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„Szent István hagyatéka: együtt nyerhetünk!”
Családi programok, a szín-
padon pedig miskolci együt-
tesek, művészek várták az 
ünneplőket a Szent István 
téren, augusztus 20-án. Ün-
nepi köszöntőjében Kri-
za Ákos polgármester azt 
emelte ki: egységben, egy 
akarattal és összefogással le-
het csak jobb Magyarorszá-
got teremteni.

Reggeltől estig várták a családi 
programok a miskolciakat a Szent 
István téren augusztus 20-án. A 
népi játszóház, a hagyományőr-
ző bemutató és vásár mellett a ke-
nyérdagasztással és -sütéssel is meg-
ismerkedhettek az érdeklődők. A 
színpadon ebéd után kezdődött a 
műsor, és késő estig miskolci fellé-
pők műsora szórakoztatta az ün-
neplőket.

A hivatalos megemlékezésre a 
városházáról indult az ünnepi me-
net, elöl a nemzeti színű szalaggal 
átkötött új kenyérrel és az aratóko-
szorúval. A búzakalászból font ko-
szorút Kriza Ákos polgármester 

vette át államalapító Szent István 
király szobránál.

– „Együtt az ország!” – ezt a jel-
mondatot adtuk az ünnepnek – 
kezdte ünnepi beszédét Kriza Ákos 
polgármester. – A cél az volt, hogy 

a mai napon szavakkal szóljunk ar-
ról, amit tetteinkkel az elmúlt esz-
tendőkben megvalósítottunk. Arra 
emlékeztessünk mindenkit, hogy 
együtt, egységben, egy akarattal, új 
rend szerint megépítettünk egy új 

és igazságosabb gazdasági alapokon 
szerveződő társadalmat, amelyet új, 
a nemzet egységét kifejező és törté-
nelmi értékeinket megőrző alkot-
mányos alapokra helyeztünk – fo-
galmazott.        » folytatás az 5. oldalon

Hétvégi hokiünnep

A Miskolci Jegesmedvék és szurkolói szerdán közönségtalálkozóval 
hangoltak az előttük álló idényre, majd pénteken, lapzártánk után 
már le is játszották első mérkőzésüket a Sapa Fehérvár AV19 ellen a 
Miskolc Autó Kupán, melyhez hasonló rangos jégkorongtornát még 
nem láthatott itthon a miskolci publikum.

» részletek az 5. oldalon

Többen találtak munkát
Az országos tendenciához hasonlóan, 2013 első félévében a megyé-
ben és Miskolcon is jelentősen csökkent a regisztrált munkanélküli-
ek száma. Június végén a városban 9767 főt tartottak nyilván, csak-
nem 1400-zal kevesebbet, mint egy évvel korábban. 

» részletek a 2. oldalon

Megújul és bővül a Hunyadi 
Csaknem 500 millió forintból 
újul meg várhatóan jövő szep-

temberig a Hunyadi Mátyás Álta-
lános Iskola. A száz százalékban 
pályázati forrásból megvalósu-

ló fejlesztés során új arculatot kap 
az iskola, elvégzik az energetikai 
korszerűsítéseket, felújítják a je-
lenlegi tornatermet és építenek 

egy új tornacsarnokot is.
» részletek a 3. oldalon

Döntetlenek 
és viharok
viharos napokon van túl a dvtk, 
melynek első osztályú labdarúgó-
csapata még nyeretlen.  
sport | 5. oldal

Árok utca: 
Megújul a híD
várhatóan kedden megkezdődik 
az árok utcai közúti híd felújítása, 
ami félpályás útlezárással jár.  
a város | 3. oldal

112-es központ: 
nincs akaDÁly
valószínűleg semmi akadálya nem 
lesz, hogy januártól működjön a 
112-es segélyhívó központ.  
a város | 3. oldal

Az ötödik helyért játszanak

A csoportkör száz százalékos ab-
szolválását követően nem jutott a 
négy közé a magyar válogatott az 
U18-as B-divíziós női kosárlabda 
Európa-bajnokságon.

Pedig jól indult a miskolci ren-
dezésű kontinensviadal a ha-
zai csapat számára. Peresztegi 
Nagy Ákos együttese sorrendben 
a skótokat (95–38), a románo-
kat (91–61) és a letteket (57–53) 
is legyőzte. A hibátlan csoportkör 

után azonban nem sikerült újabb 
győzelme(ke)t aratnia Dubei 
Debóráéknak. Előbb szerdán 
hosszabbításban a bosnyákokkal 
(65–66), majd csütörtökön a fel-
készülés során legyőzött belgákkal 
szemben (59–81) maradtak alul, 
így középdöntős csoportjuk utol-
só helyén végeztek. A kvartettből 
a belgák mellett első helyen azok a 
lettek jutottak az elődöntőbe, aki-
ket korábban legyőztek a hazaiak.

» folytatás az 5. oldalon

Megújulnak a lépcsők
Augusztus végétől könnyebb lesz 
az utasoknak eljutni az érkező és 
induló vonatokhoz a Tiszai pá-
lyaudvaron, ugyanis a MÁV fel-
újítja az aluljáró lépcsőit. A cég 
tájékoztatása szerint a 6–7. és a 
8–9. vágányhoz, illetve a villa-
mos- és az autóbusz-megállóhoz 
vezető aluljárók kicsorbult feljá-
rói és a lépcsőkarok műkő részeit 
javítják, illetve újítják fel. 

A teljes lépcsőfelület új, kopás-
álló bevonatot kap, így a munka 
befejeztével szép és tartós felüle-
ten járhatnak majd az utasok.         

(fotó: J. Á.)

Jubileumi forgatag, Színek Évada
Reménylila, szüreti narancs, Szin-
va-kék – már az egy-egy hónaphoz 
megálmodott színek elnevezései-
ben is a teátrumra oly’ jellemző já-
tékosságot és fantáziagazdagságot 
hirdeti az új, immár 190. évadban a 
Miskolci Nemzeti Színház. 

A Miskolci Nemzeti Színház, a mai 
Magyarország első magyar nyelvű 
kőszínháza 190 évvel ezelőtt, 1823. 
augusztus 24-én nyitotta meg ka-
puit a nagyközönség előtt. E jeles 
évforduló tiszteletére szeptember 
1-jén szülinapot szerveznek, egész 
napos forgataggal. Az évad első 

bemutatója a Lili bárónő lesz. Az 
évad szerzője Tasnádi István, Jó-
zsef Attila-díjas drámaíró.

» folytatás a 3. oldalon

Zene „lélektől 
lélekig”
Teljesen megújult arculattal és új 
ügyvezető igazgatóval nyitotta 
meg a Miskolci Szimfonikus Zene-
kar jubileumi, 50. évadát szerdán. 
Horváth Ádám a zenekar székhá-
zában megtartott nyilvános évad-
nyitó társulati ülésen elmondta, 
még több embert kívánnak meg-
szólítani Miskolcon és az ország-
ban egyaránt. Kriza Ákos polgár-
mester pedig kiemelte, Miskolc 
városának vezetése a zenekar mel-
lett áll, és lehetőségeihez mérten 
minden támogatást megad szá-
mukra.                  » cikkünk a 3. oldalon

Ismét éjjel érkezett 
Augusztus 20-án éjjel érkezett meg Mis-
kolcra a második új Skoda gyártmányú 

villamos. Bánrévén keresztül lépett be az 
országba, és a Szentpéteri kapu felől ér-
kezett Miskolcra, majd a városon át az 

MVK Zrt. telephelyére (ismeretes, az első 
villamos még másik útvonalon, az M30-

ason érkezett). Mivel az első Skodát ki-
emelt figyelem kísérte, az MVK megis-

mételte a júliusi akciót és ismét kinyitotta 
telephelyének kapuját, így a számos ér-

deklődő újra részese lehetett annak a fe-
lejthetetlen élménynek, ahogy Miskolc 

új villamosa a szállító trélerről a telephely 
sínpárjára állt.  (fotó: m. L.)



Augusztus 16. | péntek

Szent István gondolatait éltet-
ték. Szent István Kenyere feszti-
vált rendeztek pénteken a Kalyi Jag 
Roma Nemzetiségi Szakközépiskola 
és Szakiskolában. Az új kenyér mellett 
természetesen kisült a cigánykenyér 
is, de rendeztek főzőversenyt és voltak 
kulturális programok is.

Underground örömünnep. Kez-
detét vette a kétnapos Factory Fesz-
tivál a Vasgyárban. A fiatal mis-
kolci művészek megmutathatták 
magukat a nagyközönségnek, emel-
lett a már országosan is elismert Hő-
sök, a Nobody Moves, és Chris.su 
vonzották a legnagyobb tömeget.

Augusztus 18. | vAsárnAp

Alkotótábor után kiállítás. Meg-
nyitották a Miskolci Csillagok Alko-
tótábor záró kiállítását a Gárdonyi 
Művelődési Házban a támogatók és 
az alkotó fiatalok részvételével. A nyá-
ri táborban 28 fiatal és nem is olyan 
fiatal vett részt, hiszen míg a legfiata-
labb 8, addig a legidősebb 60 éves volt.

Böjte Csaba a Miskolcon. Ökume-
nikus istentiszteletet és újkenyér-ál-
dást tartott Miskolcon Böjte Csaba fe-
rences rendi szerzetes, a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány alapítója. A szer-
zetes gyerekeket is hozott magával, 

akik műsort is adtak és Bethlen Gá-
bor zászlaját is kibontotta az avasi re-
formátus templomban.

Augusztus 19. | hétfő

Ünnepség az idősotthonban. Az 
Őszi Napsugár Otthon Aranykor Idő-
sek Otthonában a történelmi egy-
házak képviselői megszentelték az új 
kenyeret. Kriza Ákos polgármester 
beszédében kiemelte, meg kell adni 
az időseknek a lehetőséget, hogy vég-
re tisztességgel megemlékezhessenek 

Szent István király ünnepéről, hiszen 
a pártállami időkben a kenyérszente-
lés tiltott volt.

Augusztus 22. | csütörtök

Vádemelési javaslat. Vádemelé-
si javaslatot nyújtott be K. Mártával 
szemben emberölés bűntette miatt a 
2011-ben történt, Szentpáli utcai gyil-
kosság néven emlegetett bűncselek-
mény ügyében a megyei főügyész-
ségnek a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapitányság.

Fiatal vállalkozókat segítenek. 
Miskolcon tartott konferenciát a Fi-
atal Vállalkozók Országos Szövetsége 
az Ifjúsági és Szabadidő Házban.

Nagyító alatt a Békeszálló. A Bé-
keszállón ellenőrizték ezúttal az in-
gatlanokat. Az önkormányzati rendé-
szet munkatársai más hatóságokkal 
együttműködve havonta akár több 
alkalommal is felkereshetik a kriti-
kus városrészeket, ezen a helyszínen is 
többször jártak már.

a város lapja
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» Jakab Péter (Jobbik) | önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát tart 
szeptember 4-én, szerdán délelőtt 11 órakor a Jobbik miskolci irodájában (Széchenyi 
u. 52.).

fogadóóra ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
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Szeptemberben költözhetnek
A Szivárvány Óvoda körül kiala-
kult helyzetet, illetve az óvodák 
karbantartását kritizálták sajtó-
tájékoztatón, csütörtökön a mis-
kolci szocialisták. Kiss Gábor al-
polgármester leszögezte, minden 
intézményben folyamatosan vé-
gezték a javításokat a nyáron, és a 
Szivárvány Óvoda rövidesen ismét 
a régi helyén működhet.

