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Jelentősen csökkent az állástalanok száma
Nem egészen három év alatt, 
ez év júniusára ismét tízezer 
alá csökkent az állástala-
nok száma Miskolcon – er-
ről Kriza Ákos polgármester 
napirend előtt szólt a csütör-
töki rendkívüli közgyűlésen. 

A Fidesz – KDNP koalíciónak és 
személy szerint neki is a legfon-
tosabb célkitűzése: csökkente-
ni a munkanélküliséget, növelni a 
munkahelyek számát, hangsúlyoz-
ta Kriza Ákos. Úgy fogalmazott: a 
miskolciak jelölték ki ezt az utat, a 
munkahelyteremtés útját a város-
vezetés számára, 2010-ben. 

– Nem véletlenül jelölték ki szá-
munkra ezt az utat a miskolciak. Az 
MSZP-s városvezetések „áldásos” 
tevékenysége nyomán, 2002-től 
2010-ig több mint 12 ezerre emel-
kedett Miskolcon a munkanélküli-
ek száma, tehát nyolc év alatt majd-
nem ötven százalékkal több lett 
az állástalan a városban – hangsú-
lyozta Kriza Ákos. – Ezek után vilá-
gos volt számunkra az út. A Fidesz 
– KDNP koalíciónak és személy 
szerint nekem is a legfontosabb 

célkitűzésem: minden erőnkkel 
csökkenteni a munkanélküliséget, 
növelni a munkahelyek számát – 
tette hozzá Miskolc polgármestere, 
kiemelve, hogy nem egészen három 

év alatt ismét tízezer alá csökkent a 
munkanélküliek száma a városban: 
a 2010. decemberi 12 362-höz ké-
pest 2013 júniusában a statisztikai 
adatok szerint már csaknem 2600-

zal kevesebben, 9767-en voltak állás 
nélkül Miskolcon. A számok magu-
kért beszélnek – emelte ki a polgár-
mester. 

» folytatás a 3. oldalon

Gazdaság, sportfejlesztés
Rendkívüli ülést tar-
tott csütörtökön Miskolc 
közgyűlése. Tárgyaltak 
egyebek mellett sport-
fejlesztésekről, befektetés-
ösztönzésről is. Hosszas 
vitát eredményezett a ké-
ményseprő-ipari közszol-
gáltatást ellátó gazdasági 
társaság alapítására vonat-
kozó javaslat. 
» részletek az 5. oldalon

Első siker, új igazolások
Hatalmas szerencsével megszerezte első szezonbeli sikerét Pápán a 
DVTK, mely új igazolásokkal erősítette meg a héten a keretét. Tomiszlav 
Szivics úgy nyilatkozott: a pápai sikerrel elmúlt a játékosok görcsössége, 
reméli, ez érezhető lesz a pályán is.                            » részletek az 5. oldalon

SikereS koSár 
eb-t zártunk
rendezői szempontból minden
képpen sikeresnek minősíthető a 
miskolci kosárlabda eb.  
sport | 5. oldal

Új menetrend: 
ÖnÖk kérték!
sűrűbben, ütemesebben járnak és 
több garantált csatlakozást biztosí
tanak ősztől az Mvk járatai.  
a város | 3. oldal

Új terek 
régi kőből 
kilenc önkormányzati képviselő 
kapott a sétálóutca felszedett kövei
ből, több helyen már dolgoznak.  
krónika | 2. oldal

A szombat a diósgyőri váré

Szombaton nagyszabású, egész 
napos és ingyenes rendezvény 
keretében „adja át” a város és a 
városlakók közössége a diósgyő-
ri várat a régóta várt megúju-
lásnak. Azonban búcsúról szó 

sincs, hiszen a munkák közben 
is látogatható lesz. Akárcsak a 
felsővár eddigi kiállításai, ame-
lyek már el is költöztek ideigle-
nes helyükre.             (fotó: Juhász Á.)

» cikkünk a 3. oldalon

Kezdődik!
Az Avasi Gimnázium színházter-
mében tartották a miskolci tan-
kerület ünnepélyes tanévnyitó 
konferenciáját csütörtökön.

Thaisz Miklós, az Emberi Erő-
források Minisztériuma Köz-
nevelésért Felelős Államtitkár-
ságának politikai tanácsadója a 
pedagógus életpálya-modell be-
vezetésével kapcsolatban kije-
lentette: történelmi jelentőségű 
a most következő tanév a köz-
nevelési rendszer történetében.

A tanítás hétfőn kezdődik, de 
sok iskola már vasárnap megtart-

ja a tanévnyitót. Több intézmény 
előtt rendőrök vigyázzák majd a 
közlekedést – de mindenkitől fo-
kozott figyelmet kérnek, hiszen 
jelentősen megnő majd a regge-
li forgalom.               (fotó: mocsári L.)

Kupa után, ligarajt előtt
Harmadik helyen végzett a Miskolci 
Jegesmedvék a hét végén rendezett 
Miskolc Autó Kupán. Jövő héten már 
a MOL Ligában bizonyíthatnak.

A Sapa Fehérvártól (8–3) és a 
Sanoktól (4–2) kikapott, a szlo-
vák extraligás Zsolnát viszont 5–2-
re legyőzte, így a harmadik helyen 
zárt a Miskolc Autó Kupán a Jeges-
medvék MOL Ligára készülő jég-
korongcsapata. A sorozatot csütör-
tökön, Újpesten kezdik, míg hazai 
pályán jövő hét vasárnap az Érsek-
újvár ellen mutatkoznak be. Előt-

te azonban két edzőmérkőzés vár a 
Macikra a Bártfa ellen (a péntekit 
lapzártánk után már le is játszot-
ták).              » folytatás az 5. oldalon

Digitális 
forradalom
Minden második miskolci család 
számítógéphez jut, Magyarország 
legnagyobb lakossági számítógé-
pes fejlesztése történik az elkövet-
kező fél esztendőben Miskolcon.

– Nagyon örülök annak, hogy 
a program támogatásával a kor-
mány mind a szakmai, mind pe-
dig politikai erőfeszítéseinket tá-
mogatja. Szeretném felhívni a 
figyelmet arra, hogy az országban 
egyedülálló, példa nélküli fejlesz-
tésről van szó! – hangsúlyozza Kri-
za Ákos, Miskolc polgármestere.

» részletek a 2. oldalon

Segítő Vásár – segítsünk a vásárlással!
Miskolci állomásához érkezett szer-
dán a Segítő Vásár országos rendez-
vénysorozat, melyen a megváltozott 
munkaképességű dolgozók által 
gyártott, jó minőségű, magyar ter-
mékeket szeretnék megismertetni, 
megkedveltetni a közönséggel.

A kezdeményezést a Salva Vita 
Alapítvány indította el májusban, 
a Szociális és Családügyért Fele-
lős Államtitkárság megbízásából, 
a helyszínek között Debrecen, Ba-
latonfüred, Miskolc, Pécs, Békés-
csaba és Győr szerepel. A vásárt a 
színház környékén, a sétálóutca Vá-
rosház tér felé eső szakaszán ren-
dezték meg.     » folytatás a 3. oldalon

A miskolci Sörfesztivál
szeptember 5–8. között
ezúttal is gyönyörű környezetben, 
több helyszínen várja az érdeklődőket. 

szeretettel invitálom 
a miskolcon élőket 
és az ide érkező vendégeket 
a népkertbe
A kiváló zenék, gasztronómiai különlegességek 
és programok is hozzájárulnak ahhoz, hogy 
minden vendég, kicsik és nagyok egyaránt, 
igazán jól érezzék magukat a fesztiválon. 

4 nap, 70 ezer látogató, 3 színpadon több mint 30 külföldi és hazai 
előadó – röviden így foglalhatjuk össze a tavalyi Miskolci Sörfesztivál 
eseményeit. Aki részese volt ennek a négynapos zenei-gasztronómiai 
seregszemlének, annak feledhetetlen élményben volt része. 

Hadd invitáljam ÖnÖket 
egy ma már országos hírű 
miskolci rendezvényre, 
ami immár hagyomány. 

és az ide érkező vendégeket

Dr. Kriza Ákos
Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere



augusztus 24. | szombat

Konfuciusz Intézet. Budapest és 
Szeged után Magyarország harmadik 
Konfuciusz Intézete nyílt meg Mis-
kolcon, ennek alkalmából városunk-
ba látogatott Wang Fang, a Pekingi 
Vegyipari Egyetem rektora. „Mindkét 
nép számára közösen hasznos gaz-
dasági útra léptünk. Ennek része kell, 
hogy legyen a kultúra és a nyelv isme-
rete, mert ezek nélkül nem lehet si-
keres az együttműködés – mondta a 
megnyitón Kriza Ákos polgármester.

augusztus 26. | hétfő

Kamarazene. Hétfőn kezdődött és 
péntekig tartott a Miskolci Kamaraze-
nei Nyár. A programoknak az ortodox 
templom adott otthont, a koncertekkel 
a templom gombafertőzés miatt meg-
gyengült tetőszerkezetének helyreállí-
tását támogatják.

Tárlatvezetők is lehetnek. Elis-
merő oklevéllel bocsátotta útjuk-
ra a Herman Ottó Múzeum azokat 
a szépkorú diákokat, akik elvégezték 
a 2012/2013-as tanévre meghirdetett 
önkéntes múzeumi animátorképzést.

augusztus 27. | kedd

Újra a Gesztenyésen. Ismét átfogó 
ellenőrzést tartottak a Miskolci Ön-
kormányzati Rendészet vezetésével. 
Az ellenőröket ezúttal a rendőrség is 
elkísérte a Gesztenyés utcára, ahol a 
lakcím-bejelentési kötelezettség el-
mulasztása jelenti a legfőbb gondot.

augusztus 28. | szerda

„Jótól jót tanulni”. 15 miskolci kö-
zépiskolai tanár kapta meg az EMMI 

által létrehozott „Bonis Bona – A 
nemzet tehetségeiért” Díjat. A díjazot-
tak névsorát a minap.hu-n közöljük.

augusztus 29. | csütörtök

Foci Eb Miskolcon. A Miskol-
ci Egyetem sportpályáján rendez-
ték csütörtökön és pénteken a me-
nekültügyi és migrációs hivatalok 
kispályás labdarúgó Európa-bajnok-
ságát. Az Eb-n 18 ország 44 csapata 
mintegy ötszáz fővel vett részt, a ma-
gyarokat négy együttes képviselte.

Ezüstös Fazekas. Macedóniában 
rendezték meg az Ohrid Nemzetközi 
Kórusfesztivál 2013 nevű zenei fesz-
tivált, melyen a Fazekas Gyermek-
kar második helyet, azaz ezüst diplo-
mát ért el. 

Milliárdok fejlesztésre. Az Észak-
magyarországi régió 11 kórházának 
rehabilitációs ellátórendszerét fejlesz-
tik egy ÉMOP-os pályázaton elnyert 
4,5 milliárd forintból, a B.-A.-Z. Me-
gyei Kórház és Egyetemi Oktató Kór-
ház konzorciumi vezetése alatt. 

Tanszercsomagok. Tanszercsoma-
got adományozott hátrányos helyzetű 
családoknak az Ökumenikus Segély-
szervezet. A megyében 250 csomag 
kiosztását tervezik, ebből a miskol-
ci családoknak 150-et különítettek el.

augusztus 30. | péntek

Piknikkel zártak tábort. A „Mi-
énk a TÉR!” tábor zárásaként pikni-
ket szervezett a Dialóg Egyesület az 
Avastetői Sportpályán. 

Nyárbúcsúztató. Kertvendéglői 
hangulatban nyárbúcsúztató partit 
tartottak az Őszi Napsugár Otthon 
parkjában. A rendezvényt és a nyár-
záró ebédet tangóharmonikás élő-
zene kísérte, majd művészvendégek 
előadását élvezhették az otthon lakói. 

