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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
tankönyvek 
a boltból is
a hagyományokhoz híven, a 
könyvesboltok is felkészültek az 
iskolakezdésre.  
krónika | 2. oldal

esti meccs 
a hőség miatt
a dvtk csapatának szombaton 
hazai pályán le kellene győzni a 
sereghajtó siófokot.  
sport | 4. oldal

sörfesztivál 
helyi értékkel
Magyarország legnagyobb sörfesz-
tiválja lesz szeptember 6–9. között 
Miskolcon, a népkertben.  
a város | 5. oldal

„Mérföldkő, európai nyitás a beruházás”
Ünnepélyes keretek között 
adták át a német Gustav Wolf 
cégcsoport miskolci drótgyá-
rát pénteken. Első lépcsőben 
mintegy 30, magasan kép-
zett szakember számára biz-
tosítanak munkalehetőséget. 
A létszám a későbbiekben je-
lentősen növekedni fog. 

Az ünnepségen beszédet mondott 
Czomba Sándor, foglalkoztatáspo-
litikáért felelős államtitkár és Kriza 
Ákos polgármester is, akik a mun-
kahelyteremtés jelentőségét, az ez-
zel kapcsolatban tett országos, illetve 
helyi erőfeszítéseket hangsúlyozták, 
örömüket fejezve ki, hogy a nemzet-
közi gazdasági élet ilyen rangos sze-
replője hajt végre példaértékű be-
ruházást Miskolcon. Ernst Wolf, a 
cégcsoport ügyvezető igazgatója ar-
ról szólt, hogy 125 éves vállalatuk az 
elmúlt években elsősorban Ázsiá-

ban és Afrikában fejlesztett. A mis-
kolci beruházást egyfajta európai 
nyitásnak is szánják, jelezve, hogy a 
nehézségek ellenére is bíznak az eu-
rópai gazdaság jövőjében. 

A Gustav Wolf GmbH a világ ve-
zető beszállítói közé tartozik a gu-
miabroncs-, felvonó- és darugyártó 
tevékenységeket folytató vállalkozá-
sok számára is. A minőségéről, pre-

cizitásáról ismert vállalat többek 
között Franciaországban, Indiában, 
Kínában és Dubaiban is rendelke-
zik gyártóbázisokkal.

» folytatás a 3. oldalon

Máig ható, országos botránnyá dagadt probléma Miskolcon a Fészekrakó-
ügy. Nánási-Kocsis Norbert önkormányzati képviselő, jogászdoktor, köz-
gazdász behatóan foglalkozott a témával, igyekezve feltárni annak gyö-
kereit, hátterét. Az eredményt vitacikkben foglalta össze, amit kiadónk, az 
ügy súlyát figyelembe véve, rendkívüli módon, az alábbiakban közöl. 

Vádolom Káli Sándort, 
vádolom Gyurcsány Ferencet
„Megint elkezdtek »fészek ra kóz-
ni«, vagyis ismét rám kenni, hogy 
én hoztam be a városba a »fészek-
rakókat«... Egyszer már bejött, so-
kan elhitték az aljas rágalmat és 
meg is nyerték a választásokat” – 
írta nemrégiben, türelemvesztését 
és durcásságát alig palástolva Káli 
Sándor a blogjában.

De miért lett Káli Sándor, bu-
kott polgármester ilyen felhevült 
írás közben? És miért védekezett 
ilyen kétségbeesetten?

Tényleg, miért?

Talán, mert tudta, vaj van a fe-
jén. 

Miskolcon mindenki tisztá-
ban van azzal, hogy Káli Sándor 
akkor volt polgármester, ami-
kor 2006 és 2009 között százával 
özönlöttek az úgynevezett „fé-
szekrakók” az Avasra: azok, akik 
Gyurcsány Ferenc kormányá-
nak 2005. február 1-jén hatályba 
lépett rendelete alapján, állami 
kezességvállalás révén, deviza-
hitelből „vásárolhattak” lakást.

» folytatás a 3. oldalon

„Szent István népe vagyunk”
A hőség ellenére is több 

ezren látogattak ki au-
gusztus 20-án a miskol-

ci rendezvényekre. Az 
állampolgársági esküté-
tel volt a legmeghatóbb 

része a rendezvénysoro-
zatnak. 

» részletek az 5. oldalon

Rallyhétvége Miskolcon
Vasárnap rendezik a 
megyei rallysprint-baj-
nokságot és a Magyar 
Rally Túra Bajnok-
ság soros futamát is. A 
két versenyen összesen 
mintegy kétszáz ver-
senyző áll rajthoz.
» részletek a 4. oldalon

Legyen a színházba járás ünnep!

A Miskolci Nemzeti Színház új veze-
téssel, kedden kezdte meg 189. éva-
dát. A társulati ülésen bemutatták 
az új színészeket, az új honlapot, és 

a frissen alapított színházi kitünte-
tésről, a házirendről, az önmegvaló-
sításról és a közösségről is szó esett.

» cikkünk a 3. oldalon

Patak utca: épül a mélygarázs
Átadták a munkaterületet a Patak 
utcai mélygarázs kivitelezőjének, 
az Adeptus-H Zrt.-nek augusz-
tus 21-én, ezzel megkezdődött a 
kétszintes komplexum, valamint 
a közterület kivitelezése. A beru-
házás várhatóan 2013 januárjá-
ra készül el.

A beruházás a belvárosi rehabili-
táció első szakaszának (IVS 1) ré-
sze. A kétszintes mélygarázsban 
129 autó és 2 motor parkolhat 
majd. A kivitelezés öt fő folya-
matból – közműkiváltások, föld-
munka, szerkezetépítés, gépészet 
és villamosság, parkosítás – áll. 

A parkosítás a mélygarázs fe-
letti zöldterület rendezésével kez-
dődik meg, majd a Patak utcai 
sétány kiépítésével fejeződik be. 

T. Á.

HIrdeTés

HIrdeTés

Kezdődhet az új villamosok gyártása!
Megkezdődhet az új miskolci villa-
mosok gyártása, az erről szóló ha-
tározatot Kozma Tibor, a Nemzeti 
Közlekedési Hatóság osztályveze-
tője, Zdenék Mayer, a Ganz-Sko-
da Közlekedési Zrt. vezérigazgatója 
és Kókai Ernő, az MVK Zrt. vezér-
igazgatója szerdán írta alá a csehor-
szági Pilsenben.

Az, hogy a gyártó megkapta az 
előzetes típusengedélyt, Kókai Ernő 
szerint jelentős mérföldkő a Zöld 
Nyíl villamosprojekt történetében, 
ráadásul mindezt az előírt határidő-
nél két hónappal korábban sikerült 
elérni. A határozat szerint a Skoda 
maximum három prototípus jár-
művet gyárthat, amelyeket a pilse-
ni gyárban és a miskolci síneken is 
tesztelnek a sorozatgyártás előtt. 

» folytatás a 3. oldalon

Rekordhőség
Megdőlt pénteken a miskol-
ci napi melegrekord, 35,1 fok-
nál is többet mértek – közölte 
az OMSZ miskolci központja. 
A kánikula vasárnapig marad.
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Miskolci Napló
a város lapja

» 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.

» Ingyenes jogsegély. Ingyenes jogtanácsadás lesz az MSZP Politikai Centrumában (Mis-
kolc, Corvin u. 9.) augusztus 28-án, kedden délután 4 és este 6 óra között. Bejelentkezés szükséges. 
Jelentkezni telefonon, a 46/504-904-es számon, vagy személyesen a helyszínen lehet.

fórum, jogsegély ››››››››››››››››››››››››

Augusztus 18. | szombAt

Búcsú Várhegyi Zoltántól. Az 
avasi református temetőben helyez-
ték örök nyugalomra Várhegyi Zol-
tánt, Miskolc Díszpolgárát. A teme-
tési szertartáson több százan rótták le 
kegyeletüket. Várhegyi Zoltán ideg-
gyógyász, idegsebész, a megyei kór-
ház nyugalmazott főorvosa augusz-
tus 10-én, 73 éves korában hunyt el. 
Temetésén az önkormányzat nevé-
ben Kriza Ákos polgármester, orvos-
kollégái nevében pedig Barla Sándor 
ideggyógyász, idegsebész főorvos 
mondott búcsúbeszédet. 

Augusztus 19. | vAsárnAp

Határon Túra. Továbbindultak a Ha-
táron Túra kerékpárosai Miskolcról. 
Megközelítőleg 70 kerékpáros szállt 
nyeregbe, hogy a Vereckei-hágótól 
indulva, határon túli és anyaországi 
résztvevőkkel együtt ünnepelje állam-
alapításunk évfordulóját Budapesten.

Augusztus 21. | kedd

Kutyák költöztek az elítéltek-
hez. Három hónapos labrador 
kölykök költöztek a fiatalkorúak 
szirmabesenyői büntetés-végrehajtá-
si intézetébe, ahol a fogvatartottak ne-
velik majd őket, és kiképzésük végén 
látássérült emberek segítői lesznek.

Tisztítják az árkokat. Elkezdődött a 
Vargahegyen, a Csermőkei és a Mar-
tinász utca kereszteződésében a csa-
padékvíz-elvezető árok átépítése. A 
munkát Gazdusné Pankucsi Katalin, 
a kerület önkormányzati képviselő-
je kezdeményezte a polgármesteri hi-
vatal városüzemeltetési osztályánál, 
mert hosszú ideje gondot jelent a te-

rületen a lezúduló csapadék, amelyet 
a csatornák jelen állapotukban több 
helyen nem tudnak elvezetni.

Augusztus 22. | szerdA

Terelik a forgalmat. Megkezdte a 
MIVÍZ Kft. a Soltész Nagy Kálmán 
utcai Görög Katolikus Általános Is-
kola bővítéséhez kapcsolódó ivóvíz-
vezeték bekötését, ezért az érintett 
szakaszon forgalomterelés van ér-
vényben. Az építés előreláthatólag 15 
munkanapot vesz igénybe.

Tűzifa rászorulóknak. Az Iránytű 
Szociális Szolgálat közreműködésével 

rászoruló családoknak ajánlották fel 
azokat a Mátyás király utcai, baleset-
veszélyessé vált fákat, melyek kivágását 
szerdán kezdték meg. Kovács Józsefné 
Budai Mária önkormányzati képviselő 
elmondta, a körzetében élő legrászo-
rultabb családok kaphatják majd téli 
tüzelőnek az összedarabolt farönköket.

Újabb utcákat ellenőriztek. Is-
mét átfogó ellenőrzést tartott a köz-
terület-felügyelet a társhatóságokkal,  
a helyszín ezúttal a József Attila telep 
volt, az akció a Szondi, a Buzogány, 
Üteg, Kartács, Harmat utcát érintet-
te, illetve a türelmi zónát, melyet Ka-

tona Ferenc, a körzet önkormányza-
ti képviselője új helyen jelöltetne ki.

Augusztus 23. | csütörtök

Együtt a tolvajok ellen. Együtt-
működési megállapodást írtak alá az 
ÉMÁSZ, valamint a B.-A.-Z. Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetői az évről 
évre jelentős kárt, komoly üzemzavaro-
kat okozó vezeték- és olajlopások visz-
szaszorítása érdekében. A megyeházán 
tartott rendezvényen jutalmat vehettek 
át azok a rendőrök, akik a közelmúlt-
ban részt vettek egy, az áramszolgáltató 
kárára elkövetett bűncselekmény-soro-
zat sikeres felderítésében.

Elkészült az ötvenmilliomodik! 
Ünnepélyes keretek között gördült le a Robert Bosch 
Power Tool Kft. miskolci gyártósoráról az 50 milliomo-
dik kéziszerszám csütörtök délután. 

A terméket Kriza Ákos, Miskolc polgármestere és 
Angsar Lengeling, a miskolci Robert Bosch Power 
Tool Kft. ügyvezető igazgatója szerelte össze. A teljes 
egészében miskolci fejlesztésű PSR Select akkus csa-
varozó forradalmi újítás az elektromos kéziszerszá-
mok világában, sorozatgyártása közel kétévnyi fej-
lesztés után, ez év tavaszán kezdődött meg. 

Angsar Lengeling gratulált és köszönetet mon-
dott a PSR Selectet megálmodó és összeszerelő csa-
patnak is.