A szocialisták tájékoztatójukon 
emlékeztettek, a Szivárvány Óvo-
da másfél éve működik „albér-
letben” a Könyves Kálmán Álta-
lános Iskolában. Szihalmi Péter, 
az MSZP miskolci szervezeté-
nek alelnöke érthetetlennek ne-
vezte azt, hogy ennyire elhúzódik 
az óvoda felújítása, az elnyert 100 
millió forint ugyanis 2010 óta 
rendelkezésre áll. Bartha György 
önkormányzati képviselő úgy 
fogalmazott, egy normális kivi-
telező 6-7 hónap alatt elvégez-
te volna az óvoda felújítását. Var-
ga László országgyűlési képviselő 
arról beszélt, tudomása szerint 
más önkormányzati intézmény-
ben is vannak problémák.

– Folyamatosan folyt a karban-
tartás nyáron az önkormányza-
ti intézményekben, szeptemberre 
mindenhol végeznek a munká-
val, a Szivárvány Óvoda pedig 
várhatóan szeptemberben visz-
szaköltözhet a teljesen megújult 
épületébe – jelentette ki Kiss Gá-
bor alpolgármester csütörtökön a 
Szivárvány Óvoda bejárásán.

Az alpolgármester emlékezte-
tett, a Szivárvány Óvoda felújítá-
sát július elején vette át a Miskolci 
Közintézmény-működtető Köz-
pont, amely saját munkatársaik-
kal és a StARt közmunkaprog-
ram keretében foglalkoztatott 
szakemberekkel javította ki a ko-

rábbi kivitelezési hibákat, és fejez-
te, fejezi be a felújítást. A központ 
azt vállalta, hogy iskolakezdésig 
elvégzik a munkát, s amennyiben 
szükséges, éjszaka is dolgoznak, 
hogy határidőre készen álljon az 
intézmény az óvodások fogadá-
sára – mondta Kiss Gábor.

Hangsúlyozta, a cél az, hogy 
egy nagyon jó minőségben elké-
szült óvodát vegyenek a gyerekek 
és a pedagógusok birtokba, olyat, 
ami minden elvárásnak megfelel. 
Hozzátette, a Szivárvány Óvodán 
kívül további 2 intézmény telje-
sen megújulhat a közeljövőben 
pályázati támogatással, 8 óvodá-
ban pedig a nyílászárókat is kicse-
rélik, és a külső szigetelést is elvég-
zik szintén pályázati forrásokból.

Arra, hogy egy normális ki-
vitelező 6-7 hónap alatt elvégez-
te volna az óvoda felújítását, Kiss 
Gábor elmondta, 2009-ben érvé-
nyes szerződése volt az akkori vá-
rosvezetésnek a felújításra.

– több mint hat hónapig te-
hát nem hogy meg nem csinál-
ták, de egy kapavágás sem történt 
az előző városvezetés idejében. 
Valószínűleg most ilyen bölcs ta-
nácsokat adni már könnyebb – 
hangsúlyozta az alpolgármester.

A bejáráson érdeklődésünkre 
Richter Gábor művezető leszö-
gezte: részükről nem lesz akadá-
lya, hogy végezzenek szeptember 
elejére az építési munkákkal. 

T. Á. | fotó: M. L.

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. által 
benyújtott előzetes vizsgálati el-
járást, amely 20 kV-os légvezeték 
létesítésére vonatkozik a miskol-
ci, Napfürdő u. elektromos háló-
zatának alátámasztása céljából, 
az Észak-magyarországi Kör-
nyezetvédelmi, természetvédel-
mi és Vízügyi Felügyelőség le-
zárta. Megállapították, hogy az 
előzetes vizsgálati dokumentá-
cióban foglaltak megvalósítá-
sához környezeti hatásvizsgálat 
lefolytatására nincs szükség. A 
határozat teljes szövege szep-
tem ber 4-éig megtekinthető a 
környezetvédelmi felügyelősé-
gen (Mindszent tér 4.),, valamint 
a polgármesteri hivatal Építé-
si és Környezetvédelmi Hatósá-
gi Osztályán (Városház tér 8., III. 
udvar) ügyfélfogadási időben.

KözérdeKű ››››››››››

Referensi fogadóórák. A polgármesteri hivatal referensei augusz-
tusban is tartanak fogadóórát hétfőnként, reggel 8 és délelőtt 10 óra kö-
zött a Bűnmegelőzési Centrumban (Széchenyi utca 12/b ). Szeptember 
9-én Soltész Dávid, a közterület-felügyelet munkatársa, civil referens, 16-
án Vassné Papp Nóra közrendvédelmi referens, 23-án takács Gábor tár-
sadalmi felzárkózási referens, 30-án Zimán Edvin esélyegyenlőségi refe-
rens várja az érdeklődőket, panaszosokat.

röviden ›››››››››››››››››››››››››››››

HIrdeTéS

BABus            AutÓház kft.
l Új és használt autók értékesítése

l garanciális és garanciaidőn túli szervizek,  
javítások

l karambolos javítás minden típusra,  
helyszíni kárfelvétel, ingyenes csereautó

l utángyártott és gyári alkatrészek értékesítése

ne döntsön, 
 míg nem járt nálunk!!!

miskolc, régipostA u. 29.
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Egyre többen találnak munkát Miskolcon
Az országos tendenciához hasonló-
an, 2013 első félévében a megyében 
és Miskolcon is jelentősen csökkent 
a regisztrált munkanélküliek száma. 
Június végén a városban 9767 főt tar-
tottak nyilván, csaknem 1400-zal ke-
vesebbet, mint egy évvel korábban. 

A nyilvántartott álláskeresők szá-
ma alapján számolt munkanélkü-
liségi arány Miskolc esetében jú-
niusban 13,1 százalék volt, ami 
számottevően, 1,5 százalékpont-
tal alacsonyabb, mint egy éve, s alig 
több, mint az országos mutató, ami 
11,2 százalék – tájékoztatta lapun-
kat Lórántné Orosz Edit, a B.-A.-Z 
Megyei Kormányhivatal Munka-
ügyi Központjának igazgatója. 

A miskolci járási munkaügyi ki-
rendeltségen bejelentett munkaerő-
igények száma is kedvezően alakult, 
és nemcsak az aktív munkaerő-pi-
aci eszközökkel támogatott állások 
száma emelkedett, hanem azoké is, 
melyek nem társultak ilyen támoga-
tással. A félév folyamán a járási ki-
rendeltség 12,2 ezer üres állást vett 
nyilvántartásba, melyekre az állások 
betöltéséhez megadott szempontok 

szerint kiválasztott álláskeresőket 
közvetítette. 

A munkaügyi szervezet által ha-
zai és uniós forrásból finanszíro-
zott, foglalkoztatást elősegítő esz-
közök, programok révén július 
végéig több mint 5600-an jutottak 
munkához a megyében, közülük 
1610-en a miskolci járásban élnek. 
további közel 200 fő a megyei ki-
rendeltségek által nyújtott lakhatá-
si támogatás segítségével megyén 
kívül tudott munkát vállalni. 

– Az „Első munkahely garancia” 
elnevezésű országos munkaerő-pi-
aci program segítségével július vé-
géig a megyében 576 pályakez-
dő számára nyújtottunk segítséget, 
közülük 154 fiatal a miskolci járás-
ban él. A program működtetésére 
várhatóan az év végéig lesz lehető-
ségünk – mondja az igazgató. 

Nagyon aktívak és eredménye-
sek voltak a megyei, s különösen a 
miskolci vállalkozások a kkv-szek-
tor számára a Nemzeti Foglalkoz-
tatási Alap terhére kiírt idei mun-
kahelyteremtő pályázaton. A 237 
beadott pályázatból 135 megyei 
pályázó összesen 1,423 milliárd fo-

rint támogatás felhasználására ka-
pott lehetőséget, közülük 51 cég a 
miskolci járás területén működik, 
az általuk elnyert támogatási ke-
retösszeg pedig 517 millió forin-
tot tesz ki. A megyei pályázók ren-
delkezésére álló fejlesztési forrás 
az országos 10,9%-t teszi ki, ami 
megfelel az álláskeresők megyei 
részarányának. A támogatások ré-
vén várhatóan még ez évben 700 
új munkahely jön létre a megyé-
ben, ebből 306 a miskolci járásban. 
A pályázó cégek a meglévő és az 
újonnan létrehozott munkahelyek 
legalább 2 éves működtetésére vál-
laltak kötelezettséget, azaz a támo-
gatásnak köszönhetően a megyé-
ben 1430, a miskolci járásban 547 
állás megőrzését garantálják

Az első félévben a járásban 6181 
fő vett részt közfoglalkoztatásban, 
amely negyedével, csaknem 1,3 
ezer fővel több, mint az előző év 
hasonló időszakában volt. A részt-
vevők közül csaknem minden har-
madik foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra jogosultként segélye-
zett tartósan álláskereső miskolci 
lakos volt. 

Miskolcon, a StARt Közfoglal-
koztatási Program 911 főt érintve, 
teljes létszámmal működik. Az ille-
gális szemétlerakók megszünteté-
sén dolgozók, illetve a medertisztí-
táson és egyéb szakképesítést nem 
igénylő munkákon kívül kvalifi-
káltabb munkát is kínálnak.

– A képzett munkaerő foglal-
koztatására dolgozták ki a „fé-
szekrakó” lakások, illetve a lerom-
lott állapotú oktatási intézmények 
rendbetételére irányuló progra-
mot. 30-30 szakmunkás dolgozik 
vegyes képesítéssel, tehát elmond-
hatjuk, hogy a közfoglalkoztatás-
ban elindult egy kvalifikáltabb 
munkanélkülieket felszívó prog-
ram is, ami országosan is egye-
dülálló – mondta el Bakos István, 
a StARt Közfoglalkoztatási Prog-
ram vezető koordinátora.

Az Új Széchenyi terv keretében 
a miskolci önkormányzat 400 mil-
liós támogatást nyert a Déli Ipari 
Park infrastruktúrájának fejleszté-
sére. Az összességében 800 milliós 
beruházásnak köszönhetően közel 
62,5 hektáron kezdődhetnek meg 
a fejlesztések, amelynek köszönhe-
tően várhatóan újabb munkahe-
lyek létesülhetnek majd.

Születésnapok
Ötven éve avatták fel Miskolc emblematikus építmé-
nyét, az avasi kilátót, az állatkert pedig 30 éves lett au-
gusztus 20-án.

A Miskolc egyik legismertebb jelképének számító, 
72 méter magas avasi kilátó 1963-ban épült, Hófer 
Miklós és Vörös György tervei alapján. A jubile-
um alkalmából egy miskolci lokálpatrióta közös-
ség úgynevezett villámcsődületet szervezett a hely-
színre kedden. Miskolc emblematikus építményét 
többek között koszorúval és lufikkal ünnepelte a 
szervező Miskolc a múltban csoport és a résztve-
vő miskolciak. A lufik mellett az 1963-ban felava-
tott kilátó koszorút is kapott. Az érdeklődők Hajdú 
Ferenc makettjein is megnézhették Miskolc neveze-
tességeit. 

Az – akkor még – Vadaspark 30 éve csak a kör-
nyékbeli állatvilág bemutatására épült, jelenleg mint-
egy 120 fajra tehető az állatkert állománya. A Mis-
kolci Állatkert születésnapját több újdonsággal és új 
lakókkal ünnepelték. Így például hazánkban itt látha-
tók elsőként észak-amerikai kúszó sülök.  (fotó: J. Á.)
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Megújul az Árok utcai híd

Várhatóan kedden megkezdődik 
az Árok utcai közúti híd felújítása. A 
munka idején félpályás útlezárás-
ra kell számítani a területen az arra 
közlekedőknek.

A rekonstrukció során kicseré-
lik a szigetelést, helyrehozzák a 
korlátokat, a járdákat, amelyeket 
sóvédelemmel is ellátnak majd, de 
helyreállítják a mederburkolatot is. 
A felújítás alatt félpályás útlezárás-
ra kell számítani az arra közleke-
dőknek.