Díszoklevelesek. Évtizedekkel 
korábban végzett bánya- és kohó-
mérnökök vettek át díszoklevelet a 
Miskolci Egyetem nyilvános ünne-
pi egyetemi szenátusülésén. Az 1943-
ban kohómérnöki oklevelet szerzett 
két mérnök részére rubinoklevelet, 
az 1948-ban oklevelet szerzett négy 
mérnök részére vasoklevelet adtak 
át, míg az 1953-ban végzettek gyé-
mánt-, a 63-ban végzettek aranyok-
levelet vehettek át.

a város lapja
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» Gonda Géza (Fidesz) | a 3. számú önkormányzati választókörzet képviselő-
je lakossági fogadóórát tart szeptember 3-án, kedden délután fél 6-tól az Avasi Herman 
Ottó Általános Iskolában (Gesztenyés utca).
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Miskolci Napló
a város lapja

Digitális forradalom Miskolcon
Minden második miskolci család 
számítógéphez jut, Magyarország 
legnagyobb lakossági számítógé-
pes fejlesztése történik az elkövet-
kező fél esztendőben Miskolcon.

– Mint a város polgármestere, na-
gyon örülök annak, hogy a prog-
ram támogatásával a kormány 
mind a szakmai, mind pedig po-
litikai erőfeszítéseinket támogat-
ja. Szeretném felhívni a figyelmet 
arra, hogy az országban egyedül-
álló, példa nélküli fejlesztésről 
van szó! – hangsúlyozza csütör-
töki közleményében Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere.

A kormány döntése alapján a 
Miskolcon és környékén élők 20 
ezer laptop térítésmentes hasz-
nálatát igényelhetik a jövőben. A 
cél a digitális fejlődés elősegí té se, 
az itt élő közösség info-kom mu-
nikációs készségének növelése.

A „Miskolc és agglomerációja 
digitális közösség” című progra-
mot, amellyel szakmai pályázatot 
nyújtott be a város, a rendkívüli 
kormányzati intézkedéseket szol-
gáló tartalékból támogatja a kor-
mányzat, amely ezzel a dönté-
sével a digitális írástudás XXI. 
században betöltött jelentősé-
gére épített. A cél az, hogy a di-
gitális fejlődés munkahely- és 
közösségteremtő lehetőségét ki-
használja a város lakossága, hogy 
támogassák, ösztönözzék a hát-
rányos helyzetű régióban a fej-
lődés egyik meghatározó előfel-
tételét.

– A program az állam, az eu-
rópai uniós források és az érintett 

piaci szervezetek társfinanszíro-
zásában jön létre.

A projektet a Nemzeti Infor-
mációs Infrastruktúra Fejleszté-
si Intézet (továbbiakban: NIIFI) 
közreműködésével bonyolítja le 
Miskolc Megye Jogú Város Ön-
kormányzata.

A kormányhatározat végre-
hajtását, azaz a helyi önkormány-
zat által elvégezhető feladatokat 
Miskolc önkormányzata átvett 
közfeladatként látja el. Ennek ér-
dekében volt szükség a város 
közgyűlésének az ezzel kapcsola-
tos határozat elfogadására.

Ezt a határozatot vette napi-
rendjére a csütörtöki rendkívü-
li ülésén Miskolc közgyűlése, és 
ez az oka annak is, hogy ennek a 
korszakalkotó programnak a hi-
vatalos indulása előtt már tájé-
koztatom a város közösségét – 
hangsúlyozza Kriza Ákos. 

A város polgármestere külön 
közleményben is tájékoztatta a 
miskolciakat, ezt az alábbiakban 
szó szerint közüljük.

Felújították az óvodaudvart
A Batsányi utcai óvoda játszóeszközeinek felújítását vál-
lalta társadalmi munkában a Koreai Kereskedelemfej-
lesztési és Befektetés-ösztönzési Ügynökség (KOTRA) az 
önkormányzattal és a holding cégeivel közösen.

A két ország jó kapcsolatát a továbbiakban is minden 
területen szeretnék erősíteni, így gazdasági téren is, 
mondta Yongsuk Kim általános igazgató. A KOTRA 
biztosított minden eszközt és alapanyagot. A 60 ön-
kéntes letakarította, majd lefestette a játszóeszközö-
ket, a nyolc homokozót is feltöltötték. Ahogy Petrá-
nyiné Képes Gizella, az óvoda vezetője mondta, ez 
számukra nagyon nagy segítség. Külön örömét fejez-
te ki, hogy a MIVIKŐ Kft. vállalta az óvoda teljes csa-
tornarendszerének áttisztítását. 

Meglepetéssel is szolgált a KOTRA, az egyik au-
tóból játékok, bicajok, sporteszközök kerültek elő, 

amiket Yongsuk Kim Zsiga Marcell alpolgármes-
terrel közösen adott át. Zsiga Marcell emlékeztetett 
rá, hogy a két ország kapcsolatának több kézzel fog-
ható eredménye is van már, így például Miskolc és 
Asan testvérvárosi együttműködése.     H. I. | fotó: M. L.

Vásártérrel bővül a Gárdonyi 
Vásárteret alakítanak ki a Gárdonyi 
Művelődési Ház előtt. A hétfőn kezdő-
dött munka várhatóan egy hétig tart.

Gonda Géza önkormányzati kép-
viselő elmondta, az új tér kialakítá-
sához a sétálóutcáról felszedett régi 
burkolóköveket is felhasználják.

– Összesen 9 képviselő kapott a 
most felszedett kövekből, én a Gár-
donyival egyeztetve kifejezetten a 
művelődési ház parkjának rend-
betételéhez kértem és kaptam ösz-
szesen 700 négyzetméter díszbur-
kolatot – mondta Gonda Géza. 
Kiemelte, ez nagy segítség a vá-
rosrészi művelődési ház parkjá-
nak rendbetételéhez, hiszen még 
az anyagköltség nélkül is jelentős 
összegbe, 2 millió forintba kerül a 
terület kialakítása, illetve a munka-
költség, amit ő finanszíroz.

Kiss Ákosné Gonda Erika, a mű-
velődési ház vezetője elmondta, a 
vásártérre költözik a kirakodóvásár, 
de már ősszel programokkal tölte-
nék meg a most létesülő teret.

– Terveink közt szerepel, hogy 
még az idén megszervezzük itt a 
városrészi csereberét – tette hozzá.

T. Á. | fotó: J. Á.

Új tér régi kőből 
Kétmillió forintból, másfél hónap 
alatt újul meg a Kuruc és Árpád ut-
cák között elterülő Pálosok parkja. 

Seresné Horváth Zsuzsanna ön-
kormányzati képviselő elmondta, a 
több mint 40 éves park karbantar-
tására már nagy szükség volt, a he-
lyiek is sürgették a felújítást, mivel a 
járdák, játszóterek és utcai bútorok 
állapota jelentősen leromlott. A liget 
központi virágágyása körül a sétá-
lóutca burkolatcseréjénél felszedett 
kövekből teret alakítanak ki, öt pa-
dot is elhelyeznek, de az egész terü-
letet sokkal virágosabban képzeli el. 
A ligetben helyet kapna egy, a pálo-
sokhoz kapcsolódó faszobor is a ké-
sőbbiekben. 

– Szeretnénk, ha a névadó pálo-
sok valamilyen módon tükröződ-
nének a virágágyásban, ezért meg-
jelenítjük jelmondatukat: „Egyedül 

Istennel” – mondta Seresné Hor-
váth Zsuzsanna.

A terület önkormányzati képvi-
selője hozzátette: egy hónapja dol-
goznak a parkban, a munkák vár-
hatóan két hét múlva befejeződnek. 
Az átépítés képviselői keretéből, két-
millió forintból valósul meg.

Kérdésünkre elmondta, a nyár 
elején kihelyezett öt kutyaürülék-
gyűjtő nagyban hozzájárult a kör-
nyék tisztaságához.      S. P. | fotó: M. L.

Jótékonysági koncert  
a koraszülöttekért
Jótékonysági koncertet ad a Mis-
kolci Dixieland Band az Első 
Miskolci Lions klub szervezé-
sében. A Miskolci Múzsa-dí-
jas zenekar estjének bevételével 
a koraszülöttmentők technikai 
felszereltségét kívánják javítani.
A koncertet a Kamaraszínház-
ban tartják szeptember 3-án, 

kedden este 8 órától. A műsor-
ban a tradicionális dixie mu-
zsika mellett a XX. század híres 
zenészeit is felidézik, például Lo-
uis Armstrongot, Nat King Co-
le-t, Irvin Berlint és Frank Sinat-
rát. Jegyeket a Miskolci Nemzeti 
Színház jegyirodájában lehet vá-
sárolni.

Tisztelt miskolciak!
Mint a város polgármestere, nagyon örülök annak, hogy a program tá-
mogatásával a kormány mind a szakmai, mind pedig politikai erőfe-
szítéseinket támogatja.

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az országban egyedülálló, 
példa nélküli fejlesztésről van szó!

A laptopok beszerzésére, a korszerű városi hálózat kiépítésére, az in-
formatikai ismeretek oktatására, digitális terek létrehozására és mis-
kolci webes szolgáltatások fejlesztésére különböző forrásokból közel  
4 milliárd forint központi forrást ad a kormányzat.

Tehát: 4 milliárd forintot a miskolci polgárok jövőjébe tudunk fek-
tetni. Egyedülálló, hogy ilyen nagymértékben történik fejlesztés térsé-
günkben! Egyedülálló, hogy közvetlenül, a személyeknek – a tanulni, 
dolgozni, művelődni akaró polgároknak – tudunk segíteni!

A program olyan hatalmas volumenű, hogy ezzel nem kevesebbet, 
mint a miskolci háztartások felét érinti.

És tegyük hozzá, hogy bár sok város szerette volna magának meg-
nyerni ezt a programot, mégis csak Miskolc, csak Miskolc volt képes 
arra, hogy olyan koncepcióval álljon elő, amely a kormány teljes támo-
gatását élvezi.

A programot az erre a célra létrejövő iroda és szervezet vezényli 
majd le, meghatározott előírások és pályáztatás útján.

Itt szögezem le azt, hogy a laptopokat nem osztogatjuk. Azokat csak 
olyan személyek kapják, akik garantálják, hogy használják és érdeme-
sek arra, hogy ilyen támogatáshoz jussanak. Minimum kritérium tehát 
a jogkövető magatartás.

A program minden részletéről a jövőben részletes tájékoztatást kap-
nak majd a polgárok, akik, remélem, a jövőben nemcsak megértik, ha-
nem meg is élik majd, milyen a közös siker, Miskolc sikere!

Újabb híd újul meg
A miskolci Árok utcai közúti 
híd rekonstrukciójának meg-
kezdése után, a jövő héten, vár-
hatóan kedden, megkezdődik 
a lillafüredi autóbusz-végállo-
más közúti hídjának felújítása. 
A rekonstrukció során kicseré-

lik a szigetelést, helyrehozzák a 
korlátokat, a járdákat, amelye-
ket sóvédelemmel is ellátnak, és 
helyreállítják a mederburkolatot 
is. A munka idején félpályás út-
lezárásra kell számítani az arra 
közlekedőknek.



a város lapja

MiNap

X. évfolyam 34. szám | 35. hét | 2013. augusztus 31.

a város  3

Önök kérték! – utasbarát változásokkal indul az ősz az MVK-nál
Sűrűbben, ütemesebben járnak és 
több garantált csatlakozást bizto-
sítanak ősztől az MVK járatai. Az új 
közlekedési rend szeptember 1-jén, 
vasárnap lép életbe, és a módosítá-
sokkal együtt a menetrendi kép is le-
tisztul, egységessé válik.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az 
iskolai tanév megkezdésével és a 
nyári szabadságolások befejeződé-
sével, azaz szeptember 1-jétől élet-
be lép az őszi menetrend. Az új 
menetrend bevezetésére azért van 
szükség, mert a nyári időszakhoz 
képest iskolaidőszakban jellemző-
en nagyobbak az utazási igények. 

