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Új tanév 
kezdődött
Nagyon sok diák várta izga
tottan a hét első napját szer
te az országban, és Miskolcon 
is. Tanulók százai öltöttek 
hétfőn reggel ünneplő ruhát, 
hogy méltó módon köszönt
sék az új tanév kezdetét. 

város / közélet | 5. oldal

MÚltat idézve,
jövőt építve!

Országosan is egyedülálló együttműködési megállapodást írt alá 
szerdán délután a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. és a Borsod Volán 
Zrt. A közös munka már korábban elkezdődött, ennek egyik állo
mása, hogy a Szemere utcai közönségszolgálati irodában szeptember 
elejétől közös ügyfélszolgálatot üzemeltet a két cég. Az együttműkö
dés fő célja, hogy mindkét társaság növelje az utazóközönség kiszol
gálásának színvonalát, a működés hatékonyságát. Ennek érdekében 
több területen összehangolják tevékenységüket a jövőben.      3. oldal

éremeső 
varsóban
Kimagasló eredménnyel szere
peltek a magyar sportolók és az 
MVSI atlétái a Varsóban meg
rendezett Nemzetközi Gyermek
atlétikai Játékokon. A magyar 
küldöttség összesen 16 aranyér
met szerzett, s megnyerte az ösz
szetettet.

9. oldal

lillafüred csodája
A terveknek megfele
lően halad a lillafüre
di függőkert felújítása, 
nagyrészt lerakták az 
új burkolatokat, kiala
kították a lépcsőket, 
megerősítették a tám
falakat. A teraszok és 
a sétány nagy része is 
elkészült. A költészet 
teraszán már látha
tó az a kilenc kőtábla, 
amelyeken József At
tila műveit olvashat
ják majd a látogatók. 
A közönség a hónap 
végén veheti birtokba 
a függőkertet, a hiva
talos átadó szeptem
ber 27én lesz.

7. oldal

közös úton 
az Mvk és 

a Borsod volán

Egész napos, 
középkort idé-
ző programmal 
vette kezdetét a di-
ósgyőri vár felújí-
tása múlt szomba-
ton. Természetesen 
jelen volt a várban 
a király és a királyné 
is, Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere pe-
dig időkapszulát helyezett 
el az olaszbástyán.

7. oldal

SörfeSztivál!!!
3. oldal

több területen összehangolják tevékenységüket a jövőben.      
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Augusztus 31. | szoMbAt
bányásznap. Idén is megtartották 

a hagyományos bányásznapot Perece-
sen. A temetői kopjafánál és a bányász 
emlékpark szobránál koszorút helye-
zett el a Bányász Kulturális Egyesület, 
az Új Bányamécs Egyesület, a Bányász 
Nyugdíjas Szakszervezet és Miskolc 
Önkormányzata is. A bányásznap al-
kalmából a városrész lakóit idén is 
egész nap gasztronómiai, kulturális és 
gyermekprogramok várták.

Kerékpáros nap. Családi kerékpá-
ros napot tartottak Miskolc belvárosá-
ban. A Kerékpáros Miskolc Egyesület 
és az egyik belvárosi bevásárlóközpont 
közös szervezésében zajló eseményen 
bemutatták a kölcsönözhető kerékpá-
rok rendszerét, valamint az üzletház 

által végrehajtott, a kerékpáros közle-
kedést segítő fejlesztéseket is. A Next-
bike elnevezésű rendszer segítségével 
meghatározott időre lehet kikölcsö-
nözni és használni a speciális kialakí-
tású kerékpárokat egy online rendszer, 
megvásárolható kártya, illetve mobil-
telefon segítségével.

szepteMber 2.  |  hétfő
Kristályosodás és gravitáció. 

