nem önmagával is!

skorpió (10. 24–11. 22.) Ezen a héten olyan vágya is teljesül, amiben pillanatnyilag nem is re-
ménykedik. Sok terve van, lassanként meg is valósítja azokat, de mindent felülmúl majd az, hogy váratla-
nul pénz állhat a házhoz. Lehet, hogy egyszerűen csak pluszmunkához jut, vagy szülei, rokonai szeretnének 

Önnek meglepetést okozni, esetleg egy régi adósa jelentkezik, hogy törlessze a hitelt. 

nyilAs (11. 23–12. 21.) Mozgalmas hét vár Önre, rengeteg új tapasztalatot gyűjthet, me-
lyek egytől egyig hasznára lesznek később. Fogékonnyá válik az új dolgokra, végre több szemszögből 
is nézi a dolgokat. Nagyon érzékeny hangulatba kerülhet most, és nehezére esik majd, hogy odafi-

gyeljen kötelezettségeire, munkájára vagy éppen a családja kéréseire. Pedig nem engedheti meg magának, hogy ál-
modozással töltse a hétvégét.

bAk (12. 22–01. 20.) Kellemes és feszültségektől mentes napok jönnek, ám érzelmileg leterhe-
lődik. Még szerencse, hogy mindaz, ami történik, mosolyra és elégedettségre sarkallja majd. Ez a hét első-
sorban baráti és kollegiális kapcsolatairól szólhat. Fontos azonban, hogy csak azokkal az emberekkel tart-

son fenn kapcsolatot, akik jóban-rosszban Ön mellett álltak, minden hátsó szándék, önzőség és elfogultság nélkül.

vízöntő (01. 21–02. 19.) A nehézségek messzire elkerülik, viszont szánhatna időt arra, hogy 
átgondolja a közelmúlt eseményeit, és a miértekre megkeresse a válaszokat. Bizonyos összefüggések felett 
szemet hunyt, pedig fontos lenne, hogy ne részleteiben, hanem egészében szemlélje a történéseket. Pró-

bálja megélni a jót, de a rossz dolgokat is értékelje, mert így megérti, hogyan kerülheti el ezeket a jövőben.

hAlAk (02. 20–03. 20.) Hangulata nagyszerű, sőt, a jó kedélyállapota csak fokozódik a napok 
múlásával. Folyamatosan sziporkázik, bárkit le tud venni a lábáról. Nagyon jó benyomást tesz az emberek-
re, ismerősökre és ismeretlenekre egyaránt. Kiváló alkalom kínálkozik most arra, hogy új kapcsolatokat, ba-

rátságokat alapozzon meg, és jelentkezőkben sem lesz hiány szerencsére.

Akció! Akció!
Újabb, nagyszabású akció kezdôdött valamennyi 

coop üzletünkben augusztus 16–27-ig!
ÁSZ füstölt, fôtt császárszalonna 1 kg 1099 Ft
ÁSZ füstölt, fôtt tarja 1 kg 1199 Ft
Flóra csészés margarin 500 g 449 Ft

Egységár: 898 Ft/kg

Olympos sárgarépa-narancs ital 1,5 l 229 Ft
Egységár: 153 Ft/l

coca-cola 2 l PET 329 Ft
Egységár: 164,50 Ft/l

Tchibo Family vák. kávé 250 g 499 Ft
Egységár: 1996 Ft/kg

Baba lanolinos szappan 125 g 109 Ft
Egységár: 872 Ft/kg

cOOP ABc, cOOP SZuPEr ÁruhÁZAinkBAn:
kaiser csemegesonka 1 kg 1799 Ft
Sága fasírtgolyó 375 g 439 Ft

Egységár: 1171 Ft/kg

Delma Light csészés margarin 500 g 199 Ft
Egységár: 398 Ft/kg

rizs „A” 1 kg 249 Ft
SZuPEr héTvégE – BArOmFiT ÁruSíTó üZLETEinkBEn 

AuguSZTuS 17–19-ig!

Elôhûtött csirkecomb farrésszel 1 kg 529 Ft
kErESSE cOOP ÁruhÁZAinkAT!