Az MVK ezekhez az igényekhez 
igazodva szeptember 2-ától a reg-

geli és délutáni csúcsidőben a ko-
rábbi évek gyakorlatának megfele-
lően sűrűbben közlekedteti az 1A, 
3, 3A, 4, 6, 7, 16, 19-67, 29, 32, 35 
járatot. Szeptember 9-étől, az egye-
temi szorgalmi időszak kezdetétől 
az órakezdésekhez és végzésekhez 
igazítottan óránként egy-egy 14-es 
járat teszt jelleggel továbbközleke-
dik a Hejő-parkon át az Egyetem-
városig – illetve ellenkező irányban 
onnan indul – biztosítva Hejőcsa-
ba és az Egyetemváros kapcsolatát.

A közlekedési cég szeptembertől 
újabb utasbarát módosításokat ve-
zet be. Az összehangolt és ütemes 
menetrendeket újabb járatokra és 
időszakokra terjesztik ki, illetve bő-
vülnek az éjszakai csatlakozások.

Annak érdekében, hogy reggel 
a munkahelyekre könnyebben jus-
sanak el a miskolciak, számos járat 
menetrendje módosult, illetve ga-
rantált csatlakozásokat vezettek be. 
Ezekről részletesen a menetrend-
könyv mellékletében olvashatnak, 
illetve a garantált csatlakozással ren-
delkező indulási időpontokat min-
den járat menetrendjében zöld hát-
térrel jelölték. A menetrendkönyv 
másban is módosult; a könnyebb 
olvashatóság érdekében a menet-
rendek formátuma egységessé vált: 
a végállomásról történő indulások 
időpontjai a két fő mezőben egy-
más alatt, a különböző naptípusok 
indulási időpontjai pedig egymás 
mellett találhatóak meg.

Az új, őszi menetrendek kialakítá-
sánál már figyelembe vette az MVK 
a nyári menetrend bevezetése óta és 
a lakossági fórumokon érkezett ész-
revételeket is. A főbb menetrendi 
változásokról részletesen a minap.
hu-n írunk. A 2013-as őszi menet-
rendkönyv már péntektől megvásá-
rolható.                                          Tajthy Á.

Segítsünk a vásárlással!
Miskolci állomásához érkezett 
szerdán a Segítő Vásár elnevezé-
sű országos rendezvénysorozat, 
melyen a megváltozott munkaké-
pességű dolgozók által gyártott, 
jó minőségű, magyar termékeket 
szeretnék megismertetni, meg-
kedveltetni a közönséggel.

» folytatás az 1. oldalról
A rendezvény helyi, jószolgálati 
nagykövetének Pál Dénest, Ma-
gyarország 2012-es hangját kér-
ték fel, a védnöki tisztet Csöbör 
Katalin és Sebestyén László or-
szággyűlési képviselő vállalta. 

A színház előcsarnokában 
kora délután sajtótájékoztatón 
méltatta a rendezvény célkitű-
zéseit Soltész Miklós, az EMMI 
szociális és családügyért fele-
lős államtitkára, Kósa Ádám 
EP-képviselő, Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere, Csöbör Ka-
talin országgyűlési képviselő, 
Végh Katalin, a Salva Vita Ala-
pítvány elnöke, valamint Pál Dé-
nes jószolgálati nagykövet. Sol-
tész Miklós egyebek mellett szólt 
a kormányzat munkahelyterem-
tésre, -megőrzésre irányuló tö-
rekvéseiről. Kiemelte, hogy a 
segélyezés helyett megfelelő tá-
mogatásokkal szeretnék előse-
gíteni a foglalkoztatás bővítését 
– a fogyatékkal élők körében is – 
aminek látható eredményei van-
nak. Munkahelyek ezreit sikerült 
megőrizni, létrehozni. Az állam-
titkár elmondta, a Segítő Vásár 
35 olyan vállalkozás termékeit 
mutatja be, ismerteti meg, ame-
lyek megváltozott munkaképes-
ségű dolgozókat foglalkoztatnak. 
A vásárlók itt kiváló minőségű, 
magyar termékekhez juthatnak, 
s fogyatékkal élő honfitársaik 
munkahelyeinek megőrzését tá-

mogathatják a vásárlással. Soltész 
Miklós jelezte, a nap folyamán lá-
togatást tett a Szimbiózis Alapít-
ványnál is, és elismeréssel szólt az 
ott folyó tevékenységről. 

Kriza Ákos hangsúlyozta, az 
ország más részeihez hasonló-
an, Miskolcon és környékén is a 
munkanélküliség az egyik legna-
gyobb probléma, s a foglalkoz-
tatás bővítése ez egyik legfonto-
sabb célkitűzés, a kormánnyal 
együttműködve. A polgármester 
ezzel összefüggésben példaként 
említette a Start közmunkaprog-
ram eredményeit, amely itt is tö-
megével hozott vissza a mun-
ka világába olyanokat, akik talán 
a nagyszüleiket sem látták már 
dolgozni. Kiemelte, hogy a vásá-
ron részt vesz az önkormányzat 
által alapított, jelenleg a Miskolc 
Holdinghoz tartozó MiProdukt 
– korábbi SzocioProdukt – Kft. 
is, amely jelenleg 118 embert fog-
lalkoztat, köztük 76 megváltozott 
munkaképességűt. 

– A napokban a szociális és 
családügyért felelős államtit-
kár jóváhagyta védjegyhasznála-
ti kérelmüket. Így a MiProdukt 
Kft. egy évig jogosult a Segítő Vá-
sárlás védjegy, illetve logó hasz-
nálatára, amely tanúsítja, hogy 
megvásárlásával egy hátrányos 
helyzetű csoportot támogatunk 
– hangsúlyozta a polgármester. 

Végh Katalin, a Salva Vita Ala-
pítvány elnöke szólt két évtizedes 
tevékenységükről, célkitűzéseik-
ről, elmondva: a fogyatékkal élők, 
megváltozott munkaképességű-
ek foglalkoztatásának támogatá-
sa azért is kiemelkedő jelentősé-
gű, mert pozitívan befolyásolja 
az érintettek önértékelését, erősíti 
társadalmi szerepvállalásukat is. 

Szepesi S. | fotó: Juhász Á. 

Házhoz ment a hivatal – sikeres fórumok, megoldott problémák
Sikeres a polgármesteri hi-
vatal által nyár elején indí-
tott „A hivatal házhoz megy” 
című lakossági fórumsorozat.

– A fórumok júniusban kezdőd-
tek azzal a céllal, hogy a város ve-
zetői megismerjék, és megoldást 
találjanak a városrészekben élőket 
foglalkoztató gondokra – kezdte 
Kriza Ákos, Miskolc polgármestere, 
aki kiemelte, a polgármesteri hiva-
tal fő célja az, hogy szolgáltató ön-
kormányzat működjön Miskolcon, 
ezért nagyon fontos a jövőben is a 
hasonló alkalmak szervezése, illetve 
a lakossági problémák gyors és ha-
tékony orvoslása.

A városvezető emlékeztetett, az 
eddig megtartott fórumok lefedték 
a város teljes területét, és az azokon 
megjelentek döntően a városüze-
meltetés, a közbiztonság és a közös-
ségi közlekedés témakörében vetet-
tek fel problémákat.

– A fórumokon mindig ott vol-
tak az illetékes főosztályvezetők, 
osztályvezetők, rendészeti vezetők 

és az érintett holding-tagvállalatok 
képviselői. Az eseményeken több 
mint hatszáz ember jelent meg, és 
175 kérdést tettek fel. A város anyagi 
lehetőségeit figyelembe véve, de be-
látható időn belül, megnyugtató és 
teljes körű megoldásokra töreked-
tünk – hangsúlyozta Kriza Ákos.

– A 175 kérdésből egészen pon-
tosan 80 az MVK-val volt kapcso-
latos – ezt már Devecz Miklós, a 
MVK Zrt. vezérigazgatója mondta. 

A felvetett problémák mindegyi-
két kivizsgálták a közlekedési cég 
szakemberei, többet közülük már 
meg is oldottak, ezek között voltak 

menetrendi módosítások, javították 
a csatlakozásokat, a korábbinál több 
időpontban indítanak alacsony-
padlós buszokat.

– Az utasok fedett várókat hiá-
nyoltak a 38-as autóbusz Arboré-
tum megállóhelyéről, valamint az 
Újgyőri főtér 21-21 B megállóhelyé-
ről. Ennek megvalósítására Eperje-
si Erika és Kiss János önkormány-
zati képviselő fél-félmillió forintot 
biztosít, így a munkákat ősszel el is 
végzik – hangsúlyozta.

Felmerült a fórumokon az 1/1A 
buszok megszüntetése is. Devecz 
Miklós leszögezte, ez egy olyan vál-

lalt EU-s kötelezettség a Zöld Nyíl 
projektben, amely ha nem teljesül, 
a támogatási összeg visszafizeté-
sét kockáztatja a város. Hozzátette, 
az MVK Kriza Ákos polgármester-
rel közösen keresi az 1-es autóbusz 
megtartásának lehetőségét.

A buszflotta rekonstrukciójáról is 
sokan érdeklődtek. A vezérigazgató 
emlékeztetett, 75 darab CNG tech-
nológiájú, vagyis sűrített gázzal mű-
ködő, alacsonypadlós, klimatizált 
autóbuszt szerezhet be az MVK.

– A részvételi felhívásra három 
ajánlat érkezett, jelenleg a hiánypót-
lás szakaszában vagyunk, és szep-
tember 4-ére reményeink szerint 
már tudni lehet majd, mely cégek 
adhatnak be ajánlatot. A tervek sze-
rint jövő augusztusra mind a 75 új 
busz itt lehet, ezáltal a buszflotta fe-
lét teljesen új kocsikra cserélhetjük 
– szögezte le Devecz Miklós.

A közlekedési cég első embere re-
ményét fejezte ki, hogy a jelenleg is 
zajló utaskikérdezést és háztartás-
felvételt követően még pontosabb, 
az utasok igényeinek még inkább 
megfelelő menetrendet tudnak ki-
alakítani.

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.

A szombat a diósgyőri váré
Szombaton nagyszabású, egész 
napos és ingyenes rendezvény ke-
retében „adja át” a város és a vá-
roslakók közössége a diósgyőri vá-
rat a régóta várt megújulásnak. 
Búcsúról nincs szó, hiszen a mun-
kák közben is látogatható lesz.

Szombaton délben pedig Kriza 
Ákos polgármester köszöntője 
után időkapszulát helyeznek el 
az olaszbástyán, a későbbi korok 
számára is megőrizendő azt a je-
lentős lépést, amit a most elkez-
dődő projekt jelent a vár életé-
ben. A programok azonban már 
délelőtt 10 órakor elkezdődnek, 
és egészen az este 8 órakor kez-
dődő tűzshow-ig, középkori tű-
zijátékig tartanak.

Lesznek változatos harci be-
mutatók, szól majd a népzene, 
mulatni hív a táncház, de nyit-
va tart majd a középkori foga-
dó, együtt ünnepelhetünk egy 
középkori esküvőn, este pedig, 

a jelenbe lépve a Miskolci Illés 
Emlékzenekar és a Miskolc Di-
xieland Band ad koncertet. 

Két alkalommal, fél 6-kor és 
fél 7-kor helyszínbejárás indul a 
felsővárba, amit jelenlegi formá-
jában utoljára láthatunk. A láto-
gatás alatt úgynevezett roll-lappal 
szemléltetik az érdeklődőknek a 
jövőbeli várképet: többek között 
a korabeli Közép-Európa egyik 
legnagyobb lovagtermét rekonst-
ruálják a munkák során, ezt il-
lusztrálják is a csoportvezetők. 