Szeptember 2. és 5. között már hato-
dik alkalommal rendezték meg Lilla-
füreden a Kristályosodás és Gravitáció 
Nemzetközi Konferenciát. Négy na-
pon át mintegy 100 külföldi szakember 
25 országból és 40 magyar résztvevő 
vendégeskedett a Bükkben. Meghall-
gathattak 17 szekcióban 85 szóbeli 
előadást, 30-at pedig posztereken ke-

resztül tekinthetnek meg. Az első ilyen 
konferenciát 1991-ben tartották Mis-
kolctapolcán. Mára, a hatodik kong-
resszusra a rendezvény összefonódott 
az egyetem nevével, egészen pontosan 
a ME–MAK Fénytani Intézetével.

szepteMber 5. | csütörtöK 
szakmai fórum. Rövidesen lezárul a 

Miskolc Holding Zrt. és kilenc tagvál-
lalatának egyéves, egészséges életmód-
ra nevelő programsorozata. A tavaly 
ősszel indult programok során a tíz 
cég – egyebek mellett a MIKOM Non-
profit Kft. – munkatársai különböző 
programokon, klubfoglalkozásokon, 
egészségnapokon vehettek részt. A zá-
rás előtt szakmai fórumon egyeztet-
ték a teendőket a projektben résztvevő 
munkatársak.

tisztelt olvasóink!
Egy külsejében, tematikájában 

egyaránt megújult Miskolci Nap-
lót tartanak most a kezükben, kol-
légáimmal együtt reméljük, la-
punk tartalmi, formai változásai 
elnyerik majd a tetszésüket. Egy 
helyi, városi lap küldetése, feladata 
természetesen állandó, folyamato-
san változó világunkban azonban 
időnként a sajtónak is változnia 
kell. Alkalmazkodni az új kihívá-
sokhoz, olvasói igényekhez, elvá-
rásokhoz. 

Alapvető célkitűzéseink azon-
ban változatlanok. Továbbra is hű 
krónikásai szeretnénk lenni Mis-
kolc hétköznapjainak, az itt élők 
örömeinek, gondjainak – azok-
nak az eseményeknek is, amelyek 
az országos média ingerküszöbét 

már nem mindig érik el, számunk-
ra azonban sokat jelentenek. Egy 
város közössége értékközösséget 
is jelent, és a helyi lap elsődleges 
küldetése mindig ennek a „helyi 
érték”-nek a szolgálata kell, hogy 
legyen. Mindazzal együtt, amit 
őseinktől örököltünk, s amit egy-
kor majd mi is tovább szeretnénk 
adni az utódainknak. 

Bízunk benne, hogy kicsit szí-
nesebbé, korszerűbbé tett lapunk 
még eredményesebben tudja majd 
ellátni a feladatát. Eddigi figyel-
müket megköszönve, kérjük, to-
vábbra is tiszteljenek meg minket 
érdeklődésükkel, olvassák, terjesz-
szék lapunkat. Legyen a Miskolci 
Napló mindannyiunké!

szepesi sáNdor felelős szerkesztő

sebestyén László országgyűlési képviselő lakossági fogadóórát 
tart szeptember 12-én (csütörtökön), délután három órától a Fi-
desz-irodában (Kossuth utca 16. sz.). Előzetes időpont-egyezte-
tés szükséges a 46/509-428-as telefonszámon.

Fodor zoltán önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát tart 
szeptember 23-án (hétfőn), délután öt órától a Széchenyi István 
Általános Iskolában (Hajós u. 5.).

Varga Gergő és tompa sándor önkormányzati képvi-
selők utcafórumokra várják a miskolciakat szeptember 
13-án (pénteken), 15–17-ig, a Centrum Áruház előtti te-
rületen, valamint szeptember 14-én (szombaton), 10–12-ig az Avason, a 
Coop Áruház előtti területen.

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el 
szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hu-
nyad u. 9. A borítékra írják rá: „Mindenkit érhet jog-
eset”. E-mail címünk: info@mikom.hu. Dr. Strass-
burger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban 
válaszol!