– A PSR Select akkus csavarozó kifejlesztése, 
gyártása és sikere jól szimbolizálja a Bosch cso-
port, Miskolc és az ország kiváló együttműködését 
– mondta a cégvezető, reményét fejezve ki, hogy to-
vábbra is közösen fejlődik majd Miskolc és a Bosch.

Kriza Ákos polgármester úgy fogalmazott, a 
Bosch és Miskolc kölcsönös hasznot hozó együtt-
működése jelzi azt, hogy a cégcsoport Miskolcon 

otthonra talált, illetve azt, hogy a város örömmel fo-
gadta be a Boscht.

– Ez a nagyszerű esemény világosan megmutat-
ta, hogy a vezető vállalat nem csupán újabb és újabb 
munkalehetőséget biztosít a miskolciaknak, de az 
innováció kiérlelt helyi modelljével példát is tudunk 
mutatni Magyarország egésze számára – hangsú-
lyozta Kriza Ákos.                                             T. Á. | fotó: J. Á.

Apróhirdetés
Hi-Sec és MEGA acél biztonsági ajtók beépítve 
már 59 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, 
fa, alumínium) cseréje óriási kedvezménnyel, 
teljeskörű árnyékolástechnikával. Érdeklődni: 
30/336-5528, web: www.aluport.hupont.hu, be-
mutatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet.  
Nyitva: h–p 9–14 óráig, sz 9–12 óráig.

Házvezetőnői állást vállalalok, bennt-
lakással. Belföldön, vagy magyar családnál 
külföldön is. Tel: 30/587-1611.

Társajánlás minden korosztálynak. Szemé-
lyes, közvetlen, kényelmes, az idő mindenki-
nek drága, másra is fordítható. Válassza a társ-
keresésnek ezt a formáját! Zenit Társkereső 
Iroda, Miskolc, Baross G. u. 17. Tel.: 30/445-
6741.

Elkezdődött a szimfonikus évad
49. évadát kezdte meg a Miskol-
ci Szimfonikus Zenekar szerdán. A 
nyitó társulati ülés után próbáltak 
is, hiszen zsúfolt, szoros program 
jellemzi a következő évadot. 

Új koncertkalauzzal, bérletrend-
szerrel és honlappal indulnak 
az új évadnak a szimfonikusok. 
A lényeg nem változott, ezút-
tal is műfaji kalandozás, sokszí-
nű program jellemzi az évadot. A 
nonprofit kft.-vé alakuló szimfo-
nikusok évadnyitó társulati ülé-
sén Kiss Gábor alpolgármester 
elmondta, az új koncertkalauz 
olyan, mint a zenekar: igényes, 
ötletes és kötődik Miskolchoz.

Szabó Péter ügyvezető igazga-
tó bejelentette, az új besorolás sze-
rint a szimfonikus zenekar a nem-
zeti kategóriába került. Beszélt 
a megújuló bérletrendszerről: a 

Mesterbérlet megszűnt, helyét a 
Gyöngy bérlet vette át – a közön-
ség igényére barokk művekkel –, 
a Népszerű bérletben pedig hét 
nagyzenekari koncert lesz.

A miskolci szimfonikusokhoz 
idén a világsztár orosz trombita-
művész, Szergej Nakarjakov ér-
kezik, Cser Krisztián és Fekete-
Kovács Kornél darabot írt a 
zenekarnak, és az ifjúság zenei 
nevelése, a régiós megjelenés is 
megmarad. A szimfonikusok is-
mét ellátogatnak a Művészetek 
Palotájába, Kassára, és először a 
pécsi Kodály Központba is. 

A Kodály Zoltán műveiből ké-
szített CD-t december 16-án le-
mezbemutató koncerttel ünnep-
lik a Művészetek Házában, de 
megjelenik az évben a Dohná-
nyi-alkotásokból készített lemez 
is.                                                       Kiss J.

Hagyomány és szakmaiság
Az Avasi Gimnázium új tanévét 
Schmidtné Törő Ágnes igazgatósá-
ga alatt kezdi meg. Az új vezető el-
sődleges célja az együttgondolko-
dás és a hagyományok megőrzése 
mellett a szakmaiság erősítése.

Schmidtné Törő Ágnes hat éve 
oktat az Avasi Gimnáziumban. A 
matematika–fizika szakos tanár 
augusztustól az igazgatói posztot 
is betölti. Első dolga az volt, hogy 
konzultált a tantestület tagjaival.

– Az együttgondolkodást fon-
tosnak tartom. Az Avasi előtt 
más miskolci gimnáziumban is 
tanítottam, voltam szaktanács-
adó, közoktatási szakértő és érett-
ségi elnök. Ezekből a munkákból 
sok tapasztalatot szereztem, amit 
igazgatóként itt szeretnék hasz-
nosítani – emelte ki. Az intéz-
mény vezetősége változott, de a 
tantestület nem, így az új tanévet 
a már megszokott oktatói gárdá-
val kezdi meg az iskola.

Mint azt Schmidtné Törő Ág-
nes elmondta, az igazgatóvál-
tást követően a helyettesek is le-
mondtak pozíciójukról, így új 
embereket keresett.

– Mindenképp az iskola okta-
tói közül szerettem volna igazga-
tóhelyetteseket választani. Sike-
rült olyan tanárokkal betölteni a 
pozíciókat, akik régóta az Avasi 
oktatói, így méltón tudják képvi-
selni azt a szellemiséget, amely az 
intézmény sajátja. A korábbi he-
lyettesek és igazgató, Arday Ist-
ván oktatóként továbbra is erősí-
ti a tantestületet – hangsúlyozta 
az igazgató. Három igazgatóhe-
lyettese lett a gimnáziumnak: 
Csabalik Zsuzsanna, Gyulainé 
Szendi Éva és Miklós Tamás.

– Az Avasi tantestülete kivá-
ló szakmai adottságokkal és pe-
dagógiai érzékkel megáldott 
kollégákból áll. Szeretnénk krea-
tivitásuknak nagyobb teret adni, 
emellett a diákok véleménye is 
fontos, a Diákönkormányzattal 
szorosabbra fűzzük az együtt-
működést. Célom, hogy együtt-
gondolkodva, a hagyományokat 
és a kiváló nyelvoktatást meg-
őrizve, a szakmaiságot megerő-
sítve a gimnázium méltó helyet 
foglaljon el Miskolc és az ország 
középiskolái között – zárta szava-
it az igazgató.             Kiss J. | fotó: M. L.

HIrdeTÉS

» Ügyfélszolgálati pályázat. 2013 végé-
re kialakítják a járási kormányablakokat. Annak érdeké-
ben, hogy az egyre növekvő szakmai követelményeknek 
és állampolgári elvárásoknak a leendő kormányablakos 
munkatársak megfeleljenek, a kormány rendeletet al-
kotott a kormányablakokkal összefüggő feladatokat el-
látó személyek kiválasztásának és képzésének szabálya-
iról, amely alapján a közszolgálati tisztviselők számára 
pályázati felhívás jelent meg az új munkakör betöltésé-
re vonatkozóan a Hivatalos Értesítő ez évi 35. számában. 
A képzésre elektronikusan jelentkezhetnek a kormány-

tisztviselők, illetve köztisztviselők a http://kabkarrier.
kormany.hu honlapon augusztus 31-éig.

» Miniszteri elismerés. Demeter Ervin, a me-
gyei kormányhivatal kormánymegbízottjának javasla-
ta alapján Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium minisztere 
kiemelkedő szakmai munkáját figyelembe véve, minisz-
teri elismerésben részesítette Társy Józsefet, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosz-
tályának főosztályvezetőjét, kabinetfőnökét.

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

Van, aki az iskolából, van, aki a boltból
Közeleg a szeptember, ami 
az iskolás korosztály számá-
ra egyet jelent az iskolakez-
déssel. A tanuláshoz a leg-
fontosabb a tankönyv. Az 
iskolákban augusztus végén 
már osztják a könyveket, ám 
a hagyományokhoz híven, a 
könyvesboltok is felkészül-
tek az iskolakezdésre.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
legnagyobb tankönyvterjesztő-
je a Géniusz könyvesbolt hálóza-
ta, amelynek Miskolcon is vannak 
üzletei. A miskolci üzletben idén 
is felkészültek az iskolakezdésre, 
az intézményeknek időben leszál-

lították a tankönyveket, de az üz-
letben is minden megvan, ami az 
általános és középiskolai tanulmá-
nyok során elengedhetetlen.

Kondás Vilmos, a Géniusz 
Könyváruház vezetője kiemelte, 
megyénkben hozzávetőleg 71 ezer 
iskolás van. Egy tanulónak pedig át-
lagosan tíz tankönyvre van szüksé-

ge. Sokan az iskolák által berendelt 
tankönyveket vásárolják meg, de 
előfordul, hogy a szülők külön tan-
könyvcsomagot vesznek otthonra.

– A gyerekek körülbelül 4-5 szá-
zaléka nem az iskolában kapja meg 
a tankönyveit. Ennek oka például, 
hogy számos intézményt vontak 
össze, vagy iskolák kerültek egyhá-
zi kezelésbe, de előfordul az iskola-
váltás is. Az intézmények február 
végén leadják nekünk tankönyv-
rendelésüket, amelyen június 30. 
után már nem tudnak módosítani, 
így a szülők nálunk vásárolják meg 
a tankönyveket – tette hozzá Kon-
dás Vilmos.

Mint azt a bolt vezetőjétől meg-
tudtuk, a szülők már nyár elején 
felkészülnek az iskolakezdésre, 
ilyenkor a kötelező olvasmányokat 
keresik, de az évkezdéshez köze-
ledve az ismeretterjesztő és ajánlott 

kötetek is szép számmal fogynak. 
A Gőgös Gúnár Gedeon, vagy 
éppen az Ablak-Zsiráf és a Mosó 
Masa Mosodája több mint 20 éves, 
de ma is a legnépszerűbb kötet. 

Ma egy általános iskolás gye-
rek tankönyvcsomagja átlagosan 
6-8 ezer forint között mozog, míg 
a középiskolások tankönyveinek 
beszerzéséhez 15-20 ezer forint 
szükséges. Ezek azonban olyan, 
az oktatási intézmények által elő-
írt kötetek, amelyek nélkülözhe-
tetlenek.

– Nem igaz az, hogy az emberek 
nem szeretnek olvasni. Nagyon so-
kan járnak nálunk is, felnőttek és 
sokan vásárolnak könyvet gyereke-
iknek, unokáiknak. A mai világban 
csak az tud érvényesülni, akinek 
van diplomája, nyelvtudása, ehhez 
azonban olvasottnak, műveltnek, a 
világra nyitottnak kell lenni. Az ol-
vasás pedig mindennek az alapja – 
fogalmazott Kondás Vilmos.

Kiss J. | fotó: Mocsári L. 
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Legyen a színházba járás ünnep!
A Miskolci Nemzeti Színház új ve-
zetéssel, kedden kezdte meg 189. 
évadát. 

Kriza Ákos polgármester köszön-
tőjében elmondta, két évvel ezelőtt 
kezdtek gondolkozni Miskolc új 
kulturális koncepcióján, amelynek 
egyik alappillére a színház.

– Olyan csapatot kerestünk, 
amely a nemzeti színházhoz tarto-
zó kulturális jelenlét mellett igazo-
dik a közönség igényeihez – mond-
ta köszöntőjében a polgármester, 
majd bejelentette: díjat alapítanak, 
amelyet a társulat döntésének értel-
mében, az évad végén kap meg egy 
frissen ideszerződött színész. A Ki-
látódíj 100 ezer forintot jelent.

Kiss Csaba, a színház igazga-
tója bejelentette, két pályázatot is 
megnyert már a miskolci nemzeti. 
Hatmillió forint fordíthatnak  nyá-
ri fesztiválra, 10 millió forintot az 
Egészséges élet a színházban című 
projekt keretében kapnak.

– A színház nem olyan, mint az 
élet. Olyan, mint amilyen az lehetne. 
Színesebb. Alapvető célunk, hogy a 
nézőt partnerré tegyük estéről estére. 
Számunkra a játék ünnep. Tennünk 
kell azért, hogy a nézők számára a 
színházba járás a hétköznapok ün-
nepe lehessen – mondta Béres Attila 
igazgatóhelyettes. Kiss Gábor alpol-
gármester hozzáfűzte, Miskolcon jó 
közönség van. Szeretnek színházba 
járni, szeretik színészeiket.