HIrDetés

HIrDetés
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bestseller ›››››››››››››››››››››››››››››››››››

Brené Brown: Élj szívvel-lélekkel!
Ha szívvel-lélekkel igyekszik élni az ember, 
az nem olyan, mint amikor egy cél felé tö-
rekszik. Sokkal inkább, mintha egy csillag 
felé tartana az égen. Sosem érkezik el hoz-
zá igazán, azt azonban egyértelműen tudja, 
jó irányba halad. Túl sokat senki sem mer 
megmutatni magából. Abból, ki is valójá-
ban, mert a másik véleménye, ítélete elret-
tentő lehet. Ugyanakkor mindenki hallott 
már olyanról, akinek élete inspiráló erő-
vel bír. Brené Brown könyve segít eljutni 

a szívvel-lélekkel élt, önmagunk teljes elfogadásán alapuló életig. A 
könyvet olvasni olyan, mint egy hosszas és felemelő beszélgetés egy 
bölcs baráttal, akitől együttérzés és hasznos tanácsok érkeznek.

Maria Dahvana Headley: 
Királyok királynője – 
Kleopátra halhatatlan története
A történet időszámításunk előtt 30-ban ját-
szódik. Octavianus császár légiói Alexandria 
kapui előtt állnak. Egy hírnök értesíti Kleo-
pátra királynőt, hogy szerelme, Marcus An-
tonius önkezével véget vetett életének. A bi-
rodalmát kétségbeesetten menteni, szerelmét 
pedig feltámasztani igyekvő Kleopátra az iste-
nekhez fordul segítségért. Környezetének in-
téseit figyelmen kívül hagyva megidézi Szahmetet, a halál és a pusz-
títás istennőjét, akivel végzetes egyezségre jut. Az ez után következő 
eseményeket még a leghíresebb egyiptomi bölcsek se láthatták előre.

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

Madagaszkár 3.
Alex, Marty, Gloria és 
Melman még mindig azon 
küszködik, hogy hazajus-
son valahogyan szeretett 
otthonába, New Yorkba. 
Az oroszlán, zebra, víziló 
és zsiráf komikus kalandjá-
hoz természetesen ezúttal is 
csatlakozik Julien király és 
az elmaradhatatlan pingvin-
szekció.

Az út során átszelik Euró-
pát, és megtalálják a tökéle-
tes álcát, egy vándorcirkuszt. 
A négy „vadállat” hamar át-
alakítja saját formájára a cir-
kuszt, amolyan madagasz-
kári hangulatban.

amerikai animációs film, 
korhatár 6 év
Művészetek Háza, 
uránia-terem; 
augusztus 23–29.: 17.30

filmajánló ››››››

236 éve, 1776. augusztus 
12-én jelent meg a magyar ki-
rályi helytartótanács iskola-
átszervezési rendelete. A ren-
delet a gimnáziumokat nyolc 
tankerületbe sorolta. Miskolc 
a kassai kerületbe tartozott. 

699 éve, 1313. augusztus 
15-én a diósgyőri várban ok-
levelet állított ki István nádor 
a pálosok részére, amelyben 
szőlőt, földet és tavat adomá-
nyoz nekik. A dátum a Mis-
kolc környéki szőlőkultúra 
első írásos emléke.

62 éve, 1950. augusz-
tus 17-én alakult meg az 
Északmagyarországi Terve-
ző Vállalat (Északterv). 1990-
től kezdődött az itt dolgozók 
kft.-kké alakulása. Tervanya-
guk felbecsülhetetlen értékű.

Hétforduló ››››››

Névadó – Arany János
A Szemere Bertalan és a Cor-
vin utcák között, a Szinvá-
val párhuzamos utcánk, 
a patak déli oldala men-
tén. Nevét 1900-ban kap-
ta, korábban Felső Szirma 
utca volt.

A névadó Nagyszalontán 
született, itt teltek iskolai évei 
is. 1833-ban Debrecenbe került, 
majd a következő évben ideigle-
nes tanítónak Kisújszállásra sze-
gődött. Egy év múlva ismét Debre-

cen következett, ahol színész, 
később vándorszínész lett. 
1839-től visszatért Szalon-
tára. 1846-ban lett sike-
res, elismert költő, amikor 
megírta a Toldi című pá-

lyaművét. A szabadságharc 
bukása után visszatért Sza-

lontára, majd 1851-től egy év-
tizednyi tanári és termékeny írói, 
költői munkát végzett a nagykő-
rösi gimnáziumban. Műfordításai 
hasonlóan fontosak.                    D. I.