Az önkormányzat 2007-ben ké-
szíttetett egy felmérést a miskolci 
hidak állapotáról, a vizsgálatok sze-
rint ezek közel negyede rendkívül 
rossz állapotban van. A feltárt mű-
szaki állapot arra vezethető vissza, 

hogy a hidakon – korlátfestéseken, 
illetve kisebb javításokon kívül – 
gyakorlatilag megépülésük óta nem 
történt átfogó rekonstrukció.

– Azt megelőzendő, hogy a hi-
dak balesetveszélyessé váljanak, a 
Polgármesteri Hivatal Beruházá-
si és Városüzemeltetési Osztálya a 
Nagyváthy János úti közúti hidat, 
a Lillafüred autóbusz-végállomás 
közúti hídját, valamint az Árok ut-
cai közúti hidat javasolta felújítás-
ra. A munkákra 53 millió forintot 
különítettek el – részletezte Koczák 
Szilvia, a városháza sajtószóvivője.

A szóvivő hozzátette, tekintettel 
az iskolakezdéssel járó megnöve-
kedett forgalomra, a Nagyváthy úti 
közúti híd felújítását 2014 tavaszá-
ra halasztják.                   (fotó: F. K. Cs.)

Négy nap, százezer liter sör, 
fergeteges koncertek
Idén is megrendezik a tavaly nagy 
sikerrel debütált Miskolci Sörfesz-
tivált, melynek szeptember 5. és 8. 
között ismét a Népkert ad otthont.

Neves hazai zenekarok – 
Punnany Massif, Sugarloaf, Irigy 
Hónaljmirigy, Carbonfools, 
Paddy and the Rats, Első Eme-
let, Hooligans, Edda – mellett 
újra sikerült három ismert kül-
földi előadót megnyerniük a 
szervezőknek. A ’90-es években 
népszerű svéd techno-folk for-

máció, a Rednex, valamint DJ 
Bobo mellett Haddaway is tisz-
teletét teszi a népkerti nagyszín-
padon.

A három zenei színpad mel-
lett lesz óriás sörsátor, sok csa-
ládi program, kézműves és 
gasztronómiai vásár, ahol 130 
nagyobb stand és 200 árus igé-
nyes portékái közül válogat-
hatunk, a négy nap alatt pedig 
idén is biztosan elfogy százezer 
liter sör a hatalmas választékból.

S. P.

Kacsák a Szinva teraszon
Hagyományteremtő céllal ren-
dezi meg augusztus 31-én 
az I. Miskolci Kacsa Napot a 
Helynekem a Szinva teraszon, 
ahol egy délutánon át tényleg 
minden a kacsáról, vagy inkább 
a kacsákról szól majd. Az egész 
napos programok az esti kacsa-
úsztató versenyhez kapcsolód-
nak, melynek során a nevezők 
egy súlyozott gumikacsát indít-
hatnak a Szinván felállított ver-
senypályán. Hankó Vandának, 

a Helynekem rendezvényszer-
vezőjének elmondása szerint a 
rendezvény alapötlete a német-
országi ugyanilyen rendezvény-
ből származik, és annak nem 
is annyira a verseny, mint a kö-
zösségépítés a fő célja. A „kacsá-
záshoz” így Miskolcon is színes 
programok kapcsolódnak, lesz 
gasztropult játszóház, és koncer-
tekkel is várják majd az érdeklő-
dőket. Részletek a minap.hu-n!

T. Á.

Nincs akadály: év végig 
elkészül a segélyhívó központ
Az épület kész, az operáto-
ri állomány irányítását végző 
szupervízorok előzetes és az ope-
rátori állomány első csoportjá-
nak alapképzése már megtörtént, 
így valószínűleg semmi akadálya 
nem lesz annak, hogy az év végé-
re készen álljon, januárban pedig 
megkezdje működését a 112-es 
segélyhívó központ Miskolcon.

Ahogy korábban már megírtuk, 
hárommilliárdos beruházás ke-
retében, Miskolcon jön létre a 
112-es segélyhívó rendszer egyik 
új, uniós szabványoknak megfe-
lelő diszpécserközpontja. A fej-
lesztés 2013 végére valósul meg, 
uniós és állami forrásokból, vár-
hatóan 425 dolgozót alkalmaz-
nak majd a call centerben. Az 
egységes, ingyenesen hívható se-
gélyhívó rendszer kiépítéséről a 
kormány döntött, a kivitelezést 
kormányrendelet szabályozza. 
Az országban két ilyen új köz-
pont létesül, a másik Szombat-
helyen lesz. Miskolcon a Hatvan-
ötösök útján, a volt hadkiegészítő 
parancsnokság területén épült ki 
a központ helye.

Megkeresésünkre a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium Kom-
munikációs Főosztályától azt a 
tájékoztatást kaptuk, hogy a hí-
vásfogadó központ építészeti ki-
alakítása már lezárult. A segély-
hívó központ berendezése és a 
munkafeltételek kialakítása je-
lentősen előrehaladott állapot-
ban van, ugyanakkor az infor-
matikai eszközök beszerzése és 
a rendszer kialakítása még nem 
fejeződött be. 

Az operátori állomány irányí-
tását végző szupervízorok előze-
tes alapképzése és az operátori 
állomány első csoportjának alap-
képzése már szintén megtörtént. 
Az operátorok második csoport-
jának képzése jelenleg folyamat-
ban van. Az alapképzésre épül 
majd a második képzési sza-
kasz, amelynek során az operáto-
rok megtanulják a rendszer hasz-
nálatát. Erre a jelenleg kialakítás 
alatt álló informatikai rendszer 
bevezetését követően lesz lehe-
tőség. A második szakasz várha-
tó időpontja ez év szeptemberé-
nek második fele, tájékoztatott a 
főosztály.                                        H. I.

Megújul és tornacsarnokkal bővül a Hunyadi 
Csaknem 500 millió forint-
ból újul meg várhatóan jövő 
szeptemberig a Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola. 

– Szinte rá sem lehet majd ismerni 
az iskolára, ha nem tudnám, hogy 
a látványtervek a Hunyadit ábrá-
zolják, biztos, hogy nem hinném el 
– mondta az iskolában kifüggesz-
tett látványterveket bemutatva Ke-
gyes Jenő igazgató.

Mint hozzátette, a fejlesztésre 
nagy szükség van, mivel az iskola a 
júniusban zárult tanévtől közneve-
lési típusú sportiskola, érdeklődés 
pedig van, az első évhez képest idén 
ősszel már két sporttagozatos és egy 
körzetes első osztály indult.

– Az ősszel induló beruházás 
alapvetően a mindennapos testne-
velés feltételeit teremti meg, és részt 
veszünk Miskolc utánpótlás-neve-
lésében – hangsúlyozza a Bársony-
Hunyadi Általános Iskola vezetője.

A fejlesztés során egy új, össze-
sen 700 négyzetméteres tornacsar-
nok létesül a jelenlegi bitumenes 
sportpálya helyén 450 négyzetmé-
teres küzdőtérrel, de megújul a je-
lenlegi testnevelőterem is – ennek 
padlózatát tatamival fedik a je-
lenlegi parketta helyett, hiszen az 
MVSI judo-szakosztálya jelenleg is 
itt tartja edzéseinek egy részét.

– A csarnokot egy folyosó köti 
majd össze az iskolával, de felújítják 
a régi épület tetejét, korszerűsítik a 
vizesblokkokat, cserélik az 1977-es 
átadás óta funkcionáló nyílászáró-
kat és egy teljesen új, XXI. századi 
homlokzatot kap a Hunyadi – so-
rolta az iskola első embere.

A mintegy 498 millió forintba 
kerülő fejlesztést ÉMOP-os forráso-

kat kihasználva, száz százalékos tá-
mogatottsággal, tehát városi önrész 
nélkül valósítja meg az önkormány-
zat – ezt már Pintér Zoltántól, a pol-
gármesteri hivatal városfejlesztési és 
városüzemeltetési főosztályának ve-
zetőjétől tudtuk meg.

Elmondása szerint a fejlesztés 
két lépcsőben valósul meg, előbb 
az új csarnok épül meg, ennek kivi-
telezése várhatóan már idén ősszel 
megkezdődik és jövő májusban 
már birtokba is vehetné az iskola.

– A régi iskolaépület korszerűsí-
tése azonban csak olyankor végez-
hető el, mikor ott nem folyik taní-
tás, ezért azon munkák túlnyomó 
része a következő nyári szünetre 
esik majd – tette hozzá.

A munkákkal a tervek szerint 
2014 augusztusában készülne el 
a közbeszerzési eljáráson nyer-
tes kivitelező, így a 2014/2015-
ös tanévet már egy, a kor követel-
ményeinek megfelelően felújított, 
kibővített épületben kezdheti majd 
el a Hunyadi Mátyás Általános Is-
kola.                                                 Tajthy Á.

Jubileumi forgataggal nyit 
a Színek Évada

Reménylila, szüreti narancs, Szin-
va-kék – már az egy-egy hónaphoz 
megálmodott színek elnevezései-
ben is a teátrumra jellemző játé-
kosságot és fantáziagazdagságot 
hirdeti az új, immár 190. évadban 
a Miskolci Nemzeti Színház. 

» folytatás az 1. oldalról
Mint azt Kiss Csaba igazgató a 
Színek Évada évadnyitó sajtó-
tájékoztatóján, szerdán a Játék-
színben elmondta, 190 évvel 
ezelőtt, a saját állandó színház 
megalapításával a miskolciak 
példát állítottak a vidéki városok 
elé. A játékosság és a fantázia-
gazdagság mindig is jellemezte 
a miskolci nemzetit – mindezt 
már az új évad elnevezésével is 
igyekeznek megerősíteni.

– Úgy gondoljuk, a színház 
feladata az is, hogy kis derűt 
csempésszen a hétköznapokba 
– tette hozzá Kiss Csaba.

A jeles évforduló tiszteleté-
re szeptember 1-jén szülinapot 
szerveznek, egész napos forga-
taggal, utcabállal, színházi elő-
adásokkal, 1823 méteres síkfu-
tással, gyertyás szerenáddal. 

A direktor elmondta, az elő-
ző szezon tapasztalatai alapján 
úgy állították össze az idei éva-
dot, hogy minden műfajban 
olyan alapműveket mutassa-
nak be, amelyekről úgy gondol-
ják, hogy egy vidéki nagyváros 

nemzeti színházának a reperto-
árján szerepelnie kell. A zenei 
szekció nagyon erős – gondol-
junk csak a Lili bárónőre, a My 
Fair Ladyre, vagy éppen Mozart 
Don Giovannijára –, ehhez hoz-
zájön még, hogy a Miskolci Ba-
lett három előadással lép a kö-
zönség elé a következő évadban. 
A nagy prózai előadások pedig a 
Tanítónővel indulnak.

Az évad drámája Weöres Sán-
dor Holdbéli csónakosa, melyet 
Keszég László rendez. Mint fo-
galmazott, „a magyar kultú-
ra olyan gyöngyszeme a darab, 
ami mindent befogad, magyar 
és világ egyben, mely testvérien 
megfér egymás mellett”.

Tasnádi István drámaíró, az 
évad szerzője elmondta, nagy va-
lószínűséggel két darabját fog-
ják bemutatni Miskolcon. Örül, 
hogy 20 év után újra itt van, itt ta-
nult korábban, és nagyon szeret-
te a várost.

– A személyes találkozáso-
kon keresztül picit majd jobban 
megismerhetik azt az írót, akiről 
főleg a diákok azt gondolhatják, 
hogy nagyon elvont, zárkózott, 
hiszen csak a műveken keresztül 
ismerkednek meg vele. Ez egy 
jó alkalom lesz a találkozásra, 
ahol majd talán inspirációt kap-
nak arra, hogy ők is alkossanak 
– emelte ki.

Kujan I. | fotó: F. K. Cs.