Keszég László rendező bemutat-
ta az új arculat színeit: a Nagyszín-
házat a bordó, a Kamaraszínházat a 
szürke, a Játékszínt a zöld, a Csarno-
kot pedig a kék jelképezi.

Az új színek mellett új logó, 
honlap és társulati tagok is jelzik az 
új, 189. évadot. Szeptember 2-án 
szünnap ünnepet tartanak, ame-
lyen megtartják az első bemuta-
tót is:  a Mi és Miskolc, avagy 272 
307 lépés a város felé című életút-
játékét.

Kiss J. 

Kezdődhet a villamosgyártás
Megkezdődhet az új miskolci villa-
mosok gyártása, az erről szóló ha-
tározatot szerdán írták alá a csehor-
szági Pilsenben.

» folytatás az 1. oldalról
– Hosszú folyamat után sikerült 
az eljárás valamennyi részletét le-
tisztázni, ennek az eredménye az a 
12 oldalas dokumentum – más né-
ven előzetes típusengedély – ami a 
gyártás megkezdéséhez szükséges 
– mondta Kozma Tibor, a Nemze-
ti Közlekedési Hatóság vasútgépé-
szeti osztályvezetője. Kókai Ernő, 
az MVK Zrt. vezérigazgatója ki-
emelte, hogy a határidőtől két hó-
nappal korábban sikerült elérni 
azt, hogy megkezdődhessen a pro-
totípusok gyártása. 

– Ez egy mérföldkő a jármű-
gyártás és a Zöld Nyíl életében, 
végre elkezdődhet a jármű gyártá-
sa, ami azt is mutatja, hogy az üzem 
megfelelően felkészült a gyártásra. 
Ezt mi magunk is tapasztaltuk lá-

togatásunkkor, és most már min-
den rendelkezésre áll az első vil-
lamosok elkészítéséhez – mondta 
Kókai Ernő.

A szerződés feltételei szerint az 
első prototípus 2014 februárjában 
érkezhet Magyarországra, az ösz-
szesen 31 darab új villamos 2015-
ben válthatja le a mostani jár-
műflottát. A járművek hivatalos 
típusa: 26THU3.

Istenes Zs.

Vádolom Káli Sándort, vádolom Gyurcsány Ferencet
Avagy kik szabadították ránk a „fészekrakókat”?
Máig ható, országos botránnyá dagadt probléma Miskolcon a Fészekrakó-
ügy. Nánási-Kocsis Norbert önkormányzati képviselő, jogászdoktor, közgaz-
dász behatóan foglalkozott a témával, igyekezve feltárni annak gyökereit, 
hátterét. Az eredményt vitacikkben foglalta össze, amit kiadónk, az ügy sú-
lyát figyelembe véve, rendkívüli módon, az alábbiakban közöl.

» folytatás az 1. oldalról
Azután úgy váltak „fészekrakó-
vá”, hogy nem fizették a hitelei-
ket, a közműdíjakat, viszont mind-
ezek után még lehetetlenné is tették 
az együttélést, az együttlakást egy-
egy lépcsőházban, paneltömbben. 
(Vagy sokszor egy egész városrész-
ben, az Avastól Diósgyőrig.)

A lakásvásárlásra a „fészekra-
kók” nulla forint önerőt „fordítot-
tak”, a pénzintézeteknek több mint 
800 millió Ft kárt okoztak, a jogo-
sulatlanul, hamisított munkáltatói 
igazolások révén igénybe vett, úgy-
nevezett „szocpol” pedig az állam 
kára. Ez utóbbi „okosság” okozta ál-
lami veszteség körülbelül 170 mil-
lió forintot jelentett. Az egyes laká-
sok esetében az eladókkal a reálisnál 
egyébként jóval nagyobb összegű 
adásvételi szerződést írattak alá. A 
főszervezők esetenként 4-5 milliót 
szakítottak ezzel a kis trükkel, a ve-
vők pedig az önerő egy részét, vagy 
egészét spórolhatták meg.

Káli Sándor, aki két választási 
cikluson keresztül, 2002 és 2010 kö-
zött volt miskolci polgármester, te-
hát még manapság is kétségbeeset-
ten védekezik. Pedig ez idáig senki, 
de senki nem merészelte megkér-
dezni tőle: a Gyurcsány-féle kor-
mányrendelet hatályba lépése után, 
az ő polgármesteri előterjesztésé-
re, a 20/2005. (V. 10.) számú városi 
rendelet vajon hogyan gyorsította 
fel, tette még tömegesebbé az avasi, 
diósgyőri „fészekrakást”?

Mert erről van szó: a Kálihoz kö-
tődő városi rendelet és a Gyurcsány-
kormány jogszabálya között van 
egymás hatását erősítő összefüggés!

Káli 2005-ös városi rendelete nem 
svájci frank alapú bankhitelt, hanem 
önkormányzati kamatmentes köl-
csönt adott. Hogy pontosan hány 
későbbi „fészekrakónak”, azt ter-
mészetesen nem tudjuk. Minden-
esetre tény: az első lakáshoz jutók 
pénzügyi támogatásáról szóló, még 
2002-ben született miskolci önkor-
mányzati rendelkezésnek már eleve 
súlyos hiányosságai voltak. Ennek 
az „eredeti” önkormányzati ren-
deletnek a hiányosságai és későbbi 
módosítása kedvezhetett az állami 

kezességvállalással biztosított hite-
lekhez való hozzájutásnak, például 
azzal, hogy sem a támogathatók kö-
rénél, sem pedig a kizáró okok kö-
zött nem szerepelt: a pályázóknak 
minimum-jövedelemmel kell ren-
delkeznie. Természetesen ez a felté-
tel a kölcsön visszafizetésének egy-
fajta biztosítéka lett volna. A 2002-es 
helyi rendelet ész nélküli – vagy na-
gyon is célzatos(!) – alkalmazása a 
Gyurcsány-féle, 2005. februári kor-
mányrendelet megjelenését köve-
tően azt idézte elő, hogy a miskol-
ci közgyűlés döntései alapján olyan 
személyek is részesültek támogatás-
ban 2005–2007 között, akiknél az 
egy főre jutó havi jövedelem 3000–
15 000 forint közé esett! Magyarán, 
a kamatmentes önkormányzati köl-
csön visszafizetésére, minden józan 
számítás szerint, ezeknél a szemé-
lyeknél esély sem lehetett.

A Káli-féle városvezetés mindezt 
azonban még tetézte is! Káli Sándor 
érdekes módon, pont a „fészekra-
kás” lehetőségét megteremtő 2005. 
február 1-jei kormányrendelet ha-
tályba lépését követően alig három 
hónappal (!), itt, Miskolcon, az ön-
kormányzati kamatmentes kölcsön-
höz jutás feltételei közül kivetette a 
30 százalékos önerő meglétének kí-
vánalmát. Ezzel a miskolci szocialis-
ták a miskolci önkormányzat pénzét 
úgy adták kölcsön kamatmentesen, 
esetenként 1 millió forinttól 1,6 mil-
lió forintig bezárólag, hogy a tá-
mogatottaknak ettől az időponttól 
kezdődően semmilyen előtakaré-
koskodásra nem volt szükségük!

Káli polgármester mint előter-
jesztő a 2005. május 5-ei miskolci 
közgyűlésen azonban nemcsak „in-
gyen pénzről” szavaztatott. Ezen az 
orgonavirágzásos, verőfényes na-
pon, az egykori alanyi költő sze-
mélyesen javasolt további könnyí-
tést azzal, hogy a kölcsönt felvevő 
házastársak esetén mind a két fél 5 
éves, állandó miskolci helyben la-
kását töröltette. Így tovább bővült 
a támogatásra jogosultak köre. Le-
hetővé vált, hogy valaki akár vidé-
ki lakosként (!) is megjelenhessen 
az igénylő társaként. Vagy a vidék-
re költözött, de még miskolci állan-

dó lakcímmel rendelkező személy is 
részesüljön támogatásban.

Ilyet még a pétisó egykori fővá-
rosában, Kazincbarcikán sem mer-
tek csinálni a népért folyamatosan 
és szenvedélyesen aggódó káderek, 
pedig egykoron úgy hírlett, nekik 
ott minden szabad volt.

Ráadásul Káliék, további módo-
sítással, törölték a helyi rendelet 3. § 
(3) bekezdését is, és ezzel értelmező 
rendelkezés hiányában a „fiatal há-
zasok” fogalomba bele lehetett érteni 
az élettársi jogviszonyban állókat is...

Átszakadt a gát.
Ez már nem liberalizmus, hanem 

a hülyeség „csimborasszója” volt! 
Önkormányzati segedelem a gátlás-
talan csalók számára. Miskolcon, a 
Káli-érában ennyire nem volt érté-
ke a közpénznek. Talán nem vélet-
len, hogy ez a város a Káli-korszak 
végén országos, de lehet, hogy vi-
lágcsúcstartó lett azzal, hogy három 
esztendő alatt megháromszoroz-
ta az adósságát: bő tízmilliárdról 33 
milliárd forintra.

Milyen következményei lettek 
mindennek?

A számok, mint mindig, most is 
beszédesek.

2004-ben, a „fészekrakás” orszá-
gos és helyi feltételeinek a meglé-
te előtt, a miskolci önkormányzat 
az első lakáshoz jutók számára 13 
millió 200 ezer forintot fizetett ki. 
2005-ben, a „fészekrakás” országos 
és helyi feltételeinek leleményes – 
gátlástalan?– megteremtése után, a 
Káli vezette önkormányzat, tudják, 
hogy mennyi kamatmentes kölcsön 
felhasználását tette lehetővé a beér-
kezett 140 pályázat, illetve pályázó 
számára?

Több mint a tízszeresét az előző 
évinek!

Egészen pontosan, 136 millió 
497 ezer forintot. 2006-ban a „nép-
barát” Káliék erre a célra felhasznál-
hatóvá tettek 111 millió 517 ezer fo-
rintot és még 2007-ben, a rendelet 
hatályon kívül helyezésének évében 
is majdnem 70 millió forintot sza-
vaztak meg erre a célra.

A miskolci közgyűlés 2005-ben 
140 pályázóval, 2006-ban 78 pályá-
zóval, míg 2007-ben pedig 59 fővel 
számolt akkor, amikor a fenti pénz-
összegeket szándékozott osztogatni.

Az első lakáshoz jutók támogatá-
sának odaítélésről tehát a szocialis-
ták többsége által irányított közgyű-
lés döntött, a MIK Zrt. által, a helyi 

rendelet „feltételeinek” figyelembe 
vételével összeállított lista alapján.

Ám Káli és társainak áldá-
sos tevékenységének következ-
ményeit nemcsak a „fészekrakók” 
szomszédai viselik még ma is, ha-
nem mi, mindannyian! Ugyanis a 
három esztendeig tartó felturbózott, 
városi kamatmentes kölcsöndöm-
ping mai fájdalomdíja is tetemes! 
Az önkormányzat 2005. évtől kez-
dődően ezekkel az elképesztő felté-
telekkel végül összesen 147 főnek  
173 980 000 forint, első lakáshoz ju-
tási támogatást folyósított.

Ezzel kapcsolatban a 2012. június 
30. napjáig fennálló teljes tartozás 
(tőke, kamat, egyéb díj) 89 088 839 
forint, amiből lejárt esedékességű  
18 073 915 forint (78 fő adósnál).

Az első lakáshoz jutók támogatá-
sával egyidejűleg, a fiatalok otthon-
teremtési támogatását 54 fő vette 
igénybe. Az 54 főből 19 rendszere-
sen és időben fizetett, a többi 35 fő 
kisebb-nagyobb hátralékkal rendel-
kezik, összesen 7 414 902 forint ér-
tékben.

Az első lakáshoz jutók támoga-
tásáról szóló 19/2002. (V. 6.) ön-
kormányzati rendeletet a miskolci 
közgyűlés a 33/2007. (X. 24.) szá-
mú rendeletével végül hatályon kí-
vül helyezte.