Az egész évben látogatha-
tó kiállításokat az érdeklődők 
szombattól két helyszínen te-
kinthetik meg. A vártörténeti és 
régészeti kiállítás a Déryné-ház-
ban, a velencei, középkori fegy-
verek és páncélok tárlata pedig 
a várral szomszédos turisztikai 
házban lesz ideiglenesen megte-
kinthető. Az éremverde pedig az 
alsó várrészben működik.

Kiss N.

Jelentősen csökkent az állástalanok száma
Nem egészen három év alatt, 
ez év júniusára ismét tízezer 
alá csökkent az állástala-
nok száma Miskolcon – er-
ről Kriza Ákos polgármester 
napirend előtt szólt a csütör-
töki rendkívüli közgyűlésen. 

» folytatás az 1. oldalról
A témához sokan hozzászóltak a 
napirendek vitája során is. Molnár 
Péter (KDNP) frakcióvezető meg-
jegyezte, Miskolcon nagyon ter-
hes az örökség, nehéz helyzetből 
kell kilábalnia a városnak. A rend-
szerváltás óta minden kormány-
zat, önkormányzat célul tűzte ki, 
hogy a nehézipar összeomlása után 
munkahelyeket teremtsen itt, van, 
amelyik ebben több, van, amelyik 
kevesebb sikert ért el. Az előző pol-
gári-keresztény városvezetés alatt 
jött ide a Bosch. De mi történt 2002 
és 2010 között? Nagy adósság hal-
mozódott fel és megnőtt a munka-
nélküliség – hangsúlyozta a frak-
cióvezető. Mint mondta, ebben az 
időszakban is voltak olyan multi-
nacionális cégek, amelyek Miskol-
con is érdeklődtek, de végül máshol 
telepedtek le. Minden miskolcinak 
látnia kell azt, amit a diagram mu-
tat: megvan az eredménye a jelen-
legi kormány és városvezetés eddi-
gi munkájának. 

Molnár Péter emlékeztetett rá, 
hogy a magyar kormány konszo-
lidálta az önkormányzati szek-
tort, hogy segítsenek kilábalni a 
súlyos adósságválságból, amelybe 
a szocia listák taszították. Miskolc 
adósságából 26 milliárd forintot 
vállalt át, amely történelmi dön-
tés. Abból a rombolásból azon-
ban, amit a szocialisták végeztek, 
nem lehet egy-két év alatt kilábal-
ni. Haladni kell tovább a megkez-
dett úton, folytatni a munkát. 

Tompa Sándor (DK) képvise-
lő a vita során kérte, jelentkezzenek 
azok a cégek, amelyek a jelzett 2600 
munkahelyet teremtették és azok a 
miskolciak is, akik az utóbbi időben 
a versenyszférában munkát kaptak. 

Pakusza Zoltán (Jobbik) kép-
viselő azt a statisztikát hiányol-
ta, amely azt is megmutatná, hány 
ember hagyta el Miskolcot. Mint 
mondta, tudomása szerint számuk 
eléri a 2500-at, ez pedig papíron 
valóban csökkenthette a munka-
nélküliek számát, mert vélhetően 
olyanok mentek el, akiknek nem 
volt itt munkájuk. Véleménye sze-
rint nemcsak a befektetőkre kelle-
ne várni, a helyi vállalkozókat is se-
gíteni és erősíteni kellene.

Kiss János (Fidesz) frakcióve-
zető elmondta, a befektetők már 
itt vannak a városban, 2600 mun-
kahelyeket hoztak létre, ennyivel 
csökkent a munkanélküliek száma. 
A befektető nem csak multinacio-

nális céget jelent, a kis- és közép-
vállalkozói szektor foglalkoztat-
ja a dolgozók kétharmadát. Abba 
bele sem nagyon tudnak gondol-
ni a miskolciak, hogy miként le-
hetett 35 milliárdos adósságot fel-
halmozni, abba viszont nagyon is, 
hogy mit jelent 2600 munkahely. 
Kiss János szerint a grafikon felfelé 
menő szárát is nézni kell, és elgon-
dolkodni rajta, hogyan emelked-
hetett a 2002-es 8662-ről a 2010-es 
12 362-re a regisztrált munkanél-
küliek száma Miskolcon. 

Varga Gergő (DK) képviselő 
azt kérdezte, tartalmazza-e a gra-
fikon azt, hogy hányan dolgoznak 
közmunkában, regisztrált mun-
kanélküliekről van-e szó? Kriza 
Ákos válaszában elmondta, regiszt-
rált munkanélküliekről van szó, 
és 900 közmunkás szerepel a sta-
tisztikai adatokban. Kiemelte, ez a 
foglalkoztatástípus is fontos, segít-
ségével vissza tudják vezetni a mun-
ka világába a munkanélkülieket.

Kovács László (KDNP) képvi-
selő kijelentette: szégyelli magát a 
szocialisták viselkedése miatt, akik 
a Fidesz – KDNP véleménye sze-
rint leszerepeltek Miskolcon. Ha 
őszintén magukba néznek, ak-
kor azt, hogy a KSH adatai sze-
rint 2600-zal csökkent a munka-
nélküliek száma, sikerként kellene 
elkönyvelniük, nem pedig negatí-
vumként támadni.

Sz. S.

Hóközi bérletnek hívják szeptember 1-jétől 
az MVK 30 napos bérleteit, valamint 
ugyanezzel a fordulónappal változik (nő) a 
bírságok összege. Ha valaki bliccel, és elcsí-
pik, a helyszínen kell fizetnie 7500 forintot, 
különben duplájára nő a bírság. Viszont ha 
csak otthon felejtette a bérletét, akkor jel-
képes 600 forintra csökken a büntetés.
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Miskolci Mobilitási Hét
Miskolc önkormányzata tizenharmadik éve csatlakozik az euró-
pai kezdeményezéshez, melynek eredményeként évente több 
ezer lakos figyelmét tudjuk felhívni a közlekedés okozta kör-
nyezeti, egészségi hatásokra, s az ezt csökkenteni képes éssze-
rű autóhasználatra, a közösségi és alternatív közlekedési eszkö-
zök előnyeire.

A miskolci Mobilitási Hét alkalmával lesz többek között eljutási ver-
seny, MVK nyílt nap, és mindenki kipróbálhatja tudását a KRESZ- és 
ügyességi vetélkedőkön, mint például az utcai társas, vagy a busz-
húzó verseny. Az ATTAC projekt jóvoltából 22-én nosztalgiabuszos 
városnézésre invitáljuk a látogatókat számos más érdekes program 
mellett. A programokon való részvétellel pontok gyűjthetőek, amelyekkel ajándékok, belépők, meglepetések nyerhetők.

Helyszíneink:
– 2013. szeptember 14.: Autó nélkül a természetben – gyalogos teljesítménytúra a Majális parkban
– 2013. szeptember 16.: Eljutási verseny jutalomreggelivel a kétkerekezőknek a Városház téren
–  2013. szeptember 18.: DIÓSGYŐRI városrész Mobilitási Napja  

Dél-Kilián, Könyves Kálmán iskola melletti parkoló
–  2013. szeptember 19.: AVAS-TAPOLCAI városrészek Mobilitási Napja 

Avasi buszvégállomás melletti sportpálya
– 2013. szeptember 20.: MVK Zrt. Nyílt napja (Szondi György út 1.)
– 2013. szeptember 21.: Autó nélkül a természetben – kerékpáros teljesítménytúra a Majális parkban
–  2013. szeptember 22.: AUTÓMENTES NAP és BELVÁROSI Mobilitási Nap 

Miskolc Városi Szabadidőközpont (Sportcsarnok) előtti tér

Részletes program: www.miskolc.hu
További információ: www.ecolinst.hu, ecolinst@kothalo.hu

Legyen Ön is aktív részese a városrészi mobilitási napoknak  
és a szeptember 22-i autómentes napnak!

ATTAC – Új irány a közösségi közlekedésben
Idén második alkalommal szerepel aktív közreműködőként a miskolci Mobilitási Héten a Miskolc Holding Zrt. az ATTAC nem-
zetközi projekt képviseletében. A Miskolc Holding Zrt. által vezetett projekt szorosan kapcsolódik az Európai Mobilitási Héthez, 
ugyanis a projekt legfőbb célkitűzése a városi közösségi közlekedés fenntartható fejlesztése. Az ATTAC projekt révén Miskolcon 
jelenleg is folyik egy kísérleti projekt, amelynek keretében 2013. május 13. és szeptember 13. közötti időszakban többletszolgál-
tatásként valósul meg 4 viszonylaton az igény szerinti közlekedés: a többletjáratok csak bejelentkezés esetén indulnak és azok-
ban a megállókban állnak meg, melyekre bejelentés érkezett, valamint a járművek mérete is a regisztrált utasszámhoz igazodik.

Fennmaradó intézkedés: Fenntartható várostervezés
Az Európai Mobilitási Hét egyik fontos célja, hogy a kampányhoz kapcsolódóan fennmaradó intézkedések is bevezetésre kerül-
jenek. Az ATTAC projekt keretében 2012-ben megkezdődött Miskolc Város Fenntartható Közlekedésfejlesztési Koncepciójának 
kidolgozása. A terv készítésében minden érintett, így Ön is részt vehet az ATTAC Mobilitási Fórumokon keresztül. Mostanra elké-
szült a Miskolcra vonatkozó terv munkapéldánya, amely a http://www.attacproject.eu/project-outcomes.html weboldalról le-
tölthető és véleményezhető. A végleges terv 2013. év végére készül el. További információ: www.attacproject.eu

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.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket ked
vezményes áron a Miskolci Naplóban 
hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Széchenyi u. 40. 
Tel.: 46/501420
Fax.: 46/501428
Email: hirdetes@miprodukt.hu

Apróhirdetés
selyemréti, i. emeleti, gázkon-
vektoros, erkélyes, zöldövezeti, 
36 m2-es, 3 szintes társasházban 
lévő ingatlanért kb. 10 m2-el na-
gyobb, belvárosi, I. emeleti, gá-
zos lakást keresek, komoly rá-
fizetéssel. Tel.: 06-46/749-495, 
06-30/360-5502.

Gyors személyi kölcsön! Nyug-
díjasoknak, rokkantnyugdíja-
soknak is 1–4 nap alatt. 21–68 
éves korig 65 000 Ft nettó. Tel.: 
20/291-8302.

A Miskolci egyetem szerszám-
gépek Tanszékén, szeptem-
ber közepén CNC-gépkezelő, 
CNC-gép programozó és „Met-
ro lógiai-méréstechnika a gép-
iparban” tanfolyam indul. www.
felnottkepzes.uni-miskolc.hu. Je-
lentkezés: lajtos.ju@uni-miskolc.
hu címen.

Hi-sec és MeGA acél bizton-
sá gi ajtók már 54 900 Ft-tól, to-
vábbá nyílászárók (műanyag, fa, 
alumínium) cseréje óriási ked-
vezménnyel, teljeskörű árnyéko-
lástechnikával. Tel./fax: 46/402-
292, mobil: 30/336-5528, web: 
www.aluport.hupont.hu, bemu-
tatóterem: Miskolc, Bükk áruház 
I. emelet. Nyitva: h–p: 9–14 óráig, 
sz: 9–12 óráig.

2013. szeptember 14-én, szombaton
a Barlangfürdő zártkörű rendezvény miatt

eGész NAP záRVA TART
ezen a napon az éjszakai fürdőzés is elmarad!

Megértésüket köszönjük!