LAKossági FogAdÓÓráK, utcAFÓruMoK

MiNdeNKit érhet jogeset

átadták a megújult szivárvány 
Óvodát
Ünnepélyes keretek között adták át 
péntek délután a megújult Szivár-
vány Óvodát. Hétfőn már a Kacsóh 
Pongrác utcai épületben kezdik a 
hetet a csoportok.

Az óvoda több mint százmillió fo-
rintból újult meg. A munkálatok so-
rán a teljes intézmény – így egyebek 
mellett a csoportszobák, a testnevelés-
terem, a vizesblokkok, a folyosók és az 
udvar – is megújult. Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere ünnepi köszöntő-
jében úgy fogalmazott, bár a Szivár-
vány Óvoda megújulása egy olyan 
projekt volt, amely „több sebből is vér-
zett”, az összefogásnak, a pedagógu-
sok, szülők, a Miskolci Közintézmény-
működtető Központ és a közhasznú 
munkatársak áldozatos munkájának 
köszönhetően, végül sikerrel zárult. 
A gyerekek egy megújult intézmény-
be térhetnek vissza. – Arról, hogy az 
óvoda felújítása elhúzódott, sem az in-
tézmény, sem az önkormányzat, sem a 
helyi képviselők sem tehettek, a vállal-
kozói világban sajnos megtörténhet-
nek ilyen anomáliák. A mi feladatunk 
az, hogy a további felújítások során 
olyan vállalkozókat találjunk, akik-
kel elkerülhetünk hasonló eseteket – 
mondta Kriza Ákos.

Sebestyén László országgyűlé-
si képviselő kiemelt jelentőségűnek 
nevezte, hogy megújuljanak az ok-
tatási intézmények. Hangsúlyozta, 
a városvezetéssel közösen ő is azért 
dolgozik, hogy a következő generá-
ciók, amelyek hazánkért tehetnek, 
komfortosabb körülmények között 
tanuljanak, nőjenek fel. Seresné 
Horváth Zsuzsanna, a terület ön-
kormányzati képviselője, a rendez-
vény védnöke köszönetet mondott 
a szülőknek a türelemért, amit az 
átmeneti időben tanúsítottak, vala-

mint a sok-sok segítségért is, amit 
a ki- és beköltözés során nyújtottak 
az intézménynek. – Kívánom, hogy 
örömmel használják a kicsik és a pe-
dagógusok is a Szivárvány Óvodát, 
illetve Diósgyőr egyik legnépsze-
rűbb óvodájává válik a Szivárvány – 
hangoztatta a képviselő. 

Az óvodások is műsort adtak a 
rendezvényen, majd az intézmény 
bejárását követően, egész délután 
folytatódtak a gyerekeknek szóló szí-
nes programok

tAjthy á. | FotÓ: juhász á.

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

Képzési lehetőségek még az idei, a 2013/2014-es tanévben  
nappali tagozaton a Diósgyőr- Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégiumban

Általános iskolát végzettek részére:
Szakiskolai tagozaton: l gépi forgácsoló l ipari gépész l asztalos l karosszérialakatos l jár-
műfényező szakmákban.
Szakközépiskolai tagozaton: l faipari szakmacsoportban katonai alapismeretek fakultációval.
Érettségizettek részére: l Gépgyártás-technológiai technikus szakon.
Iskolánkban kollégiumi elhelyezésre is van lehetőség.

Elérhetőségeink: Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium, 
3533 Miskolc, Téglagyár u. 1-2. Tel.: 06-46/532-358, 532-359

Apróhirdetés
ágyi poloska!!! Kiugróan fontos az irtása!!! 
Csótány, hangya, molylepke, poloska men-
jen a pokolba, egér, patkány utána!!! Rovarir-
tást vállalok HACCP programon belül, teljes 
objektumirtás esetén garanciával. Hudák-
né Vetési Margit 20/225-2241; 30/473-0268; 
70/506-7889.