Mindezek alapján: vádolom Káli 
Sándort és vádolom Gyurcsány Fe-
rencet, mert egy 2002-es önkor-
mányzati rendelet 2005. február 
utáni alkalmazása és 2005. májusi 
„kedvező módosítása” segítette és 
gyorsította a Fészekrakó-ügy kiala-
kulását Miskolcon!

Gyurcsányék az országban „in-
gyen”, társadalmi méretű károkat 
okozva tették lehetővé a lakások 
osztogatását, arra érdemtelenek-
nek is.

Mindeközben Káliék Miskolcon, 
szinte feltétel nélkül, „ingyen” osz-
togatták az önkormányzati pénze-
ket arra érdemteleneknek is.

Hát, körülbelül ezért ideges még 
mindig Káli Sándor, az egykori ala-
nyi költő és polgármester, ha a „fé-
szekrakást” 2012-ben is vele, az ő 
nevével kapcsolják össze.

Gyurcsány kormányzati szintű 
politikai alternatívája, és Káli Sán-
dor városvezetői ténykedése ma 
ugyanolyan szégyenletesnek szá-
mít, mint egykor.

Nánási-Kocsis Norbert
önkormányzati képviselő

„Mérföldkő, európai nyitás  
a miskolci beruházás”

Ünnepélyes keretek között adták át a német Gustav 
Wolf cégcsoport miskolci drótgyárát péntek délben. 
Első lépcsőben mintegy 30, többnyire mérnök képzett-
ségű, magasan képzett szakember számára biztosítanak 
munkalehetőséget. A létszám a későbbiekben jelentősen 
növekedni fog.

» folytatás az 1. oldalról
A cégcsoport vezetése 2011 
tavaszán írt alá szerződést a 
miskolci önkormányzattal. 
Mintegy két hektár területet vá-
sároltak meg a Mechatronikai 
Ipari Parkban, ahol elindították 
új, európai gyáregységük beru-
házását. A februárban alapított 
Gustav Wolf Miskolci Drótgyár 
Kft. profiljában drótkötél-, vala-
mint kábel- és drótipari gépek, 
berendezések gyártása szerepel.

A kivitelezés az elmúlt év no-
vemberében kezdődött és – 
mint a felszólalók is hangsúlyoz-
ták –, viszonylag rövid idő, tíz 
hónap elteltével már a gyárava-
tó ünnepséget is sikerült meg-
tartani. A mintegy háromszáz 
milliós ipartelepítési projekt az 
Európai Unió és az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap támo-
gatásával valósult meg.

A pénteki ünnepi rendezvé-
nyen a Gustav Wolf Miskolci 
Drótgyár Kft. kétezer-négyszáz 
négyzetméter nagyságú, köny-
nyűszerkezetes gyártócsarno-
kát, és az azt kiszolgáló irodát, 
valamint szociális helyiségeket 
adták át. 

Mint elhangzott, az üzem-
csarnokba folyamatosan telepí-
tik be a gyártáshoz szükséges gé-
peket, gépsorokat, a beüzemelés 
befejezését követően, rövide-
sen a tényleges gyártási tevé-
kenység is megkezdődik. Ernst 
Wolf tájékoztatása szerint Mis-
kolcon elsősorban vékony, nagy 
szakítószilárdságú drótkötele-
ket szeretnének gyártani, amely-
re jelentős felvevőpiac mutatko-
zik. A termelés igazi felfutását 
a 2012–2014. közötti időszakra 
tervezik, 6–10 millió eurós ár-
bevétellel.

Első lépcsőben mintegy 30, 
többnyire mérnök képzettsé-
gű, magasan képzett szakember 
számára biztosítanak munkale-
hetőséget. Rövid időn belül to-
vábbi 50 munkavállaló felvételét 
tervezik, s a jövőben a létszám 
előreláthatóan jelentősen növe-

kedni fog, mivel már most ér-
demi tárgyalások folynak továb-
bi, háromhektáros ingatlanon, 
újabb háromezer négyzetméter 
nagyságú, ipari építmény létre-
hozásáról. Itt további 75 ember 
teljes munkaidős foglalkoztatá-
sát tervezik.

Ernst Wolf köszöntőjé-
ben hangsúlyozta: sokan, so-
kat dolgoztak ezért a napért, és 
köszönet illet mindenkit, aki 
közreműködött, segített a beru-
házás megvalósításában, s ab-
ban, hogy mindezt ilyen rövid 
idő alatt sikerült megvalósíta-
ni. Az ügyvezető igazgató fontos 
mérföldkőnek, európai nyitás-
nak nevezte a miskolci beruhá-
zást a cég életében az ázsiai és 
afrikai beruházások után. Mint 
mondta, az innovatív termékek 
gyártásával hosszú távú mun-
kahelyeket szeretnének terem-
teni Miskolcon, ugyanakkor ez 
a gyár az új típusú nemzetközi 
kapcsolatokat is jelenti a Gustav 
Wolf számára.

Kriza Ákos polgármester örö-
mét fejezte ki, hogy a rangos, 
nemzetközi vállalat Miskolcot 
választotta a beruházás helyszí-
néül. A polgármester utalt a lo-
gisztikai, infrastrukturális kö-
rülményekre, a magas szintű, 
helyi szakképzésre, az egyetem 
közelségére, és elmondta: külön 
öröm számára, hogy egy fém-
ipari beruházás települt Mis-
kolcra, ennek ugyanis nagy ha-
gyományai vannak a városban. 
Kriza Ákos reményét fejezte ki, 
hogy hamarosan több hason-
ló beruházást is üdvözölhetnek 
Miskolcon, ezen dolgoznak, ez a 
kiemelt célkitűzése a város veze-
tésének. Czomba Sándor állam-
titkár a kormány nevében támo-
gatásukról biztosított minden, 
termelőegységek létrehozására, 
munkahelyteremtésre irányuló 
kezdeményezést. Mint mondta, 
különösen üdvözlendőnek tart-
ják, ha ez hátrányos helyzetű tér-
ségekben valósul meg. 

Szepesi S. | fotó: Juhász Á. 

Szemerére emlékeznek
Szemere Bertalan születésé-
nek 200. évfordulója alkalmából 
rendez ünnepi megemlékezést 
a város augusztus 27-én, hét-
főn délután 3 órától. A rendez-
vényen ünnepi beszédet mond 

Kiss Gábor, Miskolc alpolgár-
mestere, és Szemere Bertalan 
egy versét szavalja Balázs Ist-
ván. A megemlékezés végén el-
helyezik az emlékezés koszorú-
it a szobornál.
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Tornán hangol az MVSC
Hazai környezetben játssza első baj-
noki mérkőzését szeptember 29-én, 
szombaton az Albrecht-Miskolci VSC 
MISI NB I-es női röplabdaegyüttese 
a Veszprém ellen.

Toma Sándor, a miskolci vasuta-
sok edzője szerint a terveknek 
megfelelően halad a felkészülés. 

– Most már a vegyes felké-
szülés kellős közepén vagyunk. 
A korai kezdés miatt talán sike-
rül lépéselőnybe kerülni közvet-
len vetélytársainkkal szemben – 
mondta az edző.

Szombaton, Békéscsabán 
részt vesznek az első felkészülé-
si tornán. Egy ilyen torna kiváló 
alkalmat kínál annak a leméré-

sére, hogy hol is tartanak valójá-
ban, mondja erről Toma Sándor. 

– Az eseményen még nem 
számíthatunk a lábadozó Oláh 
Csillára. Örömteli, hogy Kovács 
Edina bemutatkozhatott a válo-
gatottban. Ő és Szajkó Tímea le-
het csapatunk vezéregyénisége.

Kiderült, igazolni aligha fog-
nak, ennek az anyagi lehetősé-
gek gátat szabnak. Ugyanakkor 
fontosnak tartja, hogy sikerüljön 
megtartani a saját nevelésű, te-
hetséges játékosokat! A miskol-
ciak egyébként Békéscsaba után 
még három tornán szerepelnek, 
idehaza szeptember 15–16-án, a 
Szlovák Aurél Emléktornán lép-
nek pályára.                                     D. L.

Iglóban tornáztak a Macik
Idén is részt vettek a felvidé-
ki Iglón rendezett jégkorong-
tornán a Miskolci Jegesmedvék. 
Tim Kehler együttese vereséggel 
kezdte a sorozatot szerdán a há-
zigazda ellen, a négy iglói gólra 
csak Miskolczi és Fodor tudott 
válaszolni. A másnapi folytatás-
ban megszerezték első győzel-

müket, 5–3-ra nyertek az MHK 
32 Liptovský Mikuláš csapata el-
len. A kanadai edző szerint az 
összecsapás első harmada volt a 
legjobb, amit ebben a felkészü-
lési időszakban eddig produkál-
tak játékosai. Az MJJSE pénteken 
lapzártánk után játszotta utolsó 
mérkőzését a GKS Tychy ellen.

Augusztus 25. | szombAt » Labdarúgás: NB I: DVTK – Siófok. Diósgyőri stadion, 20.45.

Augusztus 26. | vAsárnAp » Autósport: Magyar Rally Túra Bajnokság és Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Rallysprint Bajnokság. Mexikó-völgy, 7.00.

Augusztus 31. | péntek » Kosárlabda: Felkészülési mérkőzés: DKSK-Miskolc – ICIM 
Arad, Generali Aréna, 18.00.

szeptember 1. | szombAt » Labdarúgás: NB I: DVTK – Győri ETO FC. Diósgyőri sta-
dion, 14.00 » Asztalitenisz: NB I férfi: Borsod Volán I – Gödöllői EAC I.; NB II férfi: Borsod Volán II 
– Szécsény. Diósgyőri ASE – Szerencs VSE I. Szemere Középiskola tornaterme, 11.00.
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A hőség miatt este jön a Siófok!
Egy pontot hozott el Szom-
bathelyről a DVTK, a dön-
tetlen azonban akkor lesz 
igazán értékes, ha a csapat 
szombaton hazai pályán le-
győzi a sereghajtó Siófokot.

Legutóbb az 1997/1998-as pont-
vadászatban tudtak győzni a 
Rohonci úton az akkor DFC néven 
játszó piros-fehérek, azóta viszont 
pontot sem szereztek, a két csapat 
30 szombathelyi mérkőzésén pe-
dig összesen háromszor hagyták el 
győztesen a pályát.

Sisa Tibor vezetőedző a hátvéd-
sor összetételén nem változtatott 
az Eger ellen győztes együtteshez 
képest, maradt a Vági, Gal, Hanek, 
Gohér-tengely, s előrébb is mind-
össze egy csere történt: Tisza he-
lyett Bacsa kapott lehetőséget.

A mérkőzés eleje a diósgyőri-
eké volt, s összességében az első 
félidő is, a másodikban azonban 
többször veszélyeztettek a hazai-
ak, Ribánszki pedig bravúrokat is 
bemutatott. Gól nem esett a vidé-
ki fellegvárak összecsapásán, ám az 
az egy pont akkor lesz igazán érté-
kes, ha nyernek a tabella utolsó he-
lyén álló Siófok ellen.

– Tudva azt, hogy nehezen és 
későn állt össze a csapat, többen 
kihagyták az alapozást, úgy gon-
dolom, jól kezdtük a bajnokságot 
– mondta Sisa Tibor. A hátvéde-
ket érintő kérdésre a Diósgyőr ve-
zetőedzője azt felelte, az egész csa-
pat feladata a védekezés, s nem írta 
le azokat sem, akik az Eger elleni 
mérkőzésre kikerültek a kezdőből.

– A Szombathely ellen bárme-
lyik csapatnak nehéz lesz pon-
tot szereznie, nekünk sikerült 14 
év után. A második félidőben ép-
pen a védekezés szépségét kellett 
megmutatnunk. Minden ellenfe-
let tisztelek, így a Balaton-partia-
kat is, lassan összeérik a csapatuk. 
Nincs rossz keretük, a tavalyihoz 
képest keveset változott, de itthon 
csak a győzelemben gondolkoz-
hatunk, elbizakodottság nélkül. 
A Siófok az életéért fog küzde-
ni, nem lesz könnyű mérkőzés – 
hangsúlyozta a találkozó előtt a 
Tréner. Gosztonyi, Elek és Luque 
játéka kisebb sérülésük miatt kér-
déses lehet. A találkozót az ere-
detihez képest később, 20.45-kor 
rendezik.