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesz tőségünk címé-
re: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A  bo rí tékra írják rá:  „Mindenkit 
érhet jogeset”. E-mail címünk: info@mikom.hu. Jogi szakértőnk, dr. 
Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

jogeset ››››››››››

A Bükk szépségei

Tisztelt Olvasó! A Bükkről igazán elmondható, hogy bővelkedik látniva-
lókban és szépségekben. Ezek közül négyet kell megfejteni most induló 
négyrészes rejtvénysorozatunkban. A megfejtéseket együtt, egy levélben, 
legkésőbb augusztus 29-én éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikáci-
ós Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: 
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők között a Szerviz Iroda (Miskolc, 
Mártírok u. 1.) felajánlásában két elegáns dugóhúzókészletet sorsolunk ki.

Megidézett középkor
Tizenharmadszor rendezték meg 

a Középkori Forgatagot a diós-
győri várban. Szombaton és va-

sárnap egész nap programok 
várták az érdeklődőket. A hagyo-

mányos felvonulás nyitotta meg 
az idei Középkori Forgatagot is, 

majd megkezdődött Nagy Lajos 
király lovagi tornája. A kétnapos 
Középkori Forgatagban a gyere-
kek a középkori játszótéren szó-

rakozhatnak, a várfal tövében pe-
dig kézműves mesterek tartottak 
bemutatókat. De volt még soly-

mász- és középkori táncbemuta-
tó, valamint pónilovaglás és zász-

lóforgatók is. 
Fotó: Juhász Ákos

Akkor és most…  A XIX. század elejének összeírásaiban még 
Nagy-Boldog Asszony utcánk neve a század végére Deák Ferenc lesz, 
majd a XX. század közepétől viseli a színésznő Déryné nevét. A ké-
peslap bal oldalán mindössze két épület látszik: a színház, amelynek 
magas belterű földszinti helyiségeiben boltok kínálták áruikat. Az egy-
emeletes épület homlokzata mögött fellelhetők az első, 1843-ban le-
égett színház kőoszlopai. Az utca másik oldalán több ház látszik, kö-
zülük csak a mai saroképület őrzi eredeti formáját. Ezt követően a Pece 
patak medréig még 11 épület sorakozott. A mai utcaképből is a figyel-
münk a két sarokházra és a minorita templomra kalandozik. 
 (Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

Több ezer éves hagyomány
A búcsúk, vásárok elen-
gedhetetlen portékája év-
ezredek óta a mézeskalács.

A kézműves mézeskalácsot 
azonban nagy gonddal kell készí-
teni, hogy tökéletes, egyedi vásár-
fia lehessen. Pipicz Annamária 
majd’ 10 éve készítette el első mé-
zeskalácsát, ma pedig már a mis-
kolci ünnepeken árulja termékét. 
Kilenc évvel ezelőtt sütött először 
mézeskalácsot, családja örömére, 
a karácsonyfa díszítésére. 

– Vannak speciális formák, 
amik természetesen egy-egy ün-
nephez kötöttek, de mézeskalá-
csot bármikor készíthetünk. Mi-
óta az emberek ismerik a mézet, 
azóta sütnek belőle kalácsot. Ná-
lam hobbiként kezdődött, ma 
már árulom őket az ünnepeken. 
Most új kenyér alakú formákat 

készítek, illetve a Szent Koronát 
ábrázolót és természetesen lo-
vakat – meséli a civilben az Ady 
Endre Kulturális és Szabadidő 
Központban dolgozó mézeska-
lács-készítő, aki a hagyományo-
kat tiszteletben tartva igyekszik 
egyedi, új kalácsokat sütni. A Fü-
gedi Márta Népművé szeti Egye-
sületnek is tagja, hiszen közös-
séghez tartozni fontos dolog. 

Kiss J. | fotó: Juhász Á.
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