Gyors személyi kölcsön! Nyugdíjasoknak, 
rokkantnyugdíjasoknak is 1–4 nap alatt. 21–
68 éves korig 65 000 Ft nettó. BáR-lista aka-
dály!!! Tel.: 20/291-8302.

A Miskolci egyetem Szerszám gépek tan-
székén, szeptember közepén CNC-gépke-
zelő, CNC-gép programozó és „Met ro lógiai 
méréstechnika a gépiparban” tanfolyam in-
dul. 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, továbbá nyílászárók (mű-
anyag, fa, alumínium) cseréje óriási kedvez-
ménnyel, teljeskörű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, bemutatóte-
rem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: 
h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.

hirdetés

zsákos hulladékgyűjtés
Diósgyőrben, a családi házas övezetben élők panaszolták a 

napokban, hogy megszűnt a zsákos szelektív hulladékgyűjtés 
lakóhelyükön. Kriza Ákos polgármester tárgyalásokat foly-
tatott az AVE Miskolc Kft. vezetésével, kérve, hogy a cég ne 
szüntesse meg ezt a népszerű szolgáltatást. Ennek eredménye-
ként megegyezés született, a zsákos szemétgyűjtés folytatódik. 

járdaépítés, utcabútorok
Új járdák épülnek a Király utcán, 
valamint a Szabó Lőrinc Iskola 
előtti téren. A területekre új pado-
kat, hulladékgyűjtőket is kihelyez-
nek.

Molnár Péter, a körzet önkor-
mányzati képviselője elmondta: a la-
kók kérése volt, hogy a Vörösmarty 
– Király utcák kereszteződésében ta-
lálható bolt mögötti füves területen 
rendes járda épüljön. A munkálato-
kat Molnár Péter finanszírozza, kép-
viselői alapjából. A park területén 
– szintén a lakók kívánságára – hat 
padot és több szemétgyűjtőt is elhe-
lyeznek. – Hasonló beruházásra ke-
rül sor a Szabó Lőrinc Általános Is-
kola előtti téren – itt is épül egy járda 
az eddigi csapáson, padot helyeznek 
ki, a régi ülőalkalmatosságokat pe-
dig felújítják. A beruházások együt-
tes értéke meghaladja az egymillió 
forintot – mondta el a települési kép-

viselő, aki arról is szólt: a Hadirok-
kantak útján található Dobó Katica 
Bölcsődében félmillió forintból só-
szoba lett kialakítva képviselői alap-
jából, a körzetben több helyen száraz 
fákat is kivágtak, gallyaztak, s ősszel 
ismét lesz fásítás.



Csütörtök délután újra megnyi
tották a fesztiválkapukat, kezdetét 
vette a Miskolci Sörfesztivál, Ma
gyarország legnagyobb sörös ren
dezvénye a Népkertben. A vasár
napig tartó eseményen több mint 
30 együttes, számtalan sörkülön
legesség és újdonságok is várják a 
látogatókat. 

Idén is ünnepélyes megnyitóval 
kezdődött el a második sörfesztivál 
Miskolcon. Kriza Ákos, Miskolc pol-
gármestere kiemelte, a város „vég-
képp feliratkozott a nagy fesztiválvá-
rosok közé”. Hangulatos sörkertek, 
három színpad, számtalan koncert 

a legkülönbözőbb stílusokban, és 
fergeteges hangulat – már az első 
fesztiválnapon ízelítőt kaphattak a 
Népkertbe ellátogatók a Miskolci 
Sörfesztivál hangulatából, ami pén-
teken csak fokozódott.

Kriza Ákos kiemelte, szeptem-
berben ez az egyetlen nagy feszti-
vál Magyarországon, nem csupán 
Miskolcról, hanem szinte az ország 
minden részéből érkeznek látogatók. 
– A tavalyi fesztivál óta azon dolgoz-
tunk, hogy a miskolciak és a hozzánk 
látogatók idén még jobban érezzék 
magukat. Élvezzék a hideg söröket, 
az ínycsiklandó ételeket, szórakoz-
tató programokat – mondta el a pol-
gármester.