A héten egyébként tovább erő-
södött a DVTK: a Videotontól ér-
kező brazil balhátvéd, Jeff Silva fél 
évre kölcsönbe került Miskolcra.

S. P.

Akció 2012. 08. 25-től 2012. 08. 31-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)

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

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 páratlan heteken:
Minden páratlan hét hétfő (kizárólag a családi házas övezetekben): Görömböly, Hejőcsaba, Május 
1. telep
Minden páratlan hét kedd (kizárólag a családi házas övezetekben): Szirma, Martin-kertváros
Minden páratlan hét szerda (kizárólag a családi házas övezetekben): Tapolca, Adler Károly u., Csa-
bai kapu – Népkert
Minden páratlan hét csütörtök (kizárólag a családi házas övezetekben): Szentpéteri kapu, Belváros, 
Soltész Nagy Kálmán utca környéke, Bedeghvölgy, Bábonyibérc, Selyemrét – Zsolcai kapu, József 
Attila utca és környéke, Zsarnai környéke

HIRdETéS

Rallyhétvége Miskolcon
Vasárnap rendezik a megyei rallysprint-
bajnokságot és a Magyar rally túra 
Bajnokság soros futamát is.

A versenyhétvége felvezetése már 
szerdán megkezdődött: két napig 
egy bevásárlóközpontban volt lát-
ható a túrabajnokság egyik esé-
lyes párosának versenyautója, mely 
mellett egy standon kedvezmé-
nyes áron vásárolhattak játékokat 
az adományozók – azokat ugyanis a 
Gyermekegészségügyi Központban 
gyógyulóknak ajánlják fel.

Az ötlet a Gyarmati Ariel, Bibliák 
István rallys duótól származik, akik 
a túrabajnokság második helyén 
állnak. A páros egyik tagja Borsod-
ból származik, innen a nemes kez-
deményezés.

– Többször ápoltak engem is kis-
koromban a GYEK-ben, s régi ál-
mom, hogy viszonozni tudjam az 
ott kapott törődést. A játékokat sze-
mélyesen fogom átadni a kicsiknek 
– mondta Bibliák István.

Szerdára eldőlt a hétvége végleges 
programja is. Az autósport szerel-

mesei két mezőnyt láthatnak: a me-
gyei rallysprint bajnokság és a Ma-
gyar Rally Túra Bajnokság miskolci 
futamán összesen mintegy kétszáz 
versenyző áll rajthoz. 

– Szombaton reggel 7-től lesz a 
Lorántffy utcán a gépátvétel, majd 
a pályabejárás. Délután 5 órától a 
Generali Aréna előtti téren lesz ver-
senyzői bemutatás, majd vasárnap 
reggel 7 órakor rajtol az első autó a 
Mexikó-völgyből – mondta Üveges 
Gábor szervező.

A bükkszentkereszti cél után 
Lyukóbánya felé veszi az irányt a 
mezőny, ahonnan Parasznyára ve-
zeti a versenyzőket a következő 

gyorsasági. Ezután ismét visszatér-
nek az autósok Miskolcra – várha-
tóan délután fél 5-kor ér vissza az 
első versenyző a Lorántffy utcára.

A pályát már reggel 6 órától le-
zárják, a nézőknek eddig meg kell 
érkezniük a helyszínre. Üveges Gá-
bor szervező a tűzgyújtási tilalomra, 
a fokozott óvatosságra is felhívta az 
érdeklődők, különösen a dohányo-
sok figyelmét.

Reggel és este 6 óra között a 68-
as és 16-os autóbuszok pár perces 
megállítására lehet számítani. A ver-
seny rövid ideig tartó megszakítása 
mellett a 16-os és 68-as járatok tel-
jes útvonalukon közlekednek.     S. P.



„Szent István népe vagyunk”
A hőség ellenére is több ezren látogat-
tak ki augusztus 20-án a miskolci ren-
dezvényekre. 

Az ünnep Miskolcon már az előestéjén, vasárnap el-
kezdődött: a belvárosi református templomban Liszt 
Ferenc: Krisztus oratórium című művéből hangzottak 
el részletek.

Együtt a templomban, az új kenyér mögött
Ökumenikus istentisztelettel köszöntötték az állam-
alapítás, Szent István király és az új kenyér ünnepét 
20-án reggel a Kossuth utcai templomban, melyen 
az egyházi méltóságok mellett a város elöljárói, va-
lamint országgyűlési és önkormányzati képviselők 
is részt vettek. Ugyancsak délelőtt tartottak ünnep-
séget – hagyományosan – Hámorban, Szent István 
szobránál.

A belvárosi programok késő délelőtt díszmenettel 
folytatódtak: az aratókoszorúval és az új kenyérrel „ve-
zetett” csoport prominens szereplői mellett miskolci-
ak is csatlakoztak a menethez, amelynek végállomása 
a díszbe öltözött Szent István-szobor és környéke volt.

Az ünnepi irodalmi összeállításban Szent István ki-
rály ezeréves üzenetét, életművének főbb motívuma-
it jelenítették meg a Montázs egyesület tagjai. 

„Felemelő és felejthetetlen”
„Az Isten engem úgy segéljen!” – mondta ki egyszer-
re több mint ötven, határainkon túl élő, de magyar 
származású ember állampolgári esküje végén Kriza 

Ákos polgármester és a Szent István-szobor mellett. 
Az érintettek felemelő és felejthetetlen érzésnek ne-
vezték a pillanatot, mikor átvették honosítási okira-
tukat.

„A magyar nemzet most újra összekapaszkodott, 
bár az országhatárok máshová kerültek, egymáshoz 
való kötődésünk még jobban megerősödött. Nincs 
az a hatalom, az a szerződés, az a paktum, amely ezt 
felülírhatja” – fogalmazott Miskolc polgármestere ün-
nepi köszöntőjében. Hozzátette:  „nekünk mindig har-
colnunk kellett”, azonban „kiállunk nemzetünk egysé-
ge és szuverenitása mellett”.

– Előre kell tekintenünk, és együtt kell mennünk az 
úton. A jövőbe ívelő hidat kell építsük. A cél világosan 
áll előttünk, ha együtt megyünk, a remény és az ál-
mok valósággá válnak – fogalmazott Kriza Ákos.

A központi rendezvényen elsőként Demeter Ervin 
kormánymegbízott mondott ünnepi beszédet, me-
lyet Kölcsey Ferenc szavaival kezdett: „Hass, alkoss, 
gyarapíts, s a haza fényre derül!” Mint mondta, azért 
idézte, mert a jövő építésére kívánja felhívni a figyel-
met, illetve arra, hogy a nemzet javára munkálkod-
jon mindenki. A köszöntőt követően Kriza Ákos pol-
gármester átvette az új kenyeret, majd a történelmi 
egyházak jelenlévő képviselői áldásukat adták rá. Ezt 
követően a polgármester megszegte a kenyeret, a 
közönség pedig kóstolót vehetett belőle.

Az ünnepi köszöntők sorát Csöbör Katalin ország-
gyűlési képviselő folytatta, este pedig Sebestyén Lász-
ló országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet 
– ezekből az oldal jobb oldali hasábján idézünk.

Színes programok az egész családnak
Színes programokkal várták a miskolci múzeumok is 
az érdeklődőket augusztus 20-án. A Szent István téren 
pedig napközben családi programokkal, népzenei 
koncertekkel csalogatták az érdeklődőket, este pedig 
a rock került előtérbe a színpadon. A Miskolci Illés Em-
lékzenekar koncertje után az István, a király című rock-
opera, s ennek végén kis tűzijáték zárta az ünnepet. 
Közben egész nap sült a krumplilángos, a gyerekeket 
pedig számtalan játék várta.

Koleszár Ferenc és családja az Esztenás és a Szám-
adó zenekar népzenei koncertjét várta.

 – A nagyobbik gyerek nagyon szereti az Esztenás 
együttest, elsősorban a néphagyomány, ami miatt ki-
jöttünk ma. Voltunk a két gyerekkel a bábszínházban 
is. Nagyon jó ez a fesztiváli hangulat, kiemelten tet-
szik, hogy a gyerekeknek sok lehetőségük van arra, 
hogy eltöltsék az időt. Sokrétű a program, ötletes, tet-
szik. Azt sajnáljuk, hogy az ország tortája drága, de a 
rendezvény ingyenes, ami viszont jó dolog – emelte 
ki Koleszár Ferenc.

Kujan I., Kiss J.  | fotó: Juhász Á., Mocsári L., Stumpf B.
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„Nekünk a biztonság 
földet, házat, hazát jelent”
A Szent István téren délben Csöbör Katalin, este Sebestyén László országgyűlé-
si képviselő mondott beszédet az egybegyűltek előtt. Az alábbiakban beszéde-
ikből közlünk részletet.

Augusztus 20-a a rendszerváltozás óta a leg-
nagyobb nemzeti ünnepünk – hangsúlyozta 

Csöbör Katalin. – Igen, 1990 után valóban méltón 
ünnepeltünk, de 2010 óta a legnagyobb nemze-
ti ünnepünk még teljesebb, még gazdagabb lett. 
Mert 2010-ben az újonnan választott Országgyű-
lés a megalakulása utáni legelső napon végre be-
nyújtotta a kettős állampolgárságról szóló törvény-
javaslatot, amely augusztus 20-án hatályba lépett. Ezzel magyar emberek 
millióinak közjogi értelemben is visszaadtuk azt, ami nekik születésük-
től fogva jár, a magyar nemzethez való tartozást.

Ez a törvény azonban sokkal többet jelent a puszta útlevélnél. Néhány 
héttel ezelőtt az a megtiszteltetés ért, hogy részt vehettem egy székelyföl-
di településen egy csoport magyar állampolgársági eskütételén. Idős em-
berek, akik már nem valószínű, hogy használni fogják, sírtak a megható-
dottságtól, amikor kezükbe vehették a magyar útlevelet.

– Most már nyugodtan halhatok meg – súgta oda nekem egy nyolc-
van körüli bácsi, aki még sosem járt az anyaországban. 

Ezért is maradhattunk fenn mi, magyarok harminchat emberöltőn 
keresztül itt, a Kárpát-medencében.

A ma élő magyarok életét is meghatározó történelmi pillanat, az ál-
lamalapítás, vagyis Szent István királyunk óta nekünk, a magyar embe-
rek többségének a mindennapok biztonsága már nem az arany ékszer-
hez, de nem is a svájci bankszámlán kamatozó bankbetétekhez kötődik, 
és nem valamelyik adóparadicsomba menekített offshore céghez, ha-
nem kizárólag az otthon melegéhez. 

Nekünk a biztonság Szent István óta elsősorban földet, házat, hazát 
jelent. Közös vállalkozásaink, terveink is mind ehhez kötődnek: az ott-
honunkhoz, a városhoz, a faluhoz, ahol élünk, ahol a jövőt tervezzük, és 
ahol szeretnénk, ha gyermekeink is keresnék, sőt, meg is találnák a bol-
dogulás útját. 

A kettős állampolgárság törvényével is ezt a célt akarjuk követni, hogy 
a trianoni határon túlra szakadt nemzettársaink könnyebben a szülő-
földjükön tudjanak maradni. A magyar útlevéllel, és a magyar állampol-
gársággal a kezükben nem kell többé hazátlannak érezniük magukat sa-
ját szülőföldjükön.

Augusztus huszadikán I. István szentté avatá-
sának napjára emlékezünk, ez az államalapí-

tás és az államalapító Szent István király emlékére 
szánt, Magyarország Alaptörvényében lefektetett, 
hivatalos állami ünnep – emelte ki Sebestyén Lász-
ló. – Szent István király ünnepén a független ke-
resztény magyar állam megteremtését ünnepeljük!

„Hatalmas, bölcs, előrelátó, Jézus tanát megis-
merő; Néped’ pogányságból kiváltó, Te jóság, bölcsesség, erő!...” – így 
szólt Reviczky Gyula Szent István királyunkról.

Szent István Közép-Európa legnagyobb uralkodóinak egyikeként ki-
emelte az országot a pogány sorból, céltudatos reformjai nélkül Magyar-
ország az európai átalakulások áldozatává válhatott volna. Erőskezű, 
akaratos, akinek tudatos uralkodása csak egy célt szolgált: hazája sorsá-
nak jobbítását! Így vált országa Közép-Európa legerősebb államává.