HIRDETéS

az akció érvényes: 
2013. 08. 31-től 2013. 09. 06-ig 

Softnair öblítő konc., 1 l  299 Ft
Coccolino öblítő, 1 l  499 Ft
Silan öblítő, 1 l  499 Ft
Silan öblítő, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft
Harpic WC-tisztító, 750 ml, 532 Ft/l 399 Ft
Mosószóda 1 kg 339 Ft
Fa deo, 200 ml, 2245 Ft/l 519 Ft-ról 449 Ft
Rexona deo, 150 ml, 3860 Ft/l 649 Ft-ról 579 Ft
Palette Natural Colors hajfesték akciós áron!  599 Ft
Daisy eü. papír, 8+2 tek., 2 rét., 45 Ft/db 449 Ft

190 évad – gombócból is sok
„A városi minőség van beépítve ezekbe a falakba”

190. évadát ünnepli vasárnap 
a Miskolci Nemzeti Színház. 
A teátrum 1823. augusztus 
24-én nyitotta meg kapuit. A 
jeles dátum tiszteletére egész 
napos ünneplésre invitál a 
színház vezetése – többek 
között 190 szilvás gombóccal.

A mai Magyarország első magyar 
nyelvű kőszínháza nyílt meg Mis
kolcon 1823ban. Művészeti, szín
háztörténeti és történelmi szem
pontból is jelentős dátum ez, ezért 
a teátrum vezetése a miskolciakkal 
együtt szeretné megünnepelni.

Kiss Csaba, a színház vezetője el
mondta, a 190 évad jelentőségét a 
XXI. században nehéz megítélni.

– Amikor Budapest lakosságának 
nagy része német nyelvű, a katoli
kus templomokban latinul szól az 
ima, az akkori középréteg franciául, 

németül beszél, kiemelten jelentős, 
hogy magyar nyelvű színház nyílik. 
Most, amikor az országban 50 szín
ház van, nehéz felmérni valódi jelen
tőségét annak, hogy az akkori nyel
vi közegben, egy vidéki városban 
azt mondták, közadakozásból szín
házépületet emelnek. Létrejött egy 
színház, amelyben elsősorban a ma
gyar nyelv ápolása, stílusának alakí
tása volt fontos, ez hatalmas dolog. 

Történelmi szempontból is, hiszen 
’48ban volt egy forradalom, majd 
9 évvel később Ferenc József osztrák 
császár nemzeti rangot adott a szín
háznak, a kiegyezés előtt 10 évvel – 
magyarázta a miskolci teátrum in
dulásának jelentőségét Kiss Csaba, 
hozzátéve: a színház létrejötte a for
dításirodalmat is fellendítette, s Mis
kolc várossá válásában is jelentős 
szerepet vállalt.

A direktor elmondta, a színház 
leégett, majd közadakozásból, helyi 
főurak adományaiból épült újra, s 
nyitotta meg kapuit 1857ben.

– A városi minőség van beépítve 
ezekbe a falakba. Ma is azok a tég
lák, kövek vannak a falakban, a to
ronyban azok a gerendák láthatók, 
amelyeket 1857ben ácsoltak. A tör
ténelmi levegő áthatja az épületet, a 
társulatot – tette hozzá.

A színház társulata tavaly, az új 
vezetés elve szerint felfrissült, de so
kan maradtak a régi tagok közül is. 
Péva Ibolya színművésznő 1966
ban kezdett a Miskolci Nemzeti 
Színháznál dolgozni, s csupán egy 
évadot töltött máshol.

– Elhívtak Kecskemétre, egy 
évadban 7 szerepem is volt, de a fő
rendező értem jött és visszakerül
tem Miskolcra. Itt szeretnek engem, 
ez az első színházam, nagyon szere
tek itt lenni. A színház 150. évadá
nak ünnepén a Csongor és Tündét 
adtuk elő, én voltam Tünde – me
sélte a múltról Péva Ibolya.

A színházról, Kiss Csaba gondo
latairól, valamint arról, miért fon
tos Péva Ibolyának a 12es öltöző, 
bővebben a minap.hun írunk.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

„Még nagyobb figyelem a fiatalokra”
A visszaszámlálás elkezdődött, hi-
szen már csak néhány nap, s újra sör-
fesztivál lesz Miskolcon.

Szeptember 5–8. között rendezik 
meg a Népkertben a Miskolci Sör
fesztivált. Mint arról már több alka
lommal beszámoltunk, lesz óriási 
sörsátor, három zenei színpad, csa
ládi program, gasztronómiai és kéz
műves vásár, s természetesen sör. 

– Még nagyobb figyelmet fordí
tunk a fiatalokra. A világsztárokon 
és a hazai mainstream zenekarokon 
kívül két elképesztően sikeres, fiatal 
banda, a The Carbonfools és a meg
lepetés, a Punnany Massif is fellép, 
de gondoltunk a mulatozni vágyók
ra is. Miskolcra érkezik Galambos 
Lajcsi, Fenyő Miklós és Kasza Tibi 
is – mondta Hajdú Péter főszervező, 
hozzátéve, olyan nemzetközi sztá

rokat hívtak, akik számára nem ide
gen a sörfesztivál hangulata. Igazi 
csemegékre számíthat a közönség: 
érkezik Dj. Bobo, a Rednex, s töb
bek között a Hooligans, a Sugarloof, 
a Haddaway, az Edda Művek.

Mint megtudtuk, tavaly 70 ezren 
látogattak ki a Népkertbe, a Miskol
ci Sörfesztiválra. Hajdú Péter elárul
ta, 75 ezer látogatói számtól idén 
már elégedettek lesznek.

– Idén is számos sört kóstolhat
nak meg a fesztiválozók Miskolcon. 
Az egész város, és az ország is vár
ja már ezt. Én inkább a finom ma
gyar borokat szeretem, de szerin
tem idén is végig fogom kóstolni 
az összes sörkülönlegességet – tette 
hozzá Hajdú.

Már csak néhány nap tehát, s a 
sörcsapok kinyílnak, szólnak a régi 
klasszikus zenék, s a legfrissebb slá
gerek. A sörfesztivál programja 
részletesen a minap.hu program
ajánlójában olvasható.               Kiss J.

A Játszd újra, sam előadására a megye polgármestereit hívták meg
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A miskolciak közös sikere
Kriza Ákos polgármester a meg-
újult Selyemréti Strandfürdőről is 
szólt napirend előtt, amelyet két 
hónap alatt csaknem 90 ezer láto-
gató keresett fel. 

Ez egy örömteli eredmény, amely 
sok ezer miskolcit tölt el büszke-
séggel – mondta el Kriza Ákos. 
Mint fogalmazott, nagyon so-
kan várták azt a fejlesztést, amely 
nemrégiben elkészült a Selyem-
réti Strandfürdőben. Két hónap 
alatt több mint 88 ezren fordul-
tak meg a külsejében, szolgáltatá-
saiban és attrakcióiban egyaránt 
megújult városi fürdőben. 

– Voltak kezdeti nehézségek, 
de a zéró tolerancia bevezetésé-
vel és a közbiztonság szigorítá-

sával sikerült elérnünk, hogy a 
miskolciak számára valóban egy 
nagyszerű kikapcsolódási lehe-
tőség valósuljon meg – hangsú-
lyozta Miskolc polgármestere. 
– Vannak persze politikai kalan-
dorok, akik nem tudnak örülni 
a közös sikerünknek. Ezt mu-
tatta az álhírek terjesztése, ame-
lyekkel tele volt a sajtó az utóbbi 
napokban, ingyen jegyek osz-
togatásáról – tette hozzá Kriza 
Ákos. – A Selyemréti Strandfür-
dő megnyitása közös örömünk 
és közös büszkeségünk, vég-
re van, aminek közösen örül-
hetünk. Remélem, egyszer az 
ellenzéknek is sikerül ezeket a 
sikereket közösnek értékelni – 
hangoztatta a polgármester.

Első siker, új igazolások
Hatalmas szerencsével megszerez-
te első szezonbeli sikerét Pápán a 
DVTK, mely új igazolásokkal erősí-
tette meg a héten a keretét.

A Pápa otthonába látogatott az 
NB I 5. fordulójában a DVTK, 
mely a nyáron éppen a Diós-
győrtől távozott Nagy Tamás 88. 
percben lőtt öngóljával szerezte 
meg a három pontot. Tomiszlav 
Szivics vezetőedző az első fél-
időben látottakkal elégedett volt.

A hatodik körben a tabella 
hatodik helyén álló Újpestet fo-
gadják a diósgyőri stadionban, a 
kilencedik otthonában.

– Lőttem én az előző csa-
patommal hatot az Újpest-
nek idegenben, aztán a követ-
kező fordulóban kikaptunk 

– utalt Tomiszlav Szivics arra, 
hogy az előző fordulóban 6–1-
re kiütötték a lilák a Mezőkö-
vesdet. – Ennek a felével is beér-
ném szombaton. Hazai pályán, 
akárki jön, csak a győzelem le-
het a célunk, de nem lesz köny-
nyű mérkőzés. A pápai sikerrel 
elmúlt a játékosok görcsössége, 
remélem, ezt érezni fogjuk a pá-
lyán is – mondta.

A héten több játékossal bő-
vült a DVTK kerete: a Buda-
pest Honvédtól hátvéd érkezett 
Debreceni András személyében, 
a csatársorba pedig az ecua-
dori Augusto Alexi Quintero 
Batioját igazolta le a klub. A tá-
madószekcióba további erősí-
tések várhatók a vezetőedző el-
mondása szerint.

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

szeptember 1. | vAsárnAp » Tájékozódási futás: Nyílt Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rövidtávú Bajnokság. Komlóstető, 10.00.

szeptember 3. | kedd » Jégkorong: felkészülési mérkőzés, Miskolci Jegesmedvék – HC 
46 Bardejov. Miskolci Jégcsarnok, 18.00.

szeptember 4. | szerdA » Labdarúgás: Ligakupa, Kisvárdai SE – DVTK. Kisvárda, 
16.30.

szeptember 5. | csütörtök » Jégkorong: MOL Liga, UTE – Miskolci Jegesmed-
vék. Újpesti Jégcsarnok, 18.00.

szeptember 8. | vAsárnAp » Jégkorong: MOL Liga, Miskolci Jegesmedvék – HC 
Nové Zámky. Miskolci Jégcsarnok, 18.00.

» Cselgáncsos érmek. Siklóson rendezték az U23-as országos cselgáncsbajnokságot, me-
lyen a 70 kilogrammosok közt Gercsák Szabina, a Hell Miskolci Judo Club és Köteles Vivien (57 kg), 
az MVSC versenyzője is aranyérmet szerzett. A fiúk 81 kilós vetélkedésében a szintén vasutas Pusz-
tai Patrik a második helyen végzett.

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

röviden ›››››››››››››››››››››››››››››

sport
Sikeres kosár Eb-t zárt Miskolc – jövőre folytatás?
A csapatok és a Magyar Ko-
sárlabdázók Országos Szö-
vetségének visszajelzései 
alapján rendezői szempont-
ból sikeresnek minősíthe-
tő a múlt vasárnap véget ért, 
miskolci rendezésű U18-as 
B-divíziós női kosárlabda 
Európa-bajnokság.

Kezdjük a kevésbé szívderítő té-
nyekkel: Peresztegi Nagy Ákos lá-
nyai a csoportkörből veretlenül, 
első helyen továbbjutva, a döntőbe 
vezető további úton egyetlen mér-
kőzést sem tudtak megnyerni. A to-
vábbjutásról döntő rangadón  több 
mint 20 ponttal kaptak ki az orosz-
lánkörmeit megvillantó, de a dön-
tőben a lengyelekkel szemben végül 
alulmaradt belgáktól.

Számunkra maradt tehát a hely-
osztó, nem sikerült azonban felráz-

ni a csapatot, előbb az ukránok-
tól, majd a bolgároktól is vereséget 
szenvedtünk, így a 8. helyet sike-
rült csak megcsípnünk.

– Nagyon nehéz ilyenkor bár-
mit is mondani – értékelt csalódot-
tan a vasárnapi mérkőzést követő-
en Peresztegi Nagy Ákos. – Pedig 
a felkészülési időszak nagyon jól 
sikerült, de a tétmeccseken a bos-

nyák mérkőzést követően hitetlen-
né váltunk. Mentálisan nagyon so-
kat kell erősödnünk – emelte ki a 
szövetségi vezetőedző.