– Idén is színvonalas programmal 
készültek a szervezők, számos kül-
földi előadó és neves hazai együttes 
szerepel a programkínálatban. Jöj-
jenek el minél többen! – invitálta a 
miskolciakat és az ország más részé-
ből érkező látogatókat Kriza Ákos.

Hajdú Péter, a Miskolci Sörfeszti-
vál főszervezője köszöntőjében fő-
ként a programokról szólt. A sport-
barátok számára örömhírrel szolgált, 
ugyanis a péntek esti, „sorsdöntő-
nek” is nevezhető román–magyar 
válogatott mérkőzést egy kivetítő se-
gítségével a helyszínen is meg lehe-
tett tekinteni, a Fórum színpadnál.

A főszervező köszöntőjét követő-
en Petr Kovarik, a 40. születésnapját 

ünneplő Borsodi Sörgyár ügyveze-
tője mondott beszédet. Hangsúlyoz-
ta, nagy öröm számára, hogy újra tá-
mogatóként jelentek meg a Miskolci 
Sörfesztiválon. Ezt követően Kriza 
Ákos polgármesterrel közösen fel-
vágták a születésnapra készült tortát.

A nyitónapon Fenyő Miklós tán-
coltatta meg a nagyérdeműt, de a más 
zenei ízléssel megáldott rétegek is jól 
mulathattak a Hooligans, vagy éppen 
a The Carbonfools koncertjén. A sör-
fesztiválon minden korosztály megta-
lálhatta az ízlésének megfelelő műfa-
jokat – kicsik és szépkorúak is voltak 
a fesztiválozók között. Pénteken az 
Edda Művek koncertezett, előttük a 

Haddaway szórakoztatott. A félidő-
nél tart a fesztivál, hiszen szombaton 
és vasárnap még prezentálják a szer-
vezők a legnagyobb sztárokat, az Első 
Emeletet, Kasza Tibit, a Rednexet, Dj. 
Bobót és a Punanny Massifot is.

Kujan I. | fotó: juhász á.

2013. szeptember 7. | 36. hét | X. évfolyam 35. szám
Miskolci Napló – A város lapja

Digitális közösség épül Miskolcon
Magyarország legnagyobb lakossági 
számítógépes fejlesztése történik meg az 
elkövetkező fél évben Miskolcon. A fel
tételrendszert a napokban véglegesítik, 
a program és a pályáztatás ezt követően, 
szeptember végén indulhat.

Kiss Gábor alpolgármester lapunknak 
elmondta, a „Miskolc és agglomerációja 
digitális közös ség” című program kereté-
ben mintegy 22 000 laptophoz juthatnak a pályázati kiírás-
ban megjelölt magánszemélyek és intézmények. A diákok 
közül az általános iskola felső tagozatos tanulói, a gimnázi-
umba, szakközép- és szakképző iskolába járók mellett a Mis-
kolci Egyetem elsőéves, nappali és levelező tagozatos hallga-
tói is bekerülhetnek a körbe, utóbbiak meghívásos pályázat 
alapján. Érintettek még az álláskeresők, a gyesen vagy gyeden 
lévő kismamák, a rokkantsági ellátásban részesülők, az aktív 
idősek, illetve a 45 év feletti munkavállalók, akiknek további 
foglalkoztatásához szükség lehet informatikai tudásra.

Jelenleg kidolgozás alatt áll a feltételrendszer, napokon be-
lül elkészülhet a végleges tervezet. Ezt követően, szeptember 
huszadika után indulhat a projekt és a pályáztatás. Egy hó-
napjuk lesz a jelentkezőknek, hogy pályázzanak. Ezt megte-
hetik elektronikus úton is, a jelentkezési lap pedig két helyszí-
nen, a Városházán, valamint az Ifjúsági és Szabadidő Házban 
kialakítandó programirodán lesz elérhető.