Zenekari jubileum „lélektől lélekig”
Teljesen megújult arculat-
tal és új ügyvezető igazgató-
val nyitotta meg a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar jubile-
umi, 50. évadát szerdán. 

Nyugalom, biztonság és még na-
gyobb presztízs – ezeket az ele-
meket emelte ki évadnyitó beszé-
dében Horváth Ádám, a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar Nonprofit 
Kft. július 1-jén kinevezett ügyve-
zető igazgatója szerdán, a zenekar 
székházában megtartott nyilvános 
évadnyitó társulati ülésen.

„Igen komoly teljesítmény, hogy 
egy zenekar ötven évet megér”, 
hangsúlyozta a jubileum kapcsán, 
majd elmondta, a zenekar gazda-
ságilag is „teljesen stabilan műkö-
dik”, és kijelentette, így lesz ez a jö-
vőben is.

– A nyugalom és a biztonság 
időszaka következik. A változások 
ugyanakkor azt a célt is szolgál-
ják, hogy a zenekar még nagyobb 
presztízst szerezzen magának – 
emelte ki, hozzátéve, sokkal több 
embert szeretnének megszólíta-
ni elsősorban Miskolcon, de a me-
gyében és az országban is.

Kriza Ákos polgármester kö-
szöntőjében elmondta, hogy az idei 
Operafesztiválon egy ismert zene-
kritikus azt mondta neki a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar koncertjén: a 
legjobb vidéki zenekart hallgatja ép-
pen. „Úgy gondoljuk, hogy ezt a ze-
nekart támogatni kell, meg kell erő-
síteni”, hangsúlyozta.

– Nem véletlen, hogy az ügyveze-
tő igazgató kiválasztása ilyen soká-
ig húzódott, hiszen azt a kulturális 
menedzsmenti ismeretekkel ren-
delkező személyt kerestük, aki hosz-
szú távra biztosítani tudja a zenekar 
nyugodt működését. Úgy gondo-

lom, megtaláltuk ezt a személyt 
– mondta Kriza Ákos, hozzátéve, 
hogy amit az önkormányzat hozzá 
tud tenni a zenekar stabil működé-
séhez, azt ezután is megteszi.

Kovács László művészeti veze-
tő, akit augusztus 20-án Magyar 
Köztársasági Érdemrend tiszti ke-
reszttel tüntettek ki, úgy fogalma-
zott, „nem tudunk kibújni a bő-

rünkből”, tehát az idén amellett, 
hogy nagyon rangos szólistákat és 
karmestereket hívnak meg, ugyan-
úgy játsszák a koncertjeiket, mint 
ahogy azt tavaly és előtte is tették.

A programokra rátérve elmond-
ta, szeptember végén, 26–29. kö-
zött rendeznek egy négynapos fesz-
tivált a Művészetek Házában, ahol 
lesz például gyerekeknek „magya-
rázó koncert”, és fellépnek majd egy 
táncegyüttessel is a Neked játszunk 
– játszol velünk? című fesztiválon. 
Az ünnepi, jubileumi koncertet pe-
dig november 11-én tartják, szintén 
a Művészetek Házában.

A zenekar a 2013/2014-es évad-
tól teljesen megújult arculattal je-
lentkezik. A sokszínűség, fiatalos-
ság mellett a logóban természetesen 
megjelenik az is, amire a zenekar 
nagyon büszke: az, hogy miskolci-
ak, a várost képviselik, amerre csak 
járnak. Mottójuk ettől az évadtól: 
„Lélektől lélekig” – a zene ugyanis 
híd, mely a színpadon játszókat és 
hallgatóit köti össze.

Kujan I. | fotó: F. K. Cs.

Kiss Csaba igazgató az évad szerzőjével, Tasnádi Istvánnal | fotó: F. K. Cs.
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Huszonhét nyelvvizsga után átadja tapasztalatait
Gaál Ottó, a Kreatív Nyelvtanulás fel-
találója már ismert lehet az újságot 
olvasók, tévét nézők előtt, hiszen 27 
középfokú állami nyelvvizsgájával 
a nyelvtanulás egyéni bajnoka Ma-
gyarországon. Sőt, talán Európában 
is, hiszen még egy belga fiatalem-
berről lehet tudni, hogy a brüsszeli 
egyetemen 22 nyelvből tett vizsgát. 
Egykor a tv-nézők Vitray Tamás és 
Friderikusz Sándor műsoraiban lát-
hatták Gaál Ottót. Most tapasztala-
tait egy új nyelvtanulási módszer, a 
Kreatív Nyelvtanulás tananyagaival 
próbálja továbbadni az érdeklődők-
nek. A módszer mintegy tíz év kuta-
tómunkájának eredménye, s külön-
legessége az, hogy segítségével az 
egyedül tanulók is folyamatos be-

szédkészséget szerezzenek. Tanulás 
közben ugyanis állandóan célnyel-
ven kell megszólalni. A 12 fejezet-
ből álló oktatócsomag kezdő szint-
ről indul, s a középfokú nyelvvizsga 
követelményeit célozza meg – ma-
gyarázza Gaál Ottó. Minden fejezet-
ben a rövid szókincs/nyelvtan után 
több száz kétnyelvű mondatrész, 
mondat következik, melyet hango-
san kell célnyelvre fordítani. A tanu-
ló maga alkotja meg a mondatot. 
Innen az elnevezés: Kreatív Nyelvta-
nulás. A magyar fordítások tökéletes 
önellenőrzést biztosítanak, s az egy-
re több helyes megoldás a nyelvta-
nulóknak sikerélményt, önbizalmat 
ad. Ha pedig ront, nem kell izgulni, 
hiszen egyedül kijavíthatja a hibá-

ját. A kreatív nyelvtanulók táborá-
ban megtalálhatjuk a középiskolás 
korosztályt, a nyelvvizsgára készü-
lőket és a nyugdíjasokat is. Több 
mint kétszáz önkormányzatnál és 
jó néhány középiskolában, köztük 
kéttannyelvű gimnáziumban is al-
kalmazzák. Nagy cégek és kisvállal-
kozások egyaránt sikerrel használják 
a visszajelzések szerint. Megtalálha-
tó a Miniszterelnöki Hivatalban, a 
Külkereskedelmi Főiskolán, a világ-
bajnoki és olimpiai ezüstérmes női 
kézilabda-válogatottnál, Kiss lászló 
által irányított úszóválogatottnál, de 
olyan kiváló emberek könyvespol-
cain is, mint például Freund Tamás 
Bolyai-díjas akadémikus vagy Szak-
csi Lakatos Béla zongoraművész.

Velünk könnyebb a nyelvtanulás...

Mészáros Kinga, Kovács Blanka, Freund Ádám és Szekeres Georgina már boldogan mutathatja fel 
nyelvvizsga-bizonyítványát, hiszen letették a vizsgát. Mindannyian a Kreatív Nyelvtanulást alkal-
mazták, s bátran ajánlják másoknak is a különleges rendszer előnyeit.

Leckéről leckére: hogyan is működik a rendszer?
A leckék mindig a szólappal kezdőd-
nek, amelyen az új szavakkal ismer-
kedhetünk meg. Általában külön sze-
repelnek a főnevek, melléknevek, igék 
stb., a könnyebb áttekinthetőség vé-
gett. Ezt követi a szólapmagyarázat, 
amely külön kitér azokra a szavakra, 
amelyek használata a magyartól eltér, 
s így problémát okozhat. Ezen a lapon 
a szómagyarázatok a szólap sorrendjét 
követik, mégpedig a bal felső sarokból 
haladva a jobb alsó sarok felé. Érdemes 
a szólapot és a szólapmagyarázatot 
egyszerre tanulmányozni. Ezen a la-
pon csak a problémás szavak szerepel-
nek, a fennmaradók használata nem 
okoz gondot. 

Az ezután következő nyelvtan-
lap a motorja az egész leckének, 
az itt elsajátított néhány szabály-
lyal tudunk majd számtalan hibát-
lan mondatrészt/mondatot képez-
ni a további gyakorlatok folyamán. A 
gyakorlólapok alkotják az anyag túl-
nyomó részét. Nagyon fontos, hogy 
mindig hangosan gyakoroljunk, mert 
miközben beszélünk, a szövegérté-
sünk is fejlődni fog.

A tananyag praktikus használatát 
célozza, hogy szétszedhető lapokból 
áll, így könnyen magunkkal vihetjük 
az aktuális fejezetet, s annak bárme-
lyik részét külön is gyakorolhatjuk. A 
végső cél, hogy bármelyik lapról, bár-

melyik mondatot pontosan és gyor-
san le tudjuk fordítani. Ugyanis, ha 
megszerezzük ezt a készséget, akkor 
egy ilyen vagy ehhez hasonló mon-
dat megfogalmazása pl. az utcán sé-
tálva sem fog problémát okozni. Ezt 
pedig már úgy hívják, hogy BESZÉD. 

A 12 leckéből álló oktatócsomag 
a kezdő szintről indul, s a középfo-
kú nyelvvizsga követelményeit céloz-
za meg. A tananyagot a Sikeres Álla-
mi Nyelvvizsga fejezet zárja, amelyek 
akár 5-10 pluszpontot hozhatnak a 
nyelvvizsgán. A kiejtést nehéz leírva 
megtanulni, ezért használjuk figyel-
mesen a CD-t, amelyen minden szó-
lap és több száz mondat szerepel.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
Egy módszer, három lány – harminckét nyelvvizsga!

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány 
éve a Kreatív Nyelvtanulással elkezd-
tek nyelvet tanulni, ők sem gondol-
ták, hogy ilyen sikeres nyelvta-
nulók lesznek. Virág 
és Blanka átlagos 
nyelvtanulónak tar-
totta magát,  27 
évesen mindösz-
sze egy nyelvből 
volt bizonyítványuk. 
Életük nagy felfe-
dezésének érzik a 
módszerrel való meg-
ismerkedést. Azóta 
ugyanis Virág kilenc, 
Blanka pedig tizenhá-
rom nyelvből szerzett 
középfokú nyelvvizs-
gát. Zsófi pedig 18 éves 
„kreatív nyelvtanuló”, 
negyedikes gimnazista-
ként már tíz nyelvből vizsgázott sike-
resen, teljesítménye korosztályában 
egyedülálló.

Könnyedén, három-négyhavonta 
tettek középfokú nyelvvizsgát, a fel-

készüléshez kizárólag a Kreatív Tan-
anyagot használták. Figyelem, ma-
napság gyakori, hogy a 

közép-
fokú nyelvvizsga hiánya miatt a 
végzősök fele nem veheti át diplo-
máját!

A tananyag kidolgozója, Gaál Ottó 
27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás 
egyéni bajnoka Magyarországon. Há-

rom dolog, amiért érdemes ezzel a 
tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szerep-
lő 8000 kétnyelvű mondat-
rész, mondat és a hang-
anyag megtanít beszélni 
– tanári segítség nélkül.

2. A könyv tartalmaz-
za a középfokú nyelvvizs-
ga nyelvi anyagát – ezt a 
lányok eredményei is bi-
zonyítják.

3. Kiváló módszer új-
rakezdésre, szinten tar-
tásra, sőt – újra elővéve – 
bármikor felfrissíthetjük 
vele nyelvtudásunkat 
anélkül, hogy be kel-
lene iratkoznunk egy 
nyelvtanfolyamra.

További információ az alábbi hon-
lapon található, illetve az előadáson, 
ahol elmondjuk a titkot, hogyan le-
het minden olyan emberből sikeres 
nyelvtanuló, aki valóban komolyan 
gondolja, hogy elsajátít egy idegen 
nyelvet.

www.kreativnyelv.hu

Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek bemutatója Miskolcon!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ

tananyagok megtekinthetők és  21 990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

MISKOLCON 2013. szeptember 2-án (hétfő) és 9-én (hétfő) 17–19 óráig  
az ITC-székház dísztermében (Mindszent tér 1.).