– Köszönjük Miskolcnak a ki-
váló rendezést! – ezt már Szalay 
Ferenc, a Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetségének elnö-
ke mondta a vasárnapi díjkiosztót 
követően, dicsérve a szervezők, és 

az őket segítő önkéntesek munká-
ját. – Minden csapat részéről azt a 
visszajelzést kaptuk, hogy nagyon 
jól érezték magukat – tette hozzá.

– Miskolcon mindig mély gyöke-
rei voltak, és remélhetőleg lesznek is 
a kosárlabdának. Amennyiben jö-
vőre is megkapunk egy ilyen lehe-
tőséget, Miskolc egészen nyugodt 
lehet: ide hozzuk a rendezvényt – 
tekintett előre Szalay Ferenc.

Zsiga Marcell, sportért is felelős 
alpolgármester kiemelte: nagy di-
csőség Miskolcnak, hogy egymást 
követő három évben három Euró-
pa-bajnokságot rendezhetett.

– Hadd fejezzem ki ezért nagy 
köszönetemet az önkénteseknek, 
éjt nappallá téve segítették a szer-
vezők munkáját – mondta.

Mindemellett öröm – tette hoz-
zá –, hogy számos országból lá-
togattak el Miskolcra rokonok, 
szülők, barátok azért, hogy szur-
koljanak az övéiknek, akik ezáltal 
megismerhették Miskolcot.

Kujan I. | fotó: Juhász Á.

Új gazdasági társaság, sportfejlesztések
Rendkívüli ülést tartott csü-
törtökön Miskolc közgyű-
lése. Tárgyaltak egyebek 
mellett sportfejlesztésekről, 
valamint a „Miskolc és agg-
lomerációja digitális közös-
ség” elnevezésű program 
megvalósításáról is. 

Hosszas vitát eredményezett a ké-
ményseprő-ipari közszolgáltatást 
ellátó gazdasági társaság alapításá-
ra vonatkozó javaslat. Eszerint az 
önkormányzattal szerződéses jog-
viszonyban álló szolgáltatók jelez-
ték, hogy a cégek működésében 
2013. IV. negyedévében fennaka-
dások állhatnak elő, ezért szükséges 
a tevékenységet egy önkormányza-
ti alapítású gazdasági társaság lét-
rehozásával ellátni. Az előterjesztés 
egyszemélyes, korlátolt felelősségű 
társaság formájában működő gaz-
dasági társaság alapítására tett ja-
vaslatot, melynek tevékenységi köre 
lefedi a törvény által előírt közszol-
gáltatási kötelezettségeket. 

Földesi Norbert (MSZP) frak-
cióvezető az üzleti tervet és a ha-
tástanulmányt hiányolta az előter-
jesztésből. Érdeklődött, hogy lesz-e 
egyeztetés az eddig ezt a feladatot 
végző céggel, vesznek-e át dolgozót? 
Mokrai Mihály (MSZP) képviselő 
szerint egy jól működő cég végezte 
ezt a munkát, de a rezsicsökkentés 
és a kormányrendelet által kibőví-
tett tevékenységi kör ellehetetlení-
tette a működését. Ez a cég miért 
nem kerül a holdingba, kérdezte?

Kriza Ákos polgármester el-
mondta, ha nem működik majd 
a cég, akkor nyilván annak a dol-
gozóiból válogatnak. A jogszabály 
nem teszi lehetővé, hogy a holding-
ba kerüljön a megalakuló cég, ezért 
lesz az önkormányzatban a helye.

Molnár Péter (KDNP) frakció-
vezető érthetetlennek nevezte, mi 
a problémájuk a szocialistáknak ez-
zel az előterjesztéssel. Mint mondta, 
hozzászólásaikból úgy tűnik, hogy 
ismét a rezsicsökkenést kritizálják. 
Ennek kapcsán csak a lakosság ér-
dekei lehetnek a mérvadóak. A díj 
csökkent, a feladat ellátása megtör-
ténik, tehát ez a lakosságnak jó.

Kiss János (Fidesz) frakcióvezető 
szerint a szocialisták „torkán nem 
megy le a rezsicsökkentés”. Jó hír a 
lakosságnak, az MSZP-nek viszont 
rossz, hogy a rezsicsökkentés foly-
tatódik. Mint mondta, a törvényi 
előírás nem úgy működik, hogy ha 
sikerül egy jó hatástanulmányt csi-
nálni, akkor létrehoznak egy céget. 
A társaságot létre kell hozni, a fel-
adatot el kell látni kötelezően. Eh-

hez az előterjesztéshez viszont még 
nem kellett hatástanulmányt, üzle-
ti tervet készíteni, ezt később a kivá-
lasztandó menedzser készíti el.

Nánási-Kocsis Norbert (Fidesz) 
szerint sokadszor fordul elő, hogy 
aggodalmakat fogalmaznak meg 
a szocialisták, de csupán arról van 
szó, hogy savanyú a szőlő, hiszen 
kétmillióan írták alá a rezsicsökken-
téssel kapcsolatos kérdőíveket. 

Pakusza Zoltán (Jobbik) képvi-
selő szerint nincs vita arról, hogy a 
törvényi előírásokat be kell tartani. 
Viszont nem derül ki, hogy ez va-
lóban egy jól működő cég lesz-e, 
nincs mögötte hatástanulmány.

Tárgyaltak „Az MVSC-sport-
pálya önkormányzati tulajdonba 
vételéről szóló igény bejelentése a 
Magyar Állam felé” című határo-
zat módosításáról is. Ismert, a 2012. 
decemberi közgyűlésen döntöt-
tek arról, hogy kezdeményezik az 
MVSC-sportpálya és a Csorba-ta-
vi vízisporttelep ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba vételét. Köz-
ben kiderült, hogy az MVSC-pályát 

az állam saját beruházásban fejlesz-
ti, és az önkormányzat bérelheti 
majd, így most arra tettek javaslatot, 
vonják vissza az igénybejelentést.

Kriza Ákos elmondta, hét sport-
ág kapna itt helyet, itt edzene a ma-
gyar válogatott, de külföldiek is. 
Komplex fejlesztésről van szó több 
lépésben, amely egy 250 milliós 
csomaggal indul.

Pakusza Zoltán (Jobbik) képvise-
lő szerint az MVSC Sportközpont 
ilyen kihasználása az elmúlt évek 
legjobb ötlete. A város is jól járhat 
a beruházásokkal, kérdés, hogy va-
jon miskolci vállalkozások fogják-e 
a munkákat végezni, hogy itt gene-
ráljon bevételt, munkahelyeket.

Fedor Vilmos (MSZP) is örömét 
fejezte ki, hogy az MVSC komple-
xum megújul. Ez hihetetlen lehető-
ség, de addig is, amíg megtörténik, 
gondoljon mindenki a régi nagy 
sportolókra. Ha partnerek a város 
vezetői, hogy újra nagy sportolók 
legyenek, akkor itt a lehetőség, hogy 
összefogjanak és tegyenek ezért. 

Kovács László (KDNP) képvi-
selő kijelentette: annyi boldogtalan 
embert, mint az MSZP-frakcióban 
van, még nem látott. Rengeteg jó 
hír hangzott el ezen a közgyűlésen, 
és egyiknek sem tudnak örülni. 

Zsiga Marcell alpolgármester 
hangsúlyozta, ciklusokon átíve-
lő sportfejlesztésekről van szó. Az 
MVSC-pálya nagyon leromlott ál-
lapotban van, a fejlesztéshez szüksé-
ges az állami segítség. A megvalósu-
ló létesítmények átadására pedig az 
ellenzéket is meg fogják hívni, mert 
közös siker lesz ez is.

A digitális közösség programról a 
2. oldalon írunk.                     Horváth I.

Kupa után, ligarajt előtt finomhangolnak
Harmadik helyen végzett a Miskolci 
Jegesmedvék a hét végén rendezett 
Miskolc Autó Kupán. Jövő héten már 
a MOL Ligában bizonyíthatnak.

» folytatás az 1. oldalról
A Macik elégedetten nyilatkoztak a 
miskolci tornáról. A juniorváloga-
tott keretébe a héten – Godó Dá-
niel mellett – behívott Ritó Lász-
ló szerint alakul csapatuk, mellyel 
megnyernék a ligát.

– Jól küzdött a csapat az egész 
tornán. Az első két meccsen még 
voltak hibák; a második mérkőzé-
sen két harmadon keresztül jól ját-
szottunk, a záró játékrészben ki-
csit elfáradtunk, így az nem sikerült 
olyan jól. Vasárnap 60 percet hokiz-
tunk végig, ez jó zárás, és mindig az 
marad meg a fejekben, amit utol-
só nap produkál a csapat. Gyenge 
csapatok ellen nincs értelme játsza-
ni, erős ellenfelek ellen jó készülni. 

Formálódik együttesünk, alakul-
nak a sorok, reméljük, minél hama-
rabb felépülnek sérültjeink is. Sokat 
fiatalodtunk, hajtós csapatunk lesz. 
Úgy megyünk neki a MOL Ligá-
nak, hogy minden mérkőzést meg 
akarunk nyerni, és meg szeretnénk 
nyerni a sorozatot! – fogadkozott a 
Zsolna ellen betaláló csatár.

Travis Young, a Jegesmedvék ve-
zetőedzője is elégedett volt a kupán 
látottakkal.

– Az első két mérkőzésen nem 
jöttek az eredmények, de együt-
tesem keményen küzdött, és jól 
játszott, ez tetszett. Próbáltam 
„beállítani” a csapatot, itt-ott vál-
toztattam, de a küzdőszellemmel 
mindenképpen elégedett vagyok. 
Nemsokára itt a MOL Liga, most 
már a finomhangoláson, a gyakor-
láson van a sor, hogy minden ké-
szen álljon a rajtra. Jól haladunk, 
elégedett vagyok az eddig elvége-
zett munkával – hangsúlyozta a 
kanadai szakember.

S. P.

Zsiga Marcell és Szalay Ferenc a díjátadón a győztesnek járó kupával

Befektetés-ösztönzésről
Javaslatot tárgyaltak Miskolc vál-
lalkozásfejlesztési és befektetés-
ösztönzési programjáról, valamint 
az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodásáról szóló ren-
deletek módosításáról is.

Elhangzott, a hatályos szabá-
lyozás számos ponton elavult, 
így felülvizsgálata elkerülhetet-
len. Érdemi módosítást is tartal-
maz a rendelettervezet. A hatá-
lyos szabályok szerint ugyanis a 
foglalkoztatotti állomány növe-
lését és a beruházás megvalósítá-
sát, árbevétel-növelését együttes 
feltételként rögzítették.