– A pályázóknak két fontos kötelezettsé-
get kell teljesíteniük. Részt kell venniük egy 
ingyenes képzésben: az egyetemistáknak 
lesz 10 órás távoktatás, az álláskeresőknek 
pedig egy 60 órás tanfolyam. A másik krité-
rium, hogy az internet-hozzáférést a pályá-
zóknak kell biztosítani. Amennyiben jelen-
leg nem rendelkeznek vele, akkor speciális, 
kedvező mobilnet-ajánlatot választhatnak 
– mondta az alpolgármester. A kiválasztás 

során figyelembe veszik majd a jelentkezők jövedelmét, a diá-
kok eredményességét és a személyes motivációt is.

A laptopokat a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fej-
lesztési Intézet (NIIFI) szerzi be, a pályázatok elbírálása pedig 
bő egy hónapot vesz igénybe. Bár a számítógépeket korlátlan 
időre biztosítják, azok állami tulajdonban maradnak, így ér-
tékesítésük bűncselekmény lenne.

Mint megtudtuk, a program több elemből áll. A jövőben 
megvalósul egy optikai gerinchálózat-fejlesztés, amelynek ta-
lán legnagyobb haszonélvezői az oktatási intézmények lesz-
nek. Egy ÉMOP-pályázat elnyerése esetén négy digitális tér 
jön létre Miskolcon, fejleszthetik az önkormányzat informa-
tikai infrastruktúráját, s kifejlesztenek speciális, helyi webes 
programokat és alkalmazásokat. A hálózatfejlesztést ugyan-
csak az NIIFI pályáztatja, a digitális terek berendezéseit 
(LED-fal, WIFI-eszközök) pedig a város szerzi be nyílt köz-
beszerzési eljárás keretében.                                               soós P.

Közös utakon az MVK 
és a Borsod Volán
Együttműködési megállapodást 
írt alá a Miskolc Városi Közleke
dési Zrt. és a Borsod Volán Zrt. 
A közös munka már korábban 
elkezdődött, ennek egyik állo
mása az, hogy a Szemere utcai 
közönségszolgálati irodán szep
tember elejétől közös ügyfélszol
gálatot üzemeltet a két cég.

Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
tere az átadóünnepségen kihang-
súlyozta: most, mikor Miskolc 
járműparkja mind a villamosok, 
mind a buszok terén megújul, fon-
tos, hogy a hozzájuk tartozó új di-
gitális szabályozó rendszert a Vo-
lánnal is összehangolják. Ez több 
lehetőséget biztosít a cégeknek, de 
ami fontosabb, az utazóközönség-
nek is – emelte ki a polgármester.

Sárközi György, a Borsod Vo-
lán Zrt. vezérigazgatója elmondta, 

hónapok óta közös munkacsoport 
dolgozik azon, hogy megkeresse 
azokat a pontokat, ahol a két tár-
saság együtt tud működni. Ilyen 
pont a közös ügyfélszolgálat is, de 
ennél jóval nagyobb lehetőségek 
vannak a jövőt tekintve.

tajthy á. | fotó: juhász á.

Ütős zene,
otthonunk Miskolc

hideg sörök,
ínycsiklandó ételek – buli, buli, buli!!!
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Egy hét alatt elkészítette Pál Dénes első önálló dalának videóját, de már a következő slágeren töri a fejét. 
Magyarország hangja Miskolcon forgatott, majd nyaralni ment, októberre pedig új dalt ígér. – Szeptem-
ber, október környékén szeretnék kijönni a második dalommal, aztán később dalszövegíróként is kipró-
bálnám magam – árulta el a Miskolci Naplónak.                                                                                      Kiss J. | fotó: Juhász á.

Ősszel