Ünnepélyes projektnyitó rendezvény
Diósgyőri vár – 2013. augusztus 31., szombat 
Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése

10.00   Barsi Csaba és az Agyagbanda  
Vásári komédiák (Vár Kommandó Inter-
aktív Színpad)

10.30 Köszöntő: dr. Kriza Ákos polgármester
 Időkapszula elhelyezése az olaszbástyán
10.40  A Kard és Kereszt Johannita Testvériség 

harci bemutatója
11.00  A Diósgyőri Kóbor Lovagok párviadal-  

és fegyverbemutatója
11.30  Piros Sándor lovas- és gyalogos  

harci bemutatója, baranta-bemutató
12.00 Vaga Banda gólyalábasok 
13.00  Lakoma a Középkori fogadóban, 

Vásári komédiák  
(Vár Kommandó Interaktív Színpad)

15.00  A Diósgyőri Kóbor Lovagok párviadal-  
és fegyverbemutatója, 
Középkori esküvő  
(Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagrend)

16.00  Piros Sándor lovas és gyalogos  
harci bemutatója, baranta-bemutató

16.30  Barsi Csaba és az Agyagbanda 
Vásári komédiák  
(Vár Kommandó Interaktív Színpad)

17.00  A Diósgyőri Kóbor Lovagok párviadal-  
és fegyverbemutatója

17.30  Helyszínbejárás a felső várban
18.00  Miskolci Illés Emlékzenekar-koncert
18.30 Helyszínbejárás a felső várban
19.00 Miskolc Dixieland Band-koncert
20.00  Tűzzsonglőrök, középkori tűzijáték  

a várfalakról

Állandó programok: Borókás népi játszópark fa kör-
hintával, szalma ugrálóvár, pónilovaglás, kenyérsü-
tés-bemutató, kézműves mesterség-bemutatók, nép-
művészeti vásár, középkori fogadó korabeli étkekkel.
A BELÉPÉS DÍJTALAN!

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 8.
Telefon: + 36 (46) 512-700
E-mail: polgarmester@miskolcph.hu
Honlap: www.miskolc.hu

MEGHÍVÓ
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Országzászlót avattak Hejőcsabán
A Gárdonyi Géza Művelődési 
Ház Bárczay Kastélyparkjában 
Kriza Ákos polgármester, Csö-
bör Katalin országgyűlési képvi-
selő, Gonda Géza önkormány-
zati képviselő és Bárczay Ágnes 
tiszteletbeli zászlóanya jelenlété-
ben avatták fel az új országzász-
lót augusztus 19-én, hétfőn dél-
után. (fotó: F. K. Cs.)

Szentmisék és Árpád-házi szentek
Ünnepi szentmisét és búcsút tar-
tottak a vasgyári és a selyem-
réti Szent István-templomban 
– utóbbi felszentelésének 70. év-
fordulóját is ünnepelték. A Her-
man Ottó Múzeum Papszeri 
épületében Árpád-házi szentek 
és boldogok címmel Szekeres Er-
zsébet textilművész szövött fali-
képeiből nyílt kiállítás. (fotó: F. K. Cs.)

Kitüntetések 
Magyar ÉrdeMrend Lovagkereszt 
poLgári tagozat kitüntetÉst kapott 
Bíró györgy Balázs, az állam- és jogtudo-
mány kandidátusa, a Miskolci Egyetem Állam- 
és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok 
Intézetének igazgatója.
tóth Lajosné tuzson ágnes, a Miskolci 
Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
dékánhelyettese, egyetemi docens. 

Magyar ÉrdeMrend tisztikeresztje 
poLgári tagozat kitüntetÉst vett át 
Forrai tamás jezsuita szerzetes, a miskolci je-
zsuita gimnázium volt igazgatója, a Jézus Tár-
sasága Magyarországi Rendtartománya tarto-
mányfőnöke.
kovács László, Liszt Ferenc-díjas karnagy, ér-
demes művész, a Miskolci Szimfonikus Zene-
kar művészeti vezetője.

Magyar arany ÉrdeMkereszt 
poLgári tagozat kitüntetÉst kapott
debreczeni sándor késes népi iparművész.

Magyar ezüst ÉrdeMkereszt 
kitüntetÉst adoMányoztak 
gönczi andrásnak, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 
nyugalmazott élelmiszerhigiéniai osztályveze-
tő-főállatorvosnak.

kadenczki Lajosnak, a Nemze-
ti Élel miszerlánc-biztonsági Hivatal Miskol-
ci Növényvédőszermaradék-analitikai Laborató-
riuma nyugalmazott laboratórium-vezetőjének.

BátorságÉrt ÉrdeMjeLet 
adoMányoztak 
Csermák péter tűzoltó őrmesternek, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság Megyei Műveletirányítási 
Ügyelete műveletirányítójának.

treFort ágoston-díjat kapott
patkó gyula, a Miskolci Egyetem egyetemi ta-
nára.

Bessenyei györgy-díjat kapott
tánczos tamás, a Miskolci Kulturális Központ 
intézményegység-vezetője.

Móra FerenC-díjat kapott
szakáll sándor, a Miskolci Egyetem Ásvány- 
és Kőzettani Intézeti Tanszékének tanszékve-
zető egyetemi docense, muzeológus.

FLeisChMann rudoLF-díjat 
adoMányoztak
szabó györgynek, a bükki füvesembernek, a 
Bükki Füvészmester és Népgyógyászati Egye-
sület alapítójának. 

Miniszteri eLisMerő okLeveLet 
kapott
jóna istván, a Szinvavölgyi Alapfokú Művé-
szeti Iskola igazgatója.

Döntetlenek és viharok
Viharos napokon van túl a DVTK, 
melynek első osztályú labdarúgó-
csapata nyeretlen még az idényben.

A Kecskemét ellen, hazai pályán 
újabb döntetlent játszott szom-
baton Tomiszlav Szivics együtte-
se, így három ponttal a 13. helyen 
szerénykedik a tabellán. Ráadá-
sul Kádár Tamásról valamiért le-
került a csapatkapitányi karsza-
lag (Tisza Tiborra „szállt át”).

Másnap az egykori „csk”, José 
Luque kitálalt a klubvezetés-
sel kapcsolatos sérelmeiről. Du-
dás Hunor ügyvezető reagált, de 
újabb üzenetében a visszavonult 
játékos kitartott álláspontja mel-

lett (a teljes levelezés a minap.
hu-n olvasható).

Hogy ez volt-e az utolsó csepp 
a pohárban, nem tudni, min-
denesetre csütörtökön a klub-
ház elé vonult tüntetni mintegy 
százötven drukker, hogy a ve-
zetőség intézkedései ellen de-
monstráljon.

A viharos napok után min-
dennél nagyobb szükség lenne 
egy győzelemre: szombaton az 
eddig veretlen Pápa otthonában 
játszanak Szivicsék, akik jól tud-
ják, égetően fontos a siker: „Min-
dig a három pontért megyünk, 
de most nagyon” – fogalmazott a 
vezetőedző.

Augusztus 24. | szombAt » Jégkorong: Miskolc Autó Kupa. Miskolci Jegesmedvék 
– KH Sanok. Miskolci Jégcsarnok, 19.15 » Labdarúgás: NB I. Lombard Pápa – DVTK. Pápa, Perutz 
Stadion, 16.30 » Röplabda: Szlovák Aurél-emléktorna. Csokonai utcai csarnok, 10.00 » Kosár-
labda: U18-as női Európa-bajnokság. Generali Aréna, 13.45, 16.00, 18.15 és 20.30 » parasport: 
Kerekesszékes tenisz országos bajnokság. Miskolci Egyetem, 9.00.

Augusztus 25. | vAsárnAp » Jégkorong: Miskolc Autó Kupa. Miskolci Jegesmed-
vék – MsHK DOXXbet Žilina. Miskolci Jégcsarnok, 19.15 » Röplabda: Szlovák Aurél-emléktorna. 
Csokonai utcai csarnok, 10.00 » Kosárlabda: U18-as női Európa-bajnokság, helyosztók. Genera-
li Aréna, döntő: 20.30 » Kajak-kenu: Borsod megyei bajnokság és Diósgyőr kupa. Csorba-telep, 
9.00 » Vitorlázás: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei bajnokság. Mályi, 10.00 » parasport: Kerekesszékes 
tenisz országos bajnokság. Miskolci Egyetem, 9.00.

Augusztus 31. | szombAt » Labdarúgás: NB I. DVTK – Újpest FC. Diósgyőri, 21.00.

» Hat miskolci vb-érem. A horvátországi Splitben rendezték augusztus 15. és 18. kö-
zött a grappling, pankration és amatőr MMA világbajnokságot, melyen a Miskolci Ju Jitsu Egye-
sületet hárman képviselték. Buda Szabolcs a dobogó mindhárom fokára felállhatott, Máthé Ádám 
egy második és egy harmadik helyet szerzett, míg Surmann Márk egy vb-ezüstöt hozott haza.

» Tolnán tornáztak. A görögországi csapatépítő nyaralás után a tizedik alkalommal meg-
rendezett Thelena Kupán vett részt a női futsal NB I következő szezonjára készülő DVTK-Vénusz 
együttese Tolnán. Sárréti Géza csapata a hatodik helyen végzett a tornán.

SportműSor ›››››››››››››››››››››››››››››

röviden ›››››››››››››››››››››››››››››

sport
Hokiünnep – ilyen még nem volt Miskolcon
Pénteken elkezdődött a ran-
gos Miskolc Autó Kupa jég-
korongtorna a Jégcsarnokban.

A Miskolci Jegesmedvék és szur-
kolói szerdán közönségtalálko-
zóval hangoltak az előttünk álló 
idényre, majd pénteken, lapzár-
tánk után már le is játszották első 
mérkőzésüket a Sapa Fehérvár 
AV19 ellen a Miskolc Autó Kupán, 
melyhez hasonló rangos jégko-
rongtornát még nem láthatott itt-
hon a miskolci publikum.

– Amikor az új edző személyé-
ről döntöttünk, és Travis Younggal 
aláírtuk a szerződést, az volt a kéré-
se, hogy minimum 6-7 előkészüle-
ti mérkőzést kössünk le a felkészü-
lés idejére, s mindet nagyon nehéz 
ellenfelekkel, az sem baj, ha nálunk 
erősebb csapatok ellen – kezdte 
Egri István, a Miskolci Jegesmedvék 

elnöke. – Ennek jegyében állítot-
tuk össze az augusztusi programot, 
benne a Miskolc Autó Kupával, 
mely a csúcsa a felkészülésnek. Ilyen 
szintű torna ugyanis még nem volt 
Miskolcon – emelte ki a klubvezető.

A sportegyesület elnöke el-
mondta, mindhárom résztvevő 
együttes magasabban jegyzett a 

Jegesmedvéknél, a tavalyi lengyel 
bajnok Sanok, az EBEL-ben edző-
dő Sapa Fehérvár AV19, valamint 
a szlovák extraligás Zsolna is nagy 
erőt képvisel.

– Már az hatalmas siker, hogy 
ilyen csapatokat sikerült idecsá-
bítani, a játékosoknak ez lehető-
ség, hogy megmutassák magukat 

éles helyzetben. Annak ellenére, 
hogy három előkészületi meccsen 
túl vagyunk, Miskolcon most mu-
tatkozik meg a következő szezon 
együttese. Bár nem számítanak 
az edzőmérkőzések eredményei, 
minden találkozót meg szeretnénk 
nyerni, ezt már megszokták a szur-
kolók is – főleg hazai környezet-
ben. Nagy várakozásokkal tekintek 
a torna elé, sokat dolgoztunk, hogy 
összejöjjön. A játékosok fogadkoz-
nak, sokat készültek a három hét 
alatt, igazi hokiünnepet remélek – 
bizakodott Egri István.