A korabeli források csekély száma miatt leginkább fiához, Imre her-
ceghez írt intelmeiből tudunk képet formálni róla. Tanácsai minden igaz 
magyar emberhez szólnak. Így tanít bennünket ezer éve: „Ha ugyanis a 
bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha a bolondokkal forgolódsz, társul adod 
magad hozzájuk.” Emlékezünk ilyenkor mindazokra, akik a Szent Ist-
ván-i örökséget, a függetlenséget, a kereszténységet, a magyarságot rend-
re megvédték számunkra és utódaink számára.

Ez a nap a kenyérszentelés, az új kenyér megáldásának ideje. Lassan 
elkopik az egykor mindennapi szokás, amikor megszegése előtt keresz-
tet rajzoltunk a kenyérre. Mert a kenyér szimbolizálja a család egységét, 
az otthon melegét, a testvériességet. 

Szent István népének erénye a testvériesség, az összefogás. A nemzeti 
összefogás, amelyre jövőbeni boldogulásunkért ma is szüksége van Ma-
gyarországnak. Amikor tettekben is együtt az ország, akkor olyan ala-
pokat építhetünk, amelyek erősek, akár Szent Istváné. Amelyre alapoz-
hatunk, építhetünk, hogy a kijelölt úton haladva ismét a legsikeresebb 
államok közé tartozhassunk.

Magyarország helyét Szent István Nyugat-Európában jelölte ki. Ezt 
hagyta ránk, ebben kell helytállnunk. Ez Szent István öröksége!

Miskolci állami kitüntetettek
Az augusztus 20-ai ünnep alkalmából hagyományosan rangos kitüntetéseket adnak 
át, köztük több miskolci munkáját is elismerték. A legmagasabb kitüntetéseket Áder 
János köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László, az Országgyű-
lés elnöke adta át a Parlamentben.

Serfőző Simon, József Attila-díjas költő, író, 
műfordító a Magyar Érdemrend középkereszt-
jét vehette át.
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisz-
tere Magyarország köztársasági elnöke megbí-
zásából augusztus 20-a alkalmából 
Sáray Lászlónak, a Tokaji Írótábor titkárának 
a Magyar Érdemrend tisztikereszt kitüntetést 
adományozta.

Illésné Kovács Mária, a Miskolci Egyetem Bölcsé-
szettudományi Kar dékánja, egyetemi docens a Ma-
gyar Érdemrend lovagkereszt kitüntetést vette át. 
Kádár Zoltán nyugalmazott osztályvezető 
szülész főorvos munkáját Magyar Arany Ér-
demkereszt kitüntetéssel ismerték el.
Fülöp Ildikó, a Miskolci Nemzeti Színház mű-
vészeti főtitkára a Magyar Ezüst Érdemkereszt 
kitüntetést kapta.

Igazán helyi lesz a legnagyobb sörfesztivál
Magyarország legnagyobb sörfesztiválja lesz szeptember 6–9. 
között Miskolcon, a Népkertben. A szervezők 80 ezer embert 
várnak a sör- és gasztronómiai fesztiválra, ahol a magyar ze-
nei élet legjobbjai mellett külföldi sztárfellépők, és természe-
tesen számos helyi zenekar szórakoztatják a látogatókat.

Miskolcon lép fel a Modern 
Talking Thomas Andersszel, itt 
lesz a Mr. President, jön a Boney 
M eredeti tagjával, Liz Mitchellel 
és rengeteg magyar fellépő is lesz, 
köztük a Csík zenekar, a Mag-
na Cum Laude, a Hooligans, az 

R-Go. Lesz Dáridó Galambos La-
jossal, Kökény Attila, Zoltán Eri-
ka, Ganxsta Zolee, Tóth Gabi, a 
Kiscsillag és a Bëlga együttes is.

A nagyszabású rendezvény 
azonban helyi fellépők, részt-
vevők nélkül nem lenne igazán 

miskolci. A sörfesztivál négy 
napja alatt a színpadokon egy-
más váltják a miskolci zenekarok 
is. Fellép majd a Miskolci Dixie-
land Band, a Reflex zenekar, a 
Klusters, a Vastaghúros, a Sztra-
pacska Blues Band és a Paddy 
and the Rats.

A Népkertben egy speciá-
lis Sportligetet is kialakítanak, 
ahol a szülők, gyerekek, fiatalok 
a miskolci és Miskolc környé-
ki sportegyesületek, klubok te-
vékenységével, sportolóival is-
merkedhetnek meg, számos 
sportágat kipróbálhatnak vagy 

akár aláírást is kérhetnek a nép-
szerű sportolóktól.

A Sportliget sátraiban ott lesz 
a Miskolci Jegesmedvék jégko-
rongcsapata, a DKSK kosara-
sai, a DVTK focistái, a Miskolci 
Judo Klub versenyzői, salakmo-
torosok, a Miskolci Repülőklub, 
a Hell Racing Team sportolói, va-
lamint a mályi Fiatalok a Fiatalo-
kért Egyesület.

A sportolók mellett a rendőr-
ség is speciális programmal ké-
szül, a drogellenes csapat hasznos 
tanácsokat ad a drogok felismeré-
sében, a védekezésben.



a város lapja

MiNap

2012. augusztus 25. | 34. hét | II. (IX.) évfolyam 34. szám

6  hirdetés

középiskolás nyelvvizsgabajnok
TízheTenkénT középfokú  

nyelvvizsga, kéT év alaTT 9!

Gaál Ottó nagysikerû tankönyveinek 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.

Cz. nagy zsófia, a harmadikos 
gimnazisTa beszél koroszTályos 
rekordjáról és az ehhez vezeTô 
módszerrôl – a kreaTív nyelvTa-
nUlásról!

– Kedves Zsófia! Hogyan sikerült 18 évesen ezt a rendkí-
vüli teljesítményt véghezvinnie? Kilenc középfokú nyelv-
vizsgájával ugyanis nyelvtanulásban a középiskolások 
egyéni bajnoka lett Magyarországon! Kérem, sorolja fel 
ôket idôrendi sorrendben! 

– Nem lesz egyszerû, de megpróbálom évekre bon
tani: 2010. március: spanyol, június: német, szeptem
ber: francia, 2011. január: olasz, május: holland, szep
tember: orosz, 2012. január: eszperantó, május: dán 
és angol. A hollandot leszámítva mind „origo” típusú, 
elôtanulmányaim németbôl és angolból voltak, a többi 
nyelvet nulláról kezdtem.

– Hogy találkozott a módszerrel?
– Már általános iskolában is tanultam nyelvet, de ami

kor gimnáziumba kezdtem járni, kerestem a lehetôséget, 
hogyan tudnék hatékonyabban tanulni. Nagyapám, aki 
személyesen ismeri a szerzôt, hívta fel a figyelmemet a 
Kreatív Nyelvtanulási Módszerre, mivel ô is sikerrel hasz
nálta a tananyagot. 

– Mi a tanulás menete?
– Ez egy egyéni nyelvtanulási módszer. Otthon a sa

ját tempójában tud tanulni a tanuló, így maga osztja be az 
idejét. Nyelvtani szabályok mentén haladva begyakorolja 

a beszédet és az írást is. A tananyag minden nyelvi létfor
mára hat, tehát megtanít írni, olvasni, beszélni és megérte
ni a gyors beszédet.

– Hogyan gyakorolja a beszédet egyedül?
– Úgynevezett beszédszimulációs módon. A sok ezer 

kétnyelvû feladatot idôre is el kell végezni, olyan sebes
séggel, ahogy magyarul beszélünk. Ehhez minden segítsé
get megkap a tanuló, megfelelô szókincset, érthetô nyelv
tani magyarázatokat, CDket a kiejtés elsajátításához.

– Hogyan tovább? 
– Úgy döntöttem, hogy folytatom a nyelvek tanulá

sát, és már az érettségi elôtt szeretnék tíz nyelvvizsgával 
rendelkezni. Kevés szabadidômben elôadásokat tartok a 
módszerrôl, hogy mások is megismerjék és ôk is sikeres 
nyelvtanulók legyenek. Így személyesen is találkozhatnak 
velem vagy más kreatív nyelvtanulókkal az érdeklôdôk.

– Kedves Zsófia, még sok további sikeres nyelvvizsgát 
kívánunk! 

www.kreativnyelv.hu

Infó és megrendelés:
www.kreativnyelv.hu

Gaál Ottó nagysikerû tankönyveinek bemutatója!
lásban!

Infó és megrendelés:
www.kreativnyelv.hu

Cz. nagy zsófia, a harmadikos 
gimnazisTa beszél koroszTa beszél koroszT Tályos 
rekordjáról és az ehhez vezeT
módszerrôl – a kreaTreaTrea ív nyelvT
nUlásról!

angol, német, olasz, francia, orosz,  
spanyol, portugál, holland, svéd, norvég, 

dán, eszperantó tananyagok megtekinthetôk 
és 21 990 Ftos egységáron megvásárolhatók:

miskolCon  
2012. szeptember 3. (hétfô)  

és szeptember 10. (hétfô) 17–19 óráig
az iTC-székház dísztermében 

(mindszent tér 1.)

Főutcai bevásárlónap és klaszterrendezvény – 
A Miskolc Belvárosi Gazdaságfejlesztő Klaszter szervezésében
A City-Partner Miskolc, „Miskolc Belvárosi Gazda-
ságfejlesztő Klaszter” – melynek a BOKIK Nonprofit 
Kft. is alapító tagja – azzal a céllal jött létre 2011-ben, hogy 
Miskolc belvárosa újra fejlődésnek induljon, és a főutca 
szerepe érezhetően növekedjen, fellendüljön. Céljai eléré-
séhez, többek között különböző akciók megvalósításával 
is igyekszik közelebb kerülni a klaszter, melyre egy, az Új 
Széchenyi Terv keretében az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alaptól elnyert pályázat (ÉMOP-1.2.1-11-2011-0025) 
is megvalósítási lehetőséget kínál. A folyamatosan bővü-
lő klaszter így a pénzügyi segítséggel – többek között – sza-
badtéri rendezvényeket szervez. A második ilyen rendez-
vényre szeptember első vasárnapján (szept. 2-án), 
9–15 óra között kerül sor. 

Helyszíne a Városház tér és környéke, továbbá a 
Széchenyi utca, ahol – a jól megszokott Miskolczi Vá-
sár kínálatán túl – ezúttal a klasztertagok és a helyi értékek 

képviselői is megjelennek: az esemény keretében közel 20 
db, hangulatos faház települ ki a főutcára, kínálatukban pe-
dig megtalálhatóak lesznek a gyermekkönyvek, tanköny-
vek, helyi és kézműves termékek éppúgy, mint a gasztro-
nómiai különlegességek. 

A szervezők családi és gyermekprogramokkal várják a 
látogatókat: lesz gyermektáncház, népi játékokkal is meg-
ismerkedhetnek az érdeklődők, továbbá veterán és új au-
tók kiállítása is megtekinthető lesz a helyszínen. Az ese-
ményhez kapcsolódóan ezúttal számos (közel 70!) 
főutcai üzlet is nyitva tartással és akciókkal készül, 
hiszen ez az utolsó olyan nap az iskolakezdés előtt, melyet 
a családok együtt tölthetnek. Sokan csak ilyenkor találnak 
lehetőséget arra, hogy a belvárosban sétáljanak, nézelőd-
jenek, vásároljanak, ők ezúttal számos, nyitva tartó üzlet-
be is betérhetnek, élvezhetik a főutca pezsgését, bőséges 
kínálatát.

BOKIK Nonprofit Szolgáltató Kft.
Miskolc Belvárosi Gazdaságfejlesztő Klaszter
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefon: 46/501-879
E-mail: bokik@bokik.hu
Web: www.bokik.hu

WEBES-JEGES 
Webáruház-fejlesztés a MirElitE MirSA Zrt.-nél
„Nincsen rózsa tövis nélkül”, nincs ma cég 
webáruház nélkül – mondhatnánk a régi 
mondás alapján a 21. században. Magyar-
országon elsőként nyit webáruházat ki-
zárólag gyorsfagyasztott termékek ér-
tékesítésére a MIRELITE MIRSA Zrt. A 
fejlesztés az Új Széchenyi Terv keretében 
valósult meg. Az Európai Unió és a Magyar 
Állam által nyújtott támogatás összege: 
11 001 400 Ft. 