Az előterjesztés szerint a me-
rev szabályozás miatt számos, 

Miskolcra települni szándékozó 
vállalkozás kiszorul a rendelet 
által nyújtott szolgáltatások kö-
réből. Az anyag arra tett javasla-
tot, hogy a munkahelyteremtés, 
a meghatározott összegű beru-
házás megvalósítása, valamint 
a meghatározott összegű nettó 
árbevétel-növekedés úgyneve-
zett „vagylagos” feltételként ér-
vényesüljön, lehetőséget adva a 
minél szélesebb vállalkozói kör 
elérésére. A módosítás azonban 
nem jelent továbbra sem „tá-
mogatási automatizmust”. Egye-
di támogatási kérelem alapján a 
polgármester előterjesztésére, a 
közgyűlés kizárólagos hatásköre 
lesz a támogatás odaítélése.



a város lapja

MiNap

2013. augusztus 31. | 35. hét | X. évfolyam 34. szám

6  hirdetés



Augusztus 31. | szombAt
08.00 | Tapolcai Vitamin Nap és Bolhapiac. Mis-

kolctapolca, Enyedi úti autóparkoló.
10.00–20.30 | A Diósgyőr-Lillafüred komplex 

kulturális és ökoturisztikai fejlesztése pro-
jekt ünnepélyes megnyitója. Diósgyőri vár.
10.00 | Barsi Csaba és az Agyagbanda, Vásá-
ri komédiák. Vár Kommandó Színpad.
11.00 | A Diósgyőri Kóbor Lovagok párviadal- 
és fegyverbemutatója. Középkori városka.
11.30 | Piros Sándor harci bemutatója, 
barantabemutató. Lovagitorna-pálya.
12.00 | Kriza Ákos polgármester köszöntője. 
Időkapszula elhelyezése az olaszbástyán.
12.15 | A Kard és Kereszt Johannita Testvéri-
ség harci bemutatója. Lovagitorna-pálya,
Barsi Csaba és az Agyagbanda. Akasztófa színpad
12.45 | Lakoma a Középkori fogadóban, vá-
sári komédiák. Vár Kommandó Színpad.
13.30 | A Vaga Banda gólyalábasok műsora. 
Középkori városka.
14.30 | Barsi Csaba és az Agyagbanda-kon-
cert, táncház. Akasztófa színpad.
15.00 | A Diósgyőri Kóbor Lovagok párvia-
dal- és fegyverbemutatója. Középkori városka.
15.30 | Középkori esküvő. Diósgyőri Aranysar-
kantyús Lovagrend.
16.00 | Piros Sándor harci bemutatója,  
barantabemutató. Lovagitorna-pálya.
16.30 | Barsi Csaba és az Agyagbanda, vásá-
ri komédiák. Vár Kommandó Színpad.
17.00 | A Diósgyőri Kóbor Lovagok párviadal- 
és fegyverbemutatója. Középkori városka.
17.30 | Helyszínbejárás a felső várban.
18.00 | Miskolci Illés Emlékzenekar. Várárok.

18.30 | Helyszínbejárás a felső várban.
19.00 | Miskolc Dixieland Band-koncert. Vár-
árok színpad).
20.00 | Tűzzsonglőrök, görögtűz, középkori 
tűzijáték a várfalakról.
Állandó programok: Borókás népi játszópark fa kör-
hintával, szalma-ugrálóvár, pónilovaglás, kenyér-
sütés, kézműves mesterség-bemutatók, népművé-
szeti vásár, középkori fogadó korabeli étkekkel.

11.00 | Perecesi Bányásznap. Vilma-forrás.
14.00 | I. Miskolci Kacsa Nap. Szinva terasz
16.00 | 10. Esztenás fesztivál. Családi nap, szezon-

nyitó táncház. Nyilas Misi Ház.
18.00 | Egyházzenei koncert. Fellép a budapes-

ti Szent Demeter kamarakórus (vezényel: Imré-
nyi Dávid) és a debreceni Szentháromság ortodox 
egyházközség kórusa (vezényel: Sípos Barnabás 
parochus). Szentháromság ortodox templom.

18.00 | 190. Születésnap előestje. A Miskolci Ba-
lett ZumBaLett című nyilvános zumba partyja. Mis-
kolci Nemzeti Színház előtt.

szeptember 1. | vAsárnAp
08.00 | Miskolczi vásár. Sétálóutca.
10.00–22.00 | A 190. Születésnap. Miskol-

ci Nemzeti Színház.
10.00 | Fanfár az ablakokban. Déryné park, a 
művészbejáró előtt.
10.00 | A Nagy Zanza. A Miskolci Nemzeti Szín-
ház 190 éve egy órában.
11.00–13.00 | Éljen a játék! Gyerekzsibon-
gó az árkádok alatt, fotózás.
11.00–13.00 | Éljen a pihenés! Szülőknek la-
zítás, nyugágy és napernyő, szobi szörp, szóda.
15.00 | Utcabál a Miskolci Balett tagjaival.

16.00 | 1823 méteres történelmi síkfutás. 
Az ajándék: az elmúlt évad sikeres előadásai:
11.00 | A padlás. Nagyszínház.
17.00 | A kopasz énekesnő. Játékszín.
18.00 | Hamlet. Csarnok.
19.00 | Játszd újra, Sam! Kamaraszínház.
21.00 | Bizet–Scsedrin: Carmen. A Miskolci 
Balett előadása. Nyári Színház
22.00 | 190 gyertyás szerenád. Árkádok alatt. .

10.00–19.00 | „Miskolci Csillagok”. Összmű vészeti 
fesztivál. Gárdonyi Géza Művelődési Ház, park.
10.00–13.00 | Főzőverseny.
13.00 | Megnyitó.
13.10 | Gold Dance Club TSE, Táncvarázs.
13.30 | Jó ebédhez szól a nóta.
14.00 | Urbanovics Vivien és Urbanovics Éva, 
a „Miskolci Csillagok” különdíjasai. 
14.30 | Fortuna Tánc- és Divatstúdió.
15.00 | Horváth Dániel „Miskolci Csillag”.
15.30 | Blue Birds Band, a „Miskolci Csilla-
gok” különdíjasai.
16.00 | Zumba-bemutató.
16.30 | Diridongó Együttes gyermekműsora.
17.00 | Czelláth Panna „Miskolci Csillag”.
17.30 | The Sign zenekar „Miskolci Csillag”.
18.00 | Retró Buli. Miskolci Musical Műhely.

szeptember 3. | kedd
17.00 | Hulladékból művészet. A kiállításon kö-

szöntőt mond Kiss Gábor alpolgármester, megnyit-
ja és tárlatvezetést tart Hankó Gergely, a tárlat ku-
rátora. Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

20.00 |A Miskolci Dixieland Band jótékonysági 
koncertje. A koraszülöttmentő javára, az Első Mis-
kolci Lions klub szervezésében. Kamaraszínház.

szeptember 4. | szerdA
14.00 | Bűnmegelőzési előadás. Bűnmegelőzé-

si Centrum.
17.00, 19.00 | „Aperitif”. Bérlethirdető Prome-

nádkoncert. Nyári Színház.

szeptember 5. | csütörtök
16.00 | Hétköznapok ünnepe, az alkotás  

öröme Erika Kuckójában. Dugas Erika kiál-
lításának megnyitója. A tárlat szeptember 25-
ig tekinthető meg. Színháztörténeti és Színész-
múzeum.

17.00 | „Festett az ég is…” Operettlapok Ütő 
Endre díszlettervező művész albumából. A 
tárlatot Veres Attila szcenikus nyitja meg. Színház-
történeti és Színészmúzeum.

19.00–23.30 | Miskolci Sörfesztivál. Népkert.

szeptember 6. | péntek 
19.00 | „Cinema Passionata”. A Miskolci Szimfoni-

kus Zenekar koncertje. Művészetek Háza.
19.00–23.30 | Miskolci Sörfesztivál. Népkert.

szeptember 7. | szombAt
09.00 | Kisvasutak napja. Lillafüred, Fazola-ko-

hó, Garadna.
10.30 | Babszem Jankó. Csodamalom Bábszínház.
19.00–02.00 | Miskolci Sörfesztivál. Népkert.

szeptember 8. | vAsárnAp
10.30 | Babszem Jankó. Csodamalom Bábszínház.
15.00–23.30 | Miskolci Sörfesztivál. Népkert.

» további, részletes programok:  
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szeptember 2. | 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 Honvéd7 19.40 Vigyázz, kész, biztonság! 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

szeptember 3. | 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.

szeptember 4. | 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.

szeptember 5. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc TV kul-
turális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

szeptember 6. | 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 Egy kávé mellett 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

szeptember 7. | 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 8. | 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 ››››››››››››››

Aug. 29–szept. 4. | 15.15, 19.45 Asztal két főre; színes, feliratos sp. vígjáték | 
12 | (Béke) | 15.30, 17.45 Percy Jackson – Szörnyek tengere; színes, mb am. 
fantasy | 12 | (Uránia) | 17.30 Red 2; színes, mb am. akció-vígjáték | 12 | (Béke) 
| 20.00 Cézárnak meg kell halnia; színes, ff., feliratos olasz film | 16 | (Uránia).

szeptember 5–11. | 15.15 Szerelem, örökség, portugál; feliratos portu-
gál–fr. vígjáték | 12 | (Béke) | 15.30 Repcsik; dig. 3D, am. animációs film | 6 
| (Uránia) | 17.30 Riddick; am. sci-fi | 12 | (Béke) | 17.45 Mielőtt éjfélt üt az 
óra; am. film | 12 | (Uránia) | 19.45 A háború sámánja; feliratos kanadai film 
| 16 | (Béke) | 20.00 A szenvedély királya; feliratos am. film | 16 | (Uránia).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
Az elnök végveszélyben (F pr) | 16 | 
11.40 (szo–v), 14.20, 17.00, 19.40 – 22.20 
(p–szo)
Kamatylista (F pr) | 18 | 11.15 (szo–v), 
13.30, 15.45, 18.00, 20.15 – 22.30 (p–szo)
Blue Jasmine (F pr) | 12 | 10.15, 12.15 
(szo–v), 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 – 22.30 
(p–szo)
A végzet ereklyéi (F) | 12 | 10.00, 12.30 
(szo–v), 15.00, 17.30, 20.00 – 22.30 (p–
szo)
Családi üzelmek (MB) | 16 | 11.00 (szo–v), 
13.15, 15.30, 17.45, 20.00 – 22.15 (p–szo)
Kick-ass 2. (MB) | 16 | 15.00

Repcsik (MB 3D) | 6 | 10.00 (szo–v), 14.00, 
16.00
Repcsik (MB) | 6 | 12.00 (szo–v)
Percy Jackson  (MB 3D) | 12 | 18.00
Elysium – Zárt világ (MB) | 16 | 16.00, 
18.15, 20.30 – 22.15 (p–szo)
Farkas (MB 3D) | 16 | 19.30
Hupikék törpikék 2. (MB) | 6 | 12.45 
(szo–v)
Hupikék törpikék 2. (MB 3D) | 6 | 10.30 
(szo–v), 17.15
Gru 2. (MB 3D) | 6 | 11.30 (szo–v), 13.45
Red 2. (MB) | 16 | 22.00 (p–szo)
Nagyfiúk 2. (MB) | 12 | 20.15
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül., pr – premier. 

cinemA city, PlAzA – aug. 28– szept. 4. ›››››››››››

HirDetés

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.) Negatívabb a hangulata, mint szokott lenni, ez annak is lehet a következ-
ménye, hogy erején felül vállalja a munkát. Lazítson, ne vállaljon plusz terheket. Gyengédségre vágyik 
most a kedvesétől, szánjanak több időt egymásra.

bikA (04. 21–05. 21.) Nem mutatja most ki érzékenységét, mert úgy érzi, boldogulásának gátat 
szabhatnak érzelmei. Munkáját objektíven és célszerűen kezeli, emiatt több vitája lehet a munkatársaival. 
Párkapcsolata több odafigyelést kívánna, fordítson hát több időt kedvesére.

ikrek (05. 22–06. 21.) Pénzügyei rendeződésének is köszönheti, hogy végre jó a kedve, ami a 
társkapcsolatára is kihat. Mutassa ki érzékeny énjét, otthon nem kell „keménynek” lennie. Határozottsága 
azonban a napokban több vitát szülhet, vigyázzon, meg ne bántson valakit.

rák (06. 22–07. 22.) Most a maximalizmusa határozhatja meg mindennapjait, sokat dolgo-
zik, ami meghozhatja a várt eredményt. Fizikailag kimerülhet. Szerelmi téren aligha lehet most bárki-
nek jobb esélye önnél. Mégis lehet, hogy mindent elpuskáz, ha önbizalmát nem leplezi.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Pénzügyeit végre reálisan tudja értékelni, és ennek fényé-
ben álmodozhat további karrierjéről. Az önálló vállalkozás gondolatát egyre inkább fontolgatja. A to-
vábblépéshez azonban segítséget kell kérnie. Több új baráttal is gazdagabb lehet.

szűz (08. 24–09. 23.) Érzelmes hangulatban van a napokban, de nem hajlandó kimutatni, 
még a legfontosabb barátainak sem. Párkapcsolatában romantikára vágyik. A munka, a karrier, a telje-
sítmény most elsőrendű fontosságú lehet az életében.