Ahogy a drukkerek megszok-
hatták, vetélkedők és más színes 
programok várják őket a mérkő-
zések szüneteiben. Fontos tudni-
való, hogy ezen a tornán debütál a 
jégcsarnok új beléptető rendszere. 
Szombaton a Sanok, vasárnap pe-
dig a Zsolna ellen játszanak a sár-
ga-feketék.

S. P. | fotó: Mocsári L.

Megemlékezés Felsőhámorban 
Felsőhámorban, a Szent István-szo-
bornál kezdődött az ünnepi meg-
emlékezések sora. Kovács László 
önkormányzati képviselő a Szent 
István-i hagyatékról beszélt, hang-
súlyozva, Szent István úgy kapcsol-
ta a katolikus Európához hazánkat, 
hogy közben nem lett senki hűbé-
rese és megmaradt a szuverenitása. 
A kenyeret Mikolai Vince főesperes 
áldotta meg.  (fotó: F. K. Cs.)

„Szent István hagyatéka: együtt nyerhetünk!”
Augusztus 20-ai ünnepi kö-
szöntőjében Kriza Ákos 
polgármester azt emelte ki: 
egységben, egy akarattal és 
összefogással lehet csak jobb 
Magyarországot teremteni.

» folytatás az 1. oldalról
Kiemelte, az ország egységének 
megteremtése volt az államalapító 
Szent István király célja is.

Mint fogalmazott, azok is részei 
az új társadalmi rendnek, „akik 
nem veszik tudomásul, hogy az 
emberek nem kíváncsiak ma már 

a széthúzást, az ellenségeskedést, a 
társadalmi csoportok, korosztályok 
közötti ellentétek szítását célzó mes-
terkedésekre”. Azok is, akik nem is-
merik el, hogy azért szegény ebben 
az országban olyan sok ember, mert 
eladták fejük fölül a lakást, az orszá-
got. Azért él az emberek jelentős 
része máról holnapra, mert hitel-
válságba, vagy éppen – mi itt, Mis-
kolcon tudjuk, mi az – hitelcsalásba 
vittek boldog-boldogtalant”, fogal-
mazott Kriza Ákos polgármester. 
Hozzátette: volt egy olyan ország, 
amelyikben a bűn bocsánatos volt, 

akár minta is az érvényesüléshez, és 
van egy másik, amelyben a bűnért 
büntetés jár, és amelyben az igazság 
maga az érték és a mérték.

– Ebben a nagy, történelmi lép-
tékkel mérve évezredes meccsben 
csak együtt nyerhetünk. Ezt üzeni 
nekünk Szent István király hagya-
téka, amelyet megóvni történelmi 
szükség és erkölcsi kötelesség – fi-
gyelmeztetett Kriza Ákos polgár-
mester ünnepi beszéde zárásaként.

Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő ünnepi beszéde elején ki-
emelte: az államalapítás „gyökere-

sen megváltoztatta a magyar em-
ber mentalitását. Ez tett bennünket 
azzá, amik ma vagyunk: magyarok-
ká”, fogalmazott.

– Szent István számára a meg-
szerezhető és magunkkal hozható 
kincsek helyett a biztonság, a meg-
maradás igazi feltétele vált fontossá. 
Szent István király óta a föld otthont 
és hazát jelent számunkra – emelte 
ki az országgyűlési képviselő.

Wass Albert: Magyar örökség 
című írásából idézve kiemelte, „csak 
akkor fog erős, magyar kézben lévő 
gazdaság kialakulni, ha megerősö-
dik a nemzeti öntudatunk”.

– Ellenkező esetben idejönnek, 
illetve maradnak a nemzetközi vál-
lalatok, és akkor csak a bérmunka 
marad nekünk, mint ahogy ez tör-
tént 1990 után – emlékeztetett az 
országgyűlési képviselő. Az 1990 
után kialakult alaphelyzet gyöke-
res átalakításába fogott bele a jelen-
legi magyar kormány – fogalma-
zott Csöbör Katalin, hozzátéve, a 
nemzetközi tőke ellen harcolni nem 
egyszerű, de meggyőződése, hogy 
nincs más választás.      K. I. | fotó: M. L.

Az ötödik helyért játszanak a magyarok
A csoportkör száz százalékos ab-
szolválása után nem jutott a négy 
közé a magyar válogatott az U18-as 
B-divíziós női kosárlabda Európa-
bajnokságon.

» folytatás az 1. oldalról
Peresztegi Nagy Ákos szerint lelki-
leg összezuhant csapata a hosszab-
bításos vereséget követően, hiába 
próbálták utána pszichológus se-
gítségét is igénybe venni.

– Valahol biztosan az én hibám 
is, hogy mentálisan nem tudtam 

együttesemet összerakni, de félős 
embereknek, rossz versenyzőtípu-
soknak bármit kitalálhatok, ha nem 
valósítanak meg abból semmit. Ta-
lán a félelem, talán a dekoncent-
ráció az oka. Huszonvalahány éve 
dolgozom a kosárlabda területén, 
tizenegynéhány esztendeje külön-
böző válogatottaknál, sajnos, ezeket 
a csatákat a magyar csapatok nagy 
többségben elveszítik. Így jártunk 
mi is, hiába próbáltam meg min-
dent – értékelt keményen a szövet-
ségi edző. Hozzátette, minden szeg-

mensben gyorsabbak és bátrabbak 
voltak a belgák, míg nálunk egy-két 
kosaras tudta felvenni a ritmust.

A belgák ellen 13 ponttal legered-
ményesebb magyar játékos elismer-
te, ő és társai felelősek a kudarcért.

– A felkészülési találkozón, me-
lyet megnyertünk ellenük, más rit-
musban játszottak. Nem voltak job-
bak, „csak” nem tudtuk az edző 
utasításait betartani. Ha úgy csinál-
tunk volna mindent, ahogy kéri, 
megvan a meccs. A szerdai mérkő-
zés után nem fáradtunk ki, így csak 

a mi hibánk, hogy nem tudtuk vég-
hezvinni, amit Ákos bá’ elvárt tő-
lünk. Túl kell lépni a vereségen, 
most az ötödik hely a cél – mond-
ta Horváth Bernadett.

A magyarok szombaton, a Ge-
nerali Arénában az ukránok ellen 
játszanak (13.45) az 5–8. helyért. A 
párharc győztese a Bosznia-Herce-
govina – Bulgária összecsapás nyer-
tesével találkozik az ötödik helyért 
vasárnap, míg a vesztesek szintén a 
zárónapon mérkőznek meg az Eb 
hetedik pozíciójáért. A kontinens-
viadal a döntővel zárul (20.30). A 
részletes programot a minap.hu-n 
közöljük.                                       Soós P.
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Hiteles fordítások készítése
egy-két napos határidővel is!

Az OFFI Zrt. 20% kedvezménnyel vállalja
bizonyítványok, műszaki, minőségbiztosítási szövegek

nem hiteles fordítását is.
www.offi.hu 

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda
3530 Miskolc, Szemere u. 20., 1/19 l Nyitva: h–cs: 8–16.30; p: 8–14 óráig

Tel.: 46/417-040 l Fax: 46/417-041 l e-mail: miskolc@offi.hu

Gondoljon az iskolakezdésre!
PaPIrusZ Kft. Miskolc, Városház tér 16. Tel.: 46/340-934

aKCIÓNK: a/4-es spirálfüzet csak 99 Ft!
Füzetcsomagok 30% kedvezménnyel!

staedtler iskolaszerek és tolltartók  
20% kedvezménnyel!

Továbbá minden, ami a sulikezdéshez kell:  
vízfestékek, színes ceruzák, temperák, tolltartók, füzetek.

15 000 Ft értékű vásárlás esetén Parker tollat adunk ajándékba!
Ajánlatunk a tanévkezdéshez: NIKE, HEAVY TOOLS  

iskolatáskák és tolltartók széles választékban.

Beiskolázási utalványokat elfogadunk.

100%-ban utófinanszírozott,
OKJ-s, középfokú végzettséget adó

SAJTKÉSZÍTŐ
tanfolyam indul!

Érdeklődni: 06-30/478-3542, 
06-30/377-8404

www.pcmernokiroda.hu Fk
ny
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: 0

01
99

-2
01

1

Apróhirdetés
tűzifa, kalodás, konyhakész rendelhető  
12 000 Ft, ingyenes kiszállítás Miskolcon 
belül. Érd.: 20/529-7719.

Hi-sec és MeGA acél bizton sá gi ajtók 
már 54 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium) cseréje óriá-
si kedvezménnyel, teljeskörű árnyéko-
lástechnikával. Tel./fax: 46/402-292, mo-
bil: 30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, bemutatóterem: Miskolc, 
Bükk áruház I. emelet. Nyitva: h–p: 9–14 
óráig, sz: 9–12 óráig.



Augusztus 24. | szombAt
11.00, 15.00, 17.00 | Bajvívás. Diósgyőri vár.
20.00 | Éjszakai fürdőzés. Barlangfürdő.
21.00 | Éjszakai fürdőzés. Selyemréti fürdő.

Augusztus 25. | vAsárnAp
11.00, 15.00, 17.00 | Bajvívás. Diósgyőri vár.

Augusztus 26. | hétfő
18.00 | Miskolci Kamarazenei Nyár – A szonáta 

évszázada. Közreműködik: Ács Ferenc – hegedű, 
Némethi Zsófia – zongora. Ortodox templom.

Augusztus 27. | kedd
18.00 | Miskolci Kamarazenei Nyár – Barokk 

kamarazene és áriák. Közreműködik: Randall 
Scotting – kontratenor (USA), Bartos Csaba – cselló, 
Gyökér Gabriella – zongora. Ortodox templom.

Augusztus 28. | szerdA
18.00 | Miskolci Kamarazenei Nyár – Mesterek 

és tanítványok. Közreműködnek a Miskolci Egye-

tem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének egyko-
ri és jelenlegi hallgatóiból alakult kamaracsoportok. 
Szentháromság ortodox templom.

Augusztus 29. | csütörtök
18.00 | Miskolci Kamarazenei Nyár – Verdi és 

Wagner „megszentelt” zenéi. Közreműködik: 
Forrás Kamarakórus – vezényel: Balásné Molnár Il-
dikó, Lukács Zsófia – ének, Varga Gergő, Korompai 
Ilona és Flach Antal – zongora, Sereg Anita – he-
gedű, Sztahura Ágnes – orgona. Szentháromság or-
todox templom.

Augusztus 30. | péntek
11.00, 15.00, 17.00 | A Diósgyőri Kóbor Lova-

gok bajvívó bemutatója. Diósgyőri vár.
18.00 | Miskolci Kamarazenei Nyár – Az ismeret-

len Rachmaninov. Közreműködik: Forrás Kamara-
kórus – vezényel: Balásné Molnár Ildikó, Forgács Pé-
ter és Vajda Éva – ének, Lengyel Laura – cselló, Nagy 
Enikő, Molnár Mónika és Flach Antal – zongora. 
Szentháromság ortodox templom.

20.00–22.00 | Állatkertek éjszakája. Miskol-
ci Állatkert.

 Augusztus 31. | szombAt
11.00 | Perecesi Bányásznap. Gyermekprogramok, 

táncbemutatók, vidám zenés műsorok, főzőverseny. 
Fél 3-tól koszorúzás Vilma-forrás.

11.00, 15.00, 17.00 | A Diósgyőri Kóbor Lova-
gok bajvívó bemutatója. Diósgyőri vár.