A vállalat alaptevékenysége gyorsfagyasztott 
áruk gyártása, amely zöldség, gyümölcs, tészta-
félék, félkész- és késztermékek előállítását fog-
lalja magában. A termékgyártás és csomagolás 
korszerű technológiákkal és gépekkel történik. 
A csomagolás tekintetében szinte minden ve-
vői igényt ki tudunk elégíteni 200 g – 1000 kg-
os kiszerelési egységig. A MIRELITE márkanév 
megvásárlása után MIRELITE MIRSA Zrt. né-
ven működünk tovább. A márkához híven igyek-
szünk a tradicionális ízek megjelenítésére a ter-
mékpalettánkban, ezzel is növelve a magyar 
fogyasztók kedvelt termékeinek körét. Folyama-
tosan újra forgalomba hozzuk e márka közked-
velt és ismert termékeit. Ezek közül 2010-ben 
piacra került a vadasmártás és a grízgaluska.

A pályázat célja ERP-modulok bővítése, 
DSS-rendszer integrálása, intranet felület lét-

rehozása és webáruház kialakítása hagyomá-
nyos értékesítési csatornáink mellé. A válla-
lat méretével az információs igényen kívül az 
adatszolgáltatási kötelezettségünk is megnőtt, 
ez ösztönzött minket a meglévő rendszerünk 
fejlesztésére, ez indokolja az ERP-rendszer bő-
vítését és a DSS-rendszer bevezetését. A meg-
valósuló fejlesztéssel elkerülhető a többszörös 
adatrögzítés, a mindennapi gyártási tevékeny-
ség jobban kontrollálható, nyomon követhető, 
pontosabb nyomon követést tesz lehetővé ter-
mékeink esetében is. 

A webes kereskedelem a gazdasági válság el-
lenére folyamatosan és dinamikusan nő. 2010–
2011 között 17%-kal nőtt, míg az idei évre mint-
egy 13–16%-ot prognosztizálnak a GKIeNET 
felmérései alapján. A vásárlók a gazdasá-
gi válság miatt sokkal árérzékenyebbek, a ne-
ten gyorsan meg tudják keresni a legolcsóbb 
beszerzési forrásokat. A 2011. évi kereske-
dés során a legnépszerűbb termékkategóriák 
élelmiszer jellegű termékek voltak. Élelmiszer-
gyártóként ezért gondoltunk arra, hogy olyan 
beszerzési lehetőséget biztosíthatunk, ahol 
egyedülálló módon a teljes gyártott termékpa-
lettát megvásárolhatják vevőink. Mivel rendel-
kezünk logisztikai részleggel, így a kiszállítás is 
a gyorsfagyasztott áruk kezelésének megfelelő-
en történik.

MIRELITE  MIRSA  Zrt.
2730 Albertirsa, Baross u. 78.
Tel.: 53/570-114, 53/570-117, 53/570-119  Fax.: 53/570-118
E-mail: belker@mirsa.hu
Web: www.mirelitearuhaz.hu



Augusztus 26. | vAsárnAp
14.00 | Családi fitnesznap Czanik Balázzsal. Pesti úti 

hipermarkettel szemben.
18.00 | Kamarazenei Nyár. Johann Sebastian Bach: 

G-dúr, d-moll, C-dúr csellószvit Bartos Csaba csellómű-
vész előadásában. Szentháromság ortodox templom.

Augusztus 27. | hétfő
18.00 | Zenés, verses, szerelmes nyáresti kalando-

zás. Közreműködik: Dőri Asztrik (zongora, gitár) és Ko-
leszár András (versek, próza). II. Rákóczi Ferenc Me-
gyei Könyvtár.

18.00 | Kamarazenei Nyár. A ClaXoTon Quartet hang-
versenye. Szentháromság ortodox templom.

Augusztus 28. | kedd
10.00–13.00 | Kézműves foglalkozás. Kreatív fog-

lalkozás gyerekeknek a Fügedi Márta Népművésze-
ti Egyesület mestereinek vezetésével. II. Rákóczi Ferenc 
Megyei Könyvtár.

18.00 | Kamarazenei Nyár. Némethi Zsófia zongora-
művész hangversenye. Európa-ház.

Augusztus 29. | szerdA
18.00 | Kamarazenei Nyár. Mester és tanítvány, a vá-

ros zenei intézményeinek koncertje. Európa-ház.

Augusztus 30. | csütörtök
16.00 | Csillagvitézek. A magyar mondavilág a 

húszéves Miskolci Csodamalom Bábszínház szín-
padán. A tárlatot Szelei Szabó Attila, a bábszínház 
igazgatója nyitja meg. A kiállítás december 21-ig 
látható. Színháztörténeti és Színészmúzeum. 

18.00 | Kamarazenei Nyár. Egy lila lassú tétel történe-
te... Hangverseny a 150 éve született Claude Debussy 
tiszteletére. Európa-ház.

Augusztus 31. | péntek
10.00 | Babusgató klub. Német nyelvű foglalkozás.  

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.
20.00 | Éjszakázoo. Miskolci Állatkert és Kultúrpark.

szeptember 1. | szombAt
11.00 | Bányásznap. Miskolc-Pereces, Állomás tér, Vil-

ma-forrás.

   11.00 | Bobó és Karcsi bácsi interaktív gyer-
mekműsora

   11.45 | Modern táncok bemutatója
   12.00–12.45 | Salsa, cha-cha-cha, mambo. Vér-

pezsdítő dallamok, fellép: a Latin Groove zenekar
   13.00, 13.30 | Koszorúzás a perecesi temető-

ben és a Kis bányász szobránál
   13.30 | Bányásznapi köszöntő
   14.15 | Azért vannak a jó barátok. Slágeregyve-

leg. Közreműködik a „miskolci Elvis”: Nádaski Atti-
la és Brigitta

   15.00 | Defekt Duó. A két pesti utcazenész műsora
   15.45 | Szállj fel, szabad madár. Fellép Cselepák 

Balázs, a Miskolci és Győri Nemzeti Színház művésze
   16.15 | Operettgála. Közreműködik: Radnai Eri-

ka és Homonnai István, a Miskolci Nemzeti Szín-
ház művésze

   17.30 | Vendégünk az ország Kató nénije. Ihos 
József és Bökfi Gusztáv műsora

   18.15 | Pataky Attila fellépése.
   19.30 | Kiss Csaba és Barátai zárókoncert 

Állandó programok: Veterán autók és motorok 
bemutatója, gyermek körhinta, kisvasút, kéz-
műves foglalkozások, kalandjátékok, arcfestés, 
lufihajtogatás, versenyek gyerekeknek.

15.00 | Esztenás Fesztivál szezonnyitó. Családi tánc-
ház. Nyilas Misi Ház.

szeptember 2. | vAsárnAp
09.00 | Miskolczi Vásár. Széchenyi utca.
09.00–15.00 | Főutcai bevásárló nap. Esztenás 

együttes, népi játékok, ugrálóvár, veterán és új au-
tók kiállítása. Városház tér és környéke.

kiállítás:
– Elekes Gyula tűzzománcai. Művészetek 

Háza. Augusztus 30-ig tekinthető meg.
– Hideg nyalat és spanyol tekercs. A fagy-

lalt, a jégkrém és a parfé története. 
Szeptember 30-ig látogatható. Her-
man Ottó Múzeum, Papszeri épület.

– Divat a divatban. A kortárs alkalmazott 
textilművészeti tárlat szeptember 15-
ig látogatható. Miskolci Galéria, Rákó-
czi-ház.

– Szondy Sándor kiállítása. A népi ipar-
művész ifjúkori portrérajzaiból nyí-
ló tárlatot Némethi Lajos költő nyitja 
meg. A kiállítás augusztus 29-ig láto-
gatható. Kós-ház.

» további programok: minap.hu
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Augusztus 27. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Dimenzió, esélyegyen-
lőségi magazin (Hálózat) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV prog-
ramajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc TV archívu-
mából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 21.00 Gyomok között, am. film (Hálózat) (12) 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 28. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Egészség-be-fektető 
klub (Hálózat) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 
18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés felvételről 20.35 Hír-
háló 21.00 Az évszázad bűnesete, amerikai film (Hálózat) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 29. | szerdA 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Máshang: Angya-
lok harca… (Hálózat) (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.) 19.25 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 
Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 21.00 Tájoló, magyar ismeretterjesztő műsor (Hálózat) (12) 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 30. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 „Akinek se-
beivel gyógyultatok meg…” (Hálózat) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Mis-
kolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc TV kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló 21.00 Gyilkosság a Paradicsomban (1.) (Hálózat) (12) 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 31. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Virágzó Magyaror-
szág: Simontornya (Hálózat) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV prog-
ramajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.35 Hírháló 21.00 Gyilkosság a Paradicsomban, 2. rész, amerikai film (Hálózat) (16) 23.00–06.00 Képújság.

szeptember 1. | szombAt 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Szentföldi szent 
helyek üzenete (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 SlágerMix At-
tilával (Hálózat TV) (6) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) (12) 23.00–07.00 Képújság.

szeptember 2. | 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 (Hálózat 
TV) 21.00 401-es járat, amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–07.00 Képújság.

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

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

Augusztus 30–szeptember 5. | 17.00 Üvöltő szelek; feliratos, angol ro-
mantikus film | 12 | (Béke-terem) | 17.30 Keleti nyugalom – Marigold Hotel; 
feliratos, angol vígjáték | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 Államérdek; francia film 
| 16 | (Béke-terem) | 20.00 Amerikai pite: A találkozó; amerikai romantikus 
vígjáték | 18 | (Uránia-terem). 

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

progrAmAjánló ›››››››››››››››››››

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Ted (MB premier) | 16 | 11.00, 13.15, 
15.30, 17.45, 20.00 – 22.15 (p–szo)
Csingiling (MB premier) | KN | 10.15, 
12.15, 14.15, 16.15, 18.15
Az emlékmás (MB) | 16 | 10.30, 13.30, 
15.45, 18.00, 20.15 – 22.30 (p–szo)
Marsupilami nyomában (MB) | 12 | 10.00, 
12.15, 14.45, 17.00, 19.30 – 21.45 (p–szo)
Amit még mindig tudni akarsz a szex-
ről (MB) | 12 | 10.45, 15.15, 20.30
Apa ég! (MB) | 16 | 11.00, 20.15 – 22.30 
(p–szo)
A sötét lovag – Felemelkedés (MB) | 16 
| 13.15, 16.45, 20.00

Magic Mike (MB) | 16 | 19.45 – 22.00 (p–
szo)
Abraham Lincoln, a vámpírvadász 
(MB digitális 3D) | 16 | 12.45, 17.15, 19.45 
– 22.00 (p–szo)
Jégkorszak 4. – A vándorló kontinens 
(MB digitális 3D) | 6 | 11.30, 15.30, 17.30
Jégkorszak 4.  (MB) | 6 | 13.30
Merida, a bátor (MB) | 6 | 12.30
Merida, a bátor (MB digitális 3D) | 6 | 
10.30, 14.30, 16.30, 18.30
Prometheus (MB digitális 3D) | 16 | 22.30 
(p–szo)
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül,. A 13 óra előtti kezdési időpontok 
csak szombatra és vasárnapra, a 21 óra utániak csak pén-
tekre és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, plAzA – augusztus 23–29. ››››››››››» Augusztus 28-án, kedden az este 6 órai szentmisét Kelemen Didák atya boldoggá 
avatásáért mutatják be a minorita templomban. Ugyanitt szeptember 2-án, jövő vasárnap délután 
3 órakor lesz a Fráter György Katolikus Gimnázium tanévnyitó szentmiséje.