mérleg (09. 24–10. 23.) Szédítő magaslatokra érhet hamarosan, vagy talán már el is érte, 
amit akart. Meglehet, túl könnyen is jött ez a lehetőség. Becsülje meg, és tegye a dolgát a legjobb tu-
dása szerint. Magánéletében szüksége van a harmóniára, az intim hangulatra.

skorpió (10. 24–11. 22.) Érzelmes hangulatban van, de ezt nem szívesen osztja meg mások-
kal. Romantikára óriási igénye van, de kedvese ezt nem mindig veszi észre. Munkahelyén kissé túlterhelt-
nek érzi magát, talán munkatársai sincsenek mindig önre tekintettel.

nyilAs (11. 23–12. 21.) Hiába sok a munkája, lelkesen dolgozik, mert örömét leli benne. 
Ez talán annak is köszönhető, hogy újra felfedezi: a szerelem nagyon sok energiával tölti fel. És mivel 
kedvese jól reagál a pozitív változásra, kapcsolatuk is újra felforrósodik.

bAk (12. 22–01. 20.) Párkapcsolatában szinte mindennapossá váltak a hullámhegyek és hul-
lámvölgyek. Ezen a héten is tovább folytatódik e pezsgés, a hangulata is ennek függvénye lehet. Munka-
helyén elfogadják, kedvesen közelednek önhöz. Nyisson a világ felé.

vízöntő (01. 21–02. 19.) A megszokottnál sokkal rugalmasabb hangulatban lehet, és ez 
alkalmat adhat arra, hogy feszült kapcsolatait is rendezze. Kedvese az akaratosságával már-már kezd 
az idegeire menni. Ne tegyen neki szemrehányást ezért.

hAlAk (02. 20–03. 20.) Mozgékony hangulatban van, de talán soknak érzi a kötöttségeket. Rá-
jön, hogy szabadságra vágyik, amit meg is valósíthat, ha néhány napra elutazik. Ha a kedvesét is magával 
viszi, akkor rendezhetik a kapcsolatukat.

ProgrAmAjánló ››››››››››››››››››››

» A diósgyőri plébániatemplom Mária neve búcsújára készülnek, szeptember 4–6. 
között. Az este fél 7 órai szentmiséken Vitális Gábor szalézi plébános mond szentbeszédeket. Utána 
szerdán Sándor István vértanú szalézi életéről lesz filmvetítés, csütörtökön az Éltető Lélek Irodalmi 
Kör ad műsort, pénteken hangverseny lesz Sztahura Ágnes orgonaművésszel.

hArAng-hírek ›››››››››››››››››››››››››››
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80 éve, 1933. augusztus 26-án és 27-én a Szentpéteri kapui lóver-
senytéren a Tiszáninneni Lótenyésztő és Lovas Egylet ügetőversenyt, 
a rendezvény másnapján lovaspóló-bemutató mérkőzést tartott. A 
lovas sportrendezvényeknek nagy hagyománya volt a városban. 

84 éve, 1929. augusztus 30-án 75 éves korában elhunyt Tarnay 
Gyula, aki három alkalommal is betöltötte Miskolc és Borsod vár-
megye főispáni tisztét. Ő kapta feladatul, hogy alakítsa ki a Sajó-parti 
katonai kórházat. Soltész Nagy Kálmánnal – aki apósa volt – az ava-
si református temetőben közös kriptában nyugszik.

66 éve, 1947. augusztus 31-én tartották a „kékcédulás” néven elhí-
resült országgyűlési képviselő-választásokat. Ha valaki nem a lakó-
helyén szavazott, kék papírra nyomtatott igazolvánnyal más válasz-
tókerületben is leadhatta szavazatát. A választási csalásra ugyan fény 
derült, de a szavazatok eredményét nem érvénytelenítették.

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

Gólyatábor 
– ami összehoz

Ez a hét a gólyáké volt a Miskolci 
Egyetemen: a frissen felvett hall-
gatók a gólyatáborban ismerked-
tek az egyetem felépítésével, mű-
ködésével – és egymással. Mind 
a hét kar, és a zeneművészeti in-
tézet is képviseltette magát, ösz-
szesen mintegy 1200 diákkal. A 
játékos feladatok, a közös főzés 
közben összekovácsolódnak a 

társaságok, és az igazi nyeremény 
a sok új kapcsolat lesz. És termé-

szetesen az, hogy a tábor sokat se-
gít abban, hogy amikor elkezdik a 

tanulmányaikat szeptemberben, 
tudják, kikhez fordulhatnak kü-

lönböző kérdéseikkel. 
(fotó: J. Á.)

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

Sólyom Anna: Párnafilozófia
Utazni jó. Új világokat felfedezni, beszip-
pantani az ismeretlen illatokkal teli levegőt. 
Szembesülni a ténnyel, hogy mi minden lé-
tező van a szűk életterünkön, a mindenna-
pi rutinon túl, amit látni, érezni, tapasztalni 
kell. S amint átadjuk magunkat ennek a fel-
ismerésnek, az út már önmagunk megisme-
réséhez vezet. Ha rálépünk erre az ösvény-
re, hosszú út vár ránk. De puha párnaként 
ott lesz velünk a bölcsesség a botlásoknál és 

zuhanásoknál, a csatákban és a pihenőknél is, amikor leülünk gyö-
nyörködni lelkünk varázslatos tájaiban. Az Alexandra Kiadó gondo-
zásában megjelent könyv segít ebben az utazásban.

Wéber Péter–Bán László: A Másik Ember
A M-érték Kiadó által kiadott kötet állítja: a 
szeretet érvényesítéséhez nem kell feltétlenül 
lemondanunk természettől adott „önzésünk-
ről”. A szerzők szerint könyvük többfélekép-
pen is olvasható: interjúkötetként, esszégyűj-
teményként, de feladat- vagy példatárként is. 
Két alapvető témáról gondolkodnak, és kínál-
nak mellé gyakorlatokat: a „jó, értelmes, igé-
nyes”, de leginkább érvényes életről és a másik 
emberről, aki ennek az érvényes életnek az él-
ményéhez juttat. Útközben megvizsgálják az én és a szerep, a világ 
világossága és egysége, a való világossága, a kapcsolat, bizalom és ön-
bizalom, a méltóság és kegyelem mibenlétét.

Akkor és most…  A XX. század első évtizedében készült ké-
peslapon a Széchenyi István u. 2. számú – akkor egyemeletes – épület 
földszinti üzleteit látjuk. Azonosításul szolgál a Steinfeld és Fischer fel-
irat. Steinfeld Zsigmond volt a lakó- és üzletház építtetője 1889-ben, s 
még 1912-ben is ő szerepel tulajdonosként. Fischer Ignác társult az üz-
letbe, s ő volt a cipőbolt bérlője. A bal oldali legkisebb üzletben trafik 
volt, amely a nyelvújítás idejéből megtartotta a tőzsde, vagyis a keres-
kedés nevet. 14 m. kir. dohánytőzsde működött a városban. Ennek a 
tulajdonosa Osztrovszky Jánosné volt. Nem kizárt, hogy őt fotózták a 
bejárat előtt. A túlsó szélen Belvárosinak nevezték a „virágcsarnokot”, 
jóllehet mind az öt a belvárosban kínálta élő és művirágait. A földszinti 
helyiségekben sokféle üzlet működött az eltelt egy és negyed évszázad 
alatt. Az 1989-től kétemeletessé alakított társasház keleti szélén ma kis 
süteményes, a többi részben sarokkávéház fogadja vendégeit.
(Sáfrány Gy. József képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

Közösségteremtő művész
Külföldön egyre több vá-
rosban jelennek meg mű-
vészeti alkotások az utcán. 
Az úgynevezett public art 
műfaját Miskolcon Török 
Eszter képviseli.

Török Eszter munkáinak leg-
utóbb a fővárosi Sziget fesztivál 
közönsége örülhetett. Egy majd’ 
két méter magas, fű borította 
macit és nyuszit ölelgethettek 
a fesztiválozók, de Eszter már 
Miskolcon is bemutatkozott.

– Édesanyám fotós volt, édes-
apám pedig rajztanár, dekora-
tőrként dolgozik. Nem irányí-
tottak, de művészeti közegben 
nőttem fel, gyerekként is szeret-
tem rajzolni, így ezt a pályát vá-
lasztottam – mesélt a kezdetek-
ről az iparművészetin végzett 
lány, aki egy pályázat nyertese-
ként mutatkozott be fűállataival 
a budapesti fesztiválon.

Máig szeret rajzolni, de inkább 
a land art, illetve a public art irá-
nyába indult, hiszen szerinte így 

sokkal több emberhez juthat el 
művészete, amely akaratlanul kö-
zösséget formál.

Miskolcon a Hősök terén, va-
lamint a Szinva teraszon is voltak 
installációi, legújabb ötletei, a fű-
állatok pedig a jövőben is látha-
tók lesznek, akár városunkban is.

– Ha kihozod a művészetet 
a múzeumból az utcára, akkor 
többen reagálnak rá. Olyanok 
is, akik nem járnak múzeumba. 
Emellett ezek az alkotások inter-
aktívak, közösséget teremtenek 
– tette hozzá Török Eszter, aki il-
lusztrált már gyermekkönyveket 
is, jelenleg pedig a Balázs Győző 
Református Líceumban tanít.

Kiss J. | fotó:  Papp Zoltán Gábor

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 ›››››››››››››››››››››››››››››››

Percy Jackson – Szörnyek tengere
Az istenek köztünk járnak, és van né-
hány emberi tulajdonságuk: példá-
ul az, hogy sokan közülük eltaszítják 
maguktól törvénytelen gyerekeiket. 
A félig emberi, félig isteni eredetű ka-
maszok számára fenntartott különle-
ges kiképzőtáborban azonban sosincs 
nyugalom. Percy Jackson, Poszeidón 
fia ismét kénytelen veszélyes és külön-
leges kalandra indulni, ha meg akarja menteni a világot.

amerikai fantasy, korhatár 12 év | Művészetek Háza, Urá-
nia-terem; augusztus 29–szeptember 4., 15.30, 17.45

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

Névadó – Ruttkay György
Tapolcán a Homonnai – 
Miskolctapolcai – Nyit-
rai utca és a Bencé-
sek útja által alkotott 
négyszögben található 
utca. (Ruttkay mellett 
az Imreh Zsigmond és 
a Lenkey Zoltán utca 
is ezen a területen belül 
helyezkedik el.) A névadás 
1993 előtt történt.

A névadó Vágsellyén született, 
első rajzalbuma a „nagy háború” 
áldozatait örökítette meg 1914-
ben. Tehetségét Kassák Lajos fe-
dezte fel, s így került 1920-ban a 
Magyar Képzőművészeti Főisko-
lára. Építészeti, szobrászati tanul-
mányokat is folytatott, 1926-ban 
pedig jogi diplomát szerzett. Jo-
gászként dolgozott Göncön, Szik-
szón és Kassán, művészettel az 

1930-as évek végéig keve-
set foglalkozott. 1939-től 

Kassán a képzőművé-
szek alkotta szakosztály 
elnöke, 1945-től Sze-
geden egyetemi tanár 
lett. 1950-ben véglege-
sen Miskolcon telepe-

dett le, s ekkortól csak 
a képzőművészetnek élt. 

Akvarelljei közül 99 darab 
alkotja a Dante sorozatot, ame-
lyen 1958–1963 között dolgozott. 
Többször állított ki feleségével, 
Nyíry Lili szobrásszal. Több írá-
sa is megjelent. (1898–1974 között 
élt, Miskolcon hunyt el. Bár írt ön-
életrajzot, s róla is írtak, mindössze 
egyetlen arcképét ismerjük, ame-
lyet Zsedényi Gyula készített róla 
1922-ben.)
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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.