20.00 | Éjszakai fürdőzés. Barlangfürdő.
21.00 | Éjszakai fürdőzés. Selyemréti fürdő.

szeptember 1. | vAsárnAp
10.00 | A 190. születésnap. Miskolci Nemze-

ti Színház.
11.00, 15.00, 17.00 | A Diósgyőri Kóbor Lova-

gok bajvívó bemutatója. Diósgyőri vár.
» további programok: minap.hu
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Augusztus 26. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.25 Mérkőzés 21.00–06.00 Képújság.

Augusztus 27. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműso-
ra 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés felvételről 20.30–06.00 Képújság.

Augusztus 28. | szerdA 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Épí-tech 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.25 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

Augusztus 29. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Te-
levízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 
Képújság.

Augusztus 30. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Egészségpercek 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.25 Kukkantó 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

Augusztus 31. | szombAt 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 20.30–07.00 Képújság.

szeptember 1. | vAsárnAp 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Króni-
ka, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.30 Egész-
ségpercek (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.30–07.00 Képújság.

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

Augusztus 22–28. | 15.15, 17.30 A végzet ereklyéi – Csontváros; színes, 
feliratos amerikai–német kalandfilm | 12 | (Béke-terem) | 15.30, 17.45 Tékoz-
ló szív; színes, feliratos francia film | 12 | (Uránia-terem) |19.45 A búcsúkon-
cert; színes, feliratos amerikai zenés film | 16 | (Béke-terem) | 20.00 Túl a csil-
logáson; színes, feliratos amerikai életrajzi film | 16 | (Uránia-terem).

Augusztus 29–szeptember 4. | 15.15, 19.45 Asztal két főre; színes, 
feliratos spanyol vígjáték | 12 | (Béke-terem) | 15.30, 17.45 Percy Jackson – 
Szörnyek tengere; színes, magyarul beszélő amerikai fantasy | 12 | (Uránia-
terem) | 17.30 Red 2; színes, magyarul beszélő amerikai akció-vígjáték | 12 | 
(Béke-terem) | 20.00 Cézárnak meg kell halnia; színes, fekete-fehér, felira-
tos olasz film | 16 | (Uránia-terem).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
A végzet ereklyéi (feliratos, premier 
előtt) | 12 | 19.30
Családi üzelmek (MB, premier) | 16 
| 11.00,13.15, 15.30, 17.45, 20.00 – 
22.15 (p–szo)
Kick-Ass 2 (MB) | 16 | 10.30, 12.45, 
15.00, 18.00, 20.15 – 22.30 (p–szo)
Repcsik (MB, 3D) | 6 | 10.30, 14.30, 
18.30, 20:30
Repcsik (MB) | 6 | 12.30, 16.30
Percy Jackson – Szörnyek tengere 
(MB, 3D) | 12 | 10.15, 14.45, 19.30
Percy Jackson – Szörnyek tengere 
(MB) | 12 | 12.30, 17.00
Elysium – Zárt világ (MB) | 16 | 11.20, 
13.30, 15.45, 18.00, 20.15 – 22.30 (p–szo)
Pain & Gain (MB) | 18 | 13.45

Farkas (MB, 3D) | 16 | 19.45 – 22.15 (p–
szo)
Hupikék törpikék 2. (MB) | 6 | 10.45, 
15.15
Hupikék törpikék 2. (MB, 3D) | 6 | 
13.00, 17.30
Gru 2. (MB, 3D) | 6 | 12.00, 16.00
Gru 2. (MB) | 6 | 10.00, 14.00
Női szervek (MB) | 16 | 17.15 – 22.30 
(p–szo)
Szemfényvesztők (MB) | 12 | 22.00 
(p–szo)
Red 2. (MB) | 16 | 18.15 – 21.45 (p–szo)
Nagyfiúk 2. (MB) | 12 | 11.45, 16.15, 
20.30 – 22.30 (p–szo)
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül., pr – premier. A 13 óra előtti kez-
dési időpontok szombatra és vasárnapra, a 21 óra utáni-
ak csak péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, PlAzA – augusztus 22–28. ›››››››››››

HirDetés

HirDetés

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.) Fáradt és feszült mostanában, mert nem tudja magát kipihenni. Lassab-
ban halad a munkájával, idegesítik a kollégák és többször kifut a határidőkből. Hamarosan javul a hely-
zet. Magánéletében kellemes napok következnek, párja biztos hátteret és támogatást nyújt.

bikA (04. 21–05. 21.) A monoton munkavégzésbe kezd belefásulni. Igyekszik gyorsan túlesni a 
kötelező dolgokon, de vigyázzon, a kapkodás nem jó. Inkább szervezze át teendőit, de alaposan végezze 
munkáját. Otthon fordítson kicsit több figyelmet kedvesére, talán nem véletlenül érzi magát elhanyagolva. 

ikrek (05. 22–06. 21.) Feladataival lassan kezdi utolérni magát, és felettesei is értékelni látsza-
nak eddigi fáradozásait. A szokásosnál érzelmesebb hangulatba kerülhet, mert felbukkan egy régi isme-
rőse. A találkozás kizökkentheti a megszokott ritmusából és felkavarja érzékeit.

rák (06. 22–07. 22.) Rengeteget dolgozik, mert mindent tökéletesen szeretne megoldani. 
Maximalizmusa miatt azonban túlterheli magát. Próbáljon többet pihenni, mert így csökken a teljesít-
ménye. A családjával töltött idő fontos, a közös kikapcsolódás segít abban, hogy újra erőre kapjon. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Lelkesen veti bele magát a munkába, még felettesei is ész-
reveszik. Kollégái alig tudják követni a tempóját. Jobban jár, ha kicsit visszafogja magát, úgy kisebb a 
hibalehetőség. Családjával bánjon kedvesebben, megfelelő hangnemben is lehet irányítani.

szűz (08. 24–09. 23.) Kicsit nehezen rázódik vissza a munkába, nyomott a hangulata. Barátai 
társasága sem dobja fel. Pénzügyekkel óvatosan bánjon, ha lehet, kerülje el azokat a helyeket, ahol sokat 
költhet, mert könnyen beleszaladhat egy nagy összegű számlába, amit sokáig bánni fog.

mérleg (09. 24–10. 23.) Ráfér önre, hogy egy kicsit visszavonuljon a világtól. Töltsön mi-
nél több időt a szabadban, az aktív pihenés a legjobb kikapcsolódás. Szüksége lesz minden energiájá-
ra, ha visszatér a munkájához. Pénzügyeit hanyagolja, ha teheti, döntéseit halassza el egy héttel. 

skorpió (10. 24–11. 22.) Érzékeny, az a tapasztalata, hogy a kollégái nincsenek tekintettel 
egymásra és önre sem. Úgy érzi, túl van terhelve. Tartson ki, pár nap múlva pihenhet végre. Romantikus 
hangulatban van, és párja fogékony minden rezdülésére. Ha nem így lenne, sértődötté válna.

nyilAs (11. 23–12. 21.) Számos változás elindítója lehet, mivel véleményét sokan osztják. 
Ám az irányítást csak akkor vállalja fel, ha biztos benne, hogy elfogultság nélkül teheti. Munkatársai 
számítanak a tanácsaira is. Szerelmes napokat élnek meg partnerével, ezáltal feltöltődik energiával. 

bAk (12. 22–01. 20.) Szervezőkészségében is megmutatkozik kreativitása, így olyan területe-
ken is bevethetik a munkahelyén, ahol koordinálni kell. Új ismeretségeket köt, ezekből üzleti kapcsolatok 
is kialakulhatnak. Magánéletében is változások várhatóak, most nyitottabb a világ felé.

vízöntő (01. 21–02. 19.) Továbbra is rugalmasan intézi ügyeit, még vitásabb elintézni-
valóit is viszonylag gyorsan sikerül megoldani. Baráti kapcsolatait részesíti előnyben, egy-egy este szí-
vesen jönnek össze. Kedvesével lesz némi nézeteltérésük, pénzügyi dolgokban összekülönböznek.

hAlAk (02. 20–03. 20.) A kommunikáció nem tartozik az erősségeihez. Félreértések és sértődé-
sek forrása lehet, hogy nem pontosan fogalmazza meg a mondandóját. Nyugtalan és feszült, a legjobb len-
ne, ha mozgással vezetné le energiáját. Ez használna még az alakjának is. Kedvese biztosan értékelni fogja. 

ProgrAmAjánló ››››››››››››››››››››

Használja ki Ön is a

a Barlangfürdő gyógyászatán!
KEdvEZméNyT AduNK ÖNNEK
frissítő masszázsaink árából, ha:

Ñ  legalább 90 órás bérlettel rendelkezik a Selyemréti Strandfürdőbe, vagy 
Ñ  jegyet vált a Barlangfürdőbe munkaszüneti,  illetve 

ünnepnapon,  és kedve támad egy kényeztető masszázshoz, vagy 
Ñ  amennyiben az itt található kupont kivágja és leadja 

az Aquaterápia (Barlangfürdő gyógyászata) recepcióján.
Az egyes kedvezmények egymással nem vonhatók össze és előzetes 

időpontfoglalás (tel.: 46/561-360) alapján vehetők igénybe!
Ajánlatunk 2013. szeptember 30-ig érvényes.

www.barlangfurdo.hu l www.selyemretifurdo.hu

#

20% kedvezmény

frissítő 
masszázsaink 

árából

20%
a Barlangfürdő gyógyászatán!
sok-sok kedvezményt

AZ UNIÓ COOP ZRT. IGAZGATÓSÁGA  
AZ ALÁBBI HELYISÉGEKET HIRDETI MEG BÉRBEADÁSRA:

Miskolc, Vörösmarty út 17. sz. alatt lévő ingatlan,  
(volt Profi áruház). 

Várhatóan szeptemberben nyíló  
COOP szuper áruház oldalában:

– 4 db, 40 m2 alapterületű
– 1 db, 70 m2 alapterületű üzlethelyiségeket.

 
Érdeklődni: 46/508-591, 30/289-0706

Pályázatok beadási helye: UNiÓ COOP Zrt.  
Miskolc, Kossuth u. 1., vezérigazgatói titkárság.

Határidő: 2013. augusztus 30.
több pályázó esetén írásban küldünk értesítést  

a versenytárgyalás helyéről és idejéről.

» Az ómassai Kelemen didák-kápolna Szent Lajos király búcsúját vasárnap, 25-én, a 
fél 10 órakor kezdődő szentmise keretében tartják. Ezen a vasárnapon délután 4 órakor mutatnak be 
szentmisét Teréz anya nővéreinek lyukói kápolnájában.

» Augusztus 28-án, szerdán, az este 6 órai szentmisét Kelemen Didák boldoggá avatásá-
ért mutatják be a minorita templomban.

» Pénteken, 30-án, a miskolci hitoktatók Veni Sancte szentmiséjét délután 4 órától tartják a 
mindszenti templomban. Utána tájékoztatót kapnak a Millenniumi teremben az új tanév feladatairól.

» Augusztus 25-étől vasárnap 9 órakor kezdődik a tridenti rítusú szentmise Miskolc-Perece-
sen, a közösségi házban (a templom mellett). A szentmise előtt lehetőség van magyar nyelvű szent-
gyónásra.

hArAng-hírek ›››››››››››››››››››››››››››

ÓRIÁSI TANSZERVÁSÁR A BORSODCOLORBAN!

„Civil fejlesztés 
a foglalkoztatásért“
éMoP 3.3.1-2011-11-0036
Pályázati programunk keretében 
MUNKAERŐ-PIACI szolgáltatások-
kal állunk álláskereső ügyfeleink ren-
delkezésére:

l Személyre szabott információ-szolgálta-
tás, tanácsadás, egyéni fejlesztés, mento-
ri támogatás. 
l Munka-, pálya-, álláskeresési és foglal-

koztatási, rehabilitációs, Coaching ala-
pú tanácsadás, pályaorientációs és állás-
kereső tréning.

l on-line munkatanácsadás – e-mail: 
munka@recik.hu

Várjuk jelentkezését a 09. 03-án indu-
ló Álláskereső klubba Álláskereső tré-
ningre! A jelentkezés határideje: 2013. 
08. 30. ReCIK Alapítvány Humán Szol-
gáltató Központ – Miskolc, Széchenyi út 
19. sz (Weidlich-udvar) 1. emelet. Tel.: 06-
30/363-7506, 46/508-626, e-mail: mun-
ka@recik.hu. Ügyfélfogadás: kedd–péntek 
10–14 óráig. Szolgáltatásaink térítésmen-
tesen vehetők igénybe.