» Augusztus 29-én, szerdán egész napos szentségimádást tartanak a felsőzsolcai plé-
bániatemplomban, a hirdetett menetrend szerint. Szeptember 1-jén, szombaton, délelőtt 10 óra-
kor a mindszenti templomban lesz a miskolci hitoktatók tanévkezdő szentmiséje.

hArAng-hírek ››››››››››››››››››››››››

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.) A most induló hét zseniálisnak ígérkezik, képes mindent rózsaszínű-
nek látni, még az esetleges negatív élményeket is pozitívvá alakítja. Utat mutat másoknak, segít a 
bajba jutottaknak. Új barátokra, ismerősökre talál, ez az önbizalmának is jót tesz.

bikA (04. 21–05. 21.) Nagyszerű lehetőségeket kap arra, hogy régi ügyeit, konfliktuso-
kat, félreértéseket tisztázzon, vagy elromlóban lévő emberi kapcsolatokat mentsen meg. Könnye-
dén kommunikál, mindent el tud mondani, ami a szívét nyomja. Ideje békét kötni ellenlábasaival. 

ikrek (05. 22–06. 21.) Augusztus általában a nyugalom és a szabadság ideje, ehhez ké-
pest most úton-útfélen kisebb összetűzésekbe és bonyolult élethelyzetekbe keveredhet. Ha viszont 
úgy véli, igaza van, álljon ki saját magáért! Legyen minden pillanatban önmaga!

rák (06. 22–07. 22.) Hajlamossá válhat arra, hogy bármilyen apróságon fennakadjon, és 
feleslegesen mérgelődjön. Ne tegye, hisz saját energiáját vesztegeti el apró-cseprő ügyekre. Igye-
kezzen tudatosan elkerülni a stresszt. Akkor cselekszik jól, ha megpróbál kicsit visszavonulni. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Nem lesz teljesen gondtalan a következő néhány nap, 
épp ezért ügyeljen jobban lelki és fizikai állapotára. Ne stresszeljen, és békével fogadja az ön ellen 
irányuló kritikákat is, mert ezekből sokat tanulhat. Feladatait képes lesz teljesíteni.

szűz (08. 24–09. 23.) Mozgalmas napok következnek, különösen a karrierjében. Tartsa 
szem előtt, hogy minden perc, amit feladataiba fektet, óriási jelentőséggel bír majd, így nem érde-
mes lazsálni, vagy a kellemetlen és nehéz feladatok elől megfutamodni. Bírni fogja a strapát. 

mérleg (09. 24–10. 23.) Meghatározó időszak kezdődik, olyan dolgok esnek majd 
meg önnel, melyek nemcsak tapasztalatokkal gazdagítják, hanem új ismeretségekkel is. Számos 
új lehetőség és kihívás kerül az útjába, hiba lenne ezeket nem kihasználni. Most tilos kétségbe esni!

skorpió (10. 24–11. 22.) Néhány kellemetlen esemény kedvét veheti, de aztán elha-
tározza, hogy az életébe mások nem szólhatnak bele. Megszakadhat egy fontos baráti, ismerősi 
vagy üzleti kapcsolat, de ne bánja egy percig sem! Szüksége lesz a kompromisszumkészségére.

nyilAs (11. 23–12. 21.) Remek napok követik egymást, a hét eleji lazsálás után azon-
ban összesűrűsödnek az események. Nagyon izgalmas és meghatározó élmények érik a héten, 
ezek jelentős hatással lesznek az év hátralévő eseményeire. Élvezettel vág bele élete átalakításába. 

bAk (12. 22–01. 20.) Alig találja a helyét, sok feszültséggel, érzelmi ingadozással kell szá-
molnia, esetleg kívülről érkező agresszivitással is szembe kell néznie. Ez utóbbira leginkább közle-
kedés terén kerülhet sor. Próbálja meg elkerülni a konfliktusokat. A hét végére minden rendbe jön.

vízöntő (01. 21–02. 19.) Nagyszerű napok köszöntenek önre, minden a kedve és az 
elképzelései szerint alakul. Nyugodtan higgye el, hogy mindez megtörténik, és örüljön! Olyan idő-
szak kezdődik az életében, amikor a megfelelő teljesítés mellett komoly dicséreteket zsebelhet be. 

hAlAk (02. 20–03. 20.) A hét eleje nyugodtan telik, de aztán valaki beletipor a lelkivi-
lágába. Ráadásul pont egy olyan üggyel összefüggésben, melyet egyébként is a szívén viselt. Ne 
hagyja, hogy pár kellemetlen megjegyzés lerombolja az önbizalmát! Kezdjen bele valami újba!

HIRDEtéS

HIRDEtéS

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.
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bestseller ›››››››››››››››››››››››››››››››››››

Pierre Dukan: A Dukan-diéta
Azok körében, akik fogyni szeretnének, 
nem ismeretlen Pierre Dukan neve. A 
francia orvos könyvét tíz nyelvre fordítot-
ták le, több mint hárommillióan olvasták 
már világszerte, s tanácsai révén százezrek 
szabadultak meg a fölösleges kilóktól. Dié-
tája azoknak szól, akik már mindent meg-
próbáltak, de nem sikerült megőrizniük a 
nehéz munkával szerzett alakot. Dukan 
diétája elveti a koplalást, száműzi a kalória-
számolgatást, teljes szabadságot kínál bizo-

nyos megszokott táplálékok esetében, így megóv a frusztrációtól.

Marlo Morgan: 
Vidd hírét az Igazaknak
Egy amerikai orvosnő elfogadja egy ismeret-
len ausztrál bennszülött törzs, az Igazak népe 
hívását, és velük megy négyhónapos vándor-
útjukra. A 2200 kilométeres út során bizo-
nyítja kitartását, társai befogadják, beavatják 
évezredes kultúrájukba – ő pedig megtanulja, 
milyen ereje van az őszinteségnek, megisme-
ri az életben maradás rejtélyeit, megtapasz-
talja a test és a lélek összhangját, a tánc és az 
ének gyógyító hatalmát. Morgan 1991-es regénye rögtön nemzetközi 
hírű bestseller lett, s azóta a modern klasszikusok sorába emelkedett.

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

Amerikai pite: A találkozó
1999 nyara  óta Jim és Michelle ösz-
szeházasodott, Kevin és Vicky pe-
dig elbúcsúzott. A régi barátok most 
felnőttként térnek haza, hogy emlé-
kezzenek a tinédzserekre, akik vol-
tak – és ihletet merítsenek belőlük.

színes, mb., amerikai romantikus vígjáték, korhatár 18 év!
Művészetek háza, uránia-terem; aug. 30–szept. 5., 20.00

filmajánló ››››››

281 éve, 1731. augusztus 20-án jegyezték be a város jegyzőköny-
vébe, hogy Matolcsi Bíró Pál apothecáriust (patikust) pénzzel segíti a 
magisztrátus, hogy külföldre mehessen tanulni, s onnan jó gyógysze-
reket hozhasson. (Ez az első ismert feljegyzés miskolci patikusról.) 

68 éve, 1944. augusztus 22-én volt Miskolc második bombázása. A 
légi veszélyt 22 óra 43 perckor jelezték Szolnok irányából. Először vi-
lágító bombákat, majd kb. 600 bombát dobtak le a városra.

257 éve, 1755. augusztus 25-én a királyi kamara elnöke, 
Grassalkovich Antal levélben közli a város református lakóival, hogy 
jogaikat és szabadságukat biztosítja. 

Hétforduló ›››››››››››››››››››››››››››››››››››

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 levél-
ben, legkésőbb augusztus 29-én éjfélig juttassák el a Miskolci Kom-
munikációs 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 dugóhúzó-
készletet sorsolunk ki.

Mackóváró szülinap
Kétnapos családi rendezvénnyel 

ünnepelte 29. születésnapját a 
Miskolci Állatkert és Kultúrpark 

augusztus 19-én és 20-án. A 
program a Mackóváró nevet kap-
ta, hiszen a remények szerint he-

teken belül megérkeznek az ál-
latkert új lakói: két medvebocs 

Koppenhágából. A fő programok 
között élőállat-bemutatók – töb-

bek között egerészölyv és teknős-
béka –, látványetetések, játékok 

szerepeltek. Volt bioétel-kóstoló, 
arc- és pólófestés, szórakoztatták 

a kicsiket bohócok, zenészek, tán-
cosok, és bemutatkoztak az állat-
kert partnerei, illetve zöld szerve-

zetek is. (fotó: Juhász Á.)

Akkor és most… Miskolc 1897-ben készült városrendezési 
térképén a Szinva jobb oldala még be van építve. A mai Kandia köz 
hídja és a Szemere utcai híd között hat építmény állt, fő homlokza-
tukkal a Kandia utcára, míg a Szinvára magas kőlábazattal, ablakok-
kal, erkéllyel ellátott homlokzattal nézve. A házak között csordogáló 
Szinva „Kis Velence” érzetét keltette a képeslap készítőjében. A há-
borúban a híd környékén minden ház megsérült, ezek lebontásáról 
született városi döntés. 1950-re eltűntek a lakóházak a Kálvin utca 
páratlan oldaláról. A rendezetlen, majd gépkocsiparkolóvá alakított 
terület 2005-re, Puskás Péter terve alapján Szinva terasszá alakult. 
 (Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

A pillanat esszenciája
Szerdán ünnepeljük a ma-
gyar fotográfia napját. Egy 
fotó elkészítéséhez ma már 
nem kell sok, ám ez a hivatás 
több mint képek halmaza.

Bócsi Krisztián a Miskolci Nem-
zeti Színház fotóriportere, aki 
szakmáját 20 évvel ezelőtt kezd-
te, akkor még filmezéssel.

– A középiskola végén kezd-
tem el kisfilmeket csinálni, ám 
hamar rájöttem, az az alap, hogy 
az állóképeket tökéletesen el 
tudjam készíteni. Váltottam, az-
óta is a fotózásnak élek – mond-
ta a fotográfus, aki dolgozott 
országos lapoknak, és a Natio-
nal Geographicnak is. Több al-
bumban szerepeltek fotói, ám 
ha saját fotókötetet adhatna ki, 
a Miskolci Nemzeti Színház egy 
évadát örökítené meg.

Sokan állítják, jó géppel bár-
ki képes jó fotót készíteni, ám 
Bócsi Krisztián szerint a gép 
csupán eszköz, amit meg kell ta-
nulni kezelni. A jó fotó viszont 
elkapja egy tárgy, pillanat vagy 
ember lényegét, eszenciáját.

– Magányos szakma a fotózás. 
A legfontosabb mégis, hogy sza-
bad vagyok, kifejezhetem önma-
gam, de a megrendelő agyával is 
gondolkozom. A visszajelzések 
pedig fontosak, hiszen abból ta-
nulok, fejlődöm – hangsúlyozta 
Bócsi Krisztián, aki ha önmagát 
ábrázolná egy képen, állítja, az az 
óceán lenne: nyugodt, csendes, 
mégis feszült, háborgó.

A színház fotósa legszíveseb-
ben fekete-fehér képeket készít, 
mint mondja, jobban kifejez-
nek az efféle képek. Nem cso-
da, hogy kedvenc fotóművésze 
Sebastiao Salgado, aki szintén 
színek nélküli fotóiról híres.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

köztünk élnek ››››››››››››

HIrDETéS

Névadó – Blaskovics László
A Szentpéteri kapu és a Bese-
nyői út (illetve a bánrévei 
vasútvonal) között kelet-
nyugati irányú utcánk. 
Névadása kapcsoló-
dik a megyei kórház 
épületegyüttesének ki-
alakításához, illetve 
1962-től a szentpéteri la-
kótelep Levente vezér és 
kórház közötti területének 
beépítéséhez. Térképen először az 
1960-as évek végén jelenik meg. 

A névadó élete és tanulmányai 
Budapesthez kötődnek. A főváros-
ban járt gimnáziumba és egyetem-
re, 1893-ban avatták orvosdoktor-
rá. A szemészeti klinikán kezdett 
dolgozni, ahol egy évtizedet töl-

tött. Szakterülete a szemhéj-
műtétek, mai kifejezéssel 

plasztikai műtétek vég-
zése volt. A plasztikai 
sebészet kiterjesztésé-
re és kiteljesítésére le-
hetőséget kapott egy 
újonnan létesített fő-

városi szemkórházban, 
amelyet 1928-ig irányí-

tott. Munkásságával kötődik 
a debreceni egyetem szemésze-
ti osztályához is. (1869–1938 kö-
zött élt, Rózsahegyen született, Bu-
dapesten temették el. Nemcsak a 
gyakorlati munkában jeleskedett, 
számos tudományos publikációja 
jelent meg.)

D. I.