Regionális Civil Központ Alapítvány
Cím: 3530 Miskolc, Rákóczi u. 12.
Telefon: +36 (46) 414-052,
mail: recik@recik.hu
Honlap: www.recik.hu



a város lapja

MiNap

2013. augusztus 24. | 34. hét | X. évfolyam 33. szám

8  mozaik / rejtvény

50 éve, 1963. augusztus 20-án avatták fel az Avason Miskolc új (a 
város harmadik) kilátóját. Hófer Miklós és Vörös György tervét több 
pályázat közül választották ki. A kilátó azóta a város jelképévé vált.

69 éve, 1944. augusztus 22-én éjszaka Szolnok irányából érkezett 
Miskolc térségébe négy bombázógép. 60 darab világító és mintegy 
600 darab, más típusú bombát dobtak le. A MÁV rendező pályaud-
vartól északnyugatra eső utcák, a Zrínyi utcai régi és a Bottyán J. utca 
felé néző új járványkórház is komoly károkat szenvedett.

190 éve, 1823. augusztus 24-én nyílt meg Miskolcon az első kőszín-
ház. Igazgatója Éder György volt. Szentpéteri Zsigmond köszöntője 
után Kisfaludy Károly (1788–1830): A tatárok Magyarországon című 
darabját adták elő, amelyben a színidirektor és a felesége is játszott.

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

Megidézték a fénykort 
A király és udvartartása, lovagok 

és zenészek felvonulásával kezdő-
dött a XIV. Középkori Forgatag 
szombaton a diósgyőri várban. 

Nagy Lajos király vára az augusz-
tusi hétvégén újra benépesült – a 
fénykort, a XIV. századot idézték 

fel. A kétnapos rendezvény ennek 
megfelelően lovagi tornákat, va-

lamint gasztronómiai és kulturá-
lis programokat egyaránt kínált a 

látogatóknak. A szombati napnak 
még nagyobb jelentőséget adott 

az, hogy a Magyar Nemzeti Bank 
középkori magyar aranypénzeket 

felvonultató sorozatának újabb 
darabját, Nagy Lajos király arany-

forintját is itt mutatták be. 
(fotó: Juhász Á.)

bestseller ›››››››››››››››››››››››››››››››

Helga Weiss: Helga naplója
Helga Weiss 1939-ben kislányként szenve-
di el a náci megszállás első hullámát. A nö-
vekvő náci brutalitás szemtanújaként kezd 
naplót írni, mely most az Alexandra Kiadó 
gondozásában jelent meg. Helga 1941-ben 
szüleivel együtt a terezini gettóba került, 
1944-ben a kislányt Auschwitzba depor-
tálták. Mielőtt elhagyta volna a terezíni tá-
bort, feljegyzéseit és rajzait nagybátyja egy 
téglafalba rejtette, ahonnan a háború vé-
geztével, csodával határos módon előke-

rültek. Naplója megrázó és egyedi dokumentum, amely Anne Frank 
naplójához hasonlóan örök érvényű olvasmány.

Amir Gutfreund: A mi holokausztunk
Amir és Efi egy izraeli lakótelepen él. Csupa 
érthetetlen furcsaság veszi őket körül, csupa 
kérdés, ám a gyerekek hiába kérdezősköd-
nek, a hallgatás falába ütköznek. Később az-
tán, ahogy nagyobbak lesznek, fokozatosan 
felsejlenek a múltból a megélt holokauszt-
történetek. Amir csak ekkor szembesül vele, 
hogy még a személyes történetek sem visz-
nek közelebb annak a megértéséhez, ami fel-
foghatatlan. De talán nem is ez a cél: a tör-
téneteket dokumentálni kell, önmagáért, önmagunkért – sugallja a 
haifai születésű alkalmazott matematikus, katonatiszt író Sapir-díjas, 
az Európa Könyvkiadó által megjelentett regénye.

Akkor és most… A Széchenyi I. utca 16. számú épület földszin-
ti cukrászdájáról az 1940-es években készült a kép. Korábban az épít-
tető Koós Samu üvegboltja működött itt. Az 1970-es években elbeszélt 
történet szerint Piva Carlo mellett a másik olasz cukrász Buttignon 
Ermenegildo volt Miskolcon. Cukrászdája a Széchenyi u. 107. szám 
alatt működött. A „Dzsildó” néven ismert cukrász a fiának is szeretett 
volna egy üzletet, de ahhoz szakemberre volt szükség. Ekkor tért vissza 
Kassáról cukrászmesterként Adamecz Kálmán. A tulajdonos az olasz 
cukrász fia volt, de a cégtáblára Adamecz Kálmán neve került. Ekkor-
tól ismert és került a köztudatba a Capri név is. Az olaszok a háború 
alatt elmentek Miskolcról, így lehetséges, hogy 1948-ban (az államo-
sítás előtti utolsó összeírás) a Capri cukrászda tulajdonosa Adamecz 
Kálmán volt. Az államosítás után a Miskolci Vendéglátó-ipari Vállalat 
20. számú cukrászdája és 24. számú népbüféje működött itt.
(Sáfrány Gy. József képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

Igazi lovag, kívül, belül
Igazi lovagokkal ma már 
ritkán találkozik az ember. 
Vannak azonban, akik ko-
molyan veszik a lovagi el-
veket, s azok szerint élik az 
életüket. 

Szabó Zoltán magát kóbor lo-
vagnak tartja. Mint mondja, 
azok a kóbor lovagok, akik nem 
állnak semmilyen nemesember 
szolgálatában, s nem elsőszülöt-
tek. A lovagiasság mára ugyan 
kiveszőben van, a kóbor lovag 
számára mégis alapelvek az egy-
kori értékek.

– Úgy próbáljuk élni az életün-
ket, hogy megfeleljünk azoknak 
a feladatoknak, amelyek egy lo-
vagot köteleznek. A XXI. század-
ban az adott szónak igenis van 
értéke, amibe belefogunk, azt vé-
gigcsináljuk, ilyen alapok szerint 
éljük az életünket. Emellett elsa-
játítottuk a középkori fegyverek 
használatát. Előadásokat tartunk, 
gyalogos bemutatókat – mondta 
Szabó Zoltán, hozzátéve, termé-

szetesen szeretnének majd lovat, 
ám a körülményeik nem adottak 
egy ló tartásához.

Szabó Zoltán kiemelte, hogy 
a kóborlovagi lét egy életforma. 
A fegyverek használata mellett 
igen sokrétű feladat.

– A mindennapjainkban is, 
reggeltől estig kóbor lovagok va-
gyunk – tette hozzá Szabó Zol-
tán, aki eredetileg harcművésze-
tet, karatét űzött, ám 1994-ben 
az első diósgyőri várnapokon 
bemutatót tartott, s a lovagi élet-
forma elragadta.

Kiss J. | fotó: F. Kaderják Cs.

köztünk élnek ›››››››››››››››››››››››››››››››

Általános segélyhívó: 112; 24 órás felnőtt orvosi ügyelet: MISEK (Csa-
bai kapu): 46/477-104, 46/560-080; Fogorvosi ügyelet (Szentgyörgy 
u. 25.): 46/303-098; Gyer mekorvosi ügyelet (GYEK – Szent péteri kapu 
76.): 46/477-104, 46/412-572. Lelkisegély 116-123. Áldozatsegítő vo-
nal: 80/225-225. MIHŐ-ügyelet: 46/379-360. MIVÍZ-ügyelet: 46/519-339. 
ÉMÁSZ-hibabejelentés: 40/42-43-44. Közterület-felügyelet: 46/502-579. 
Közlekedési lámpák meghibásodása (0–24 óra): 46/514-949. In Memo-
riam Temetkezés (halottszállítás): 46/353-909, 30/677-7958. Állategész-
ségügyi Telep (kóbor, elhullott állatok): 46/345-103, 30/339-6549. 

közérdekű ›››››››››››››››››››››››››››››››

A végzet ereklyéi – Csontváros
Clary Fray egy rejtélyes gyilkosságot 
követően rájön, hogy különleges ké-
pességekkel rendelkezik, és a világ, 
amiben eddig élt, nem is olyan átla-
gos, mint amilyennek képzelte. Mi-
után édesanyja eltűnik, Clary csatla-
kozik az Árnyvadászok csapatához, 
akik megmutatják neki New York 
valódi arcát: egy démonokkal, vám-
pírokkal, vérfarkasokkal, félelmetes lényekkel teli világot. Az Árnyvadá-
szokkal együtt veszi fel a harcot a démonok ellen…

színes, feliratos am.–német kalandfilm, korhatár 12 év | Mű-
vészetek Háza, Béke-terem; aug. 22–28., 15.15, 17.30

filmajánló ›››››››››››››››››››››››››››››››

Névadó – Éder György
A selyemréti lakótelepen, a 
Kőrösi Csoma Sándor és 
a Zielinszky utca között 
kelet-nyugat irányú ut-
cánk. A névadás az 1960-
as évek végén történt.

Éder György Szabad-
kán született. 1808–1812 
között Debrecenben már 
„jegyzett színész”, majd a székesfe-
hérvári társulat alapító színésze és 
művészeti vezetője (1818–1820 kö-
zött). Nagyvárad és Kolozsvár után 
jelent meg Miskolcon. Tudatosan 
a színházmegnyitásra érkezett tár-
sulatával, és a Wesselényi Miklós-
tól kölcsönkért színpadi díszleté-

vel. Miskolc mellett Kassán is 
játszott társulatával, amely-
nek tagja volt felesége és 
fia is. Miskolcon alkal-
mazta Dérynét is, aki a 
kevés havidíj miatt vált ki 

a társulatból. A színház-
történetben 1834-ben for-

dul elő Éder neve Miskolcon. 
A rá vonatkozó utolsó adat 1844, 
így halálának pontos dátumát sem 
ismerjük. (Az 1923-ban megjelent 
kötetben Bartus Ödön festőművész 
rajzolta meg arcképét. Ez az egyet-
len ábrázolás, amit ismerünk róla. 
Halálának ideje és temetésének he-
lye ismeretlen.)                                 D. I.

www.alexandra.hu

Alexandra Könyvesbolt
3525 Miskolc, Széchenyi út 33.

Tel.: 46/505-231

Ismeri Ön Jókai műveit?

Négyrészes rejtvényünkben Jókai Mór híres regényhőseinek ne-
vét rejtettük el. A megfejtéseket együtt, egy levélben legkésőbb 
szeptember 12. éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Non-
profit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: 
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők között az Andromeda 
Travel felajánlásában 2 darab 2 fős szállást sorsolunk ki Görögor-
szágban, Makrygialos üdülőhelyen standard stúdió jellegű elhelye-
zéssel, önellátással.
Előző játékunkban magyar feltalálók neveit kerestük, a helyes meg-
fejtések a következők voltak: 1. Neumann János 2. Kempelen Farkas 
3. Eötvös Lóránd 4. Zipernowsky Károly. A szerencse Darai Dezsőné 
(Miskolc, Győri kapu) és Mágori Józsefné (Miskolc, Könyves Kálmán 
u.) olvasónknak kedvezett, akik a Szerviz Iroda felajánlásában Íror-
szág-útikönyvet nyertek. Nyereményükhöz gratulálunk, azt a Szerviz 
Irodában vehetik át (Miskolc, Mártírok u. 1.)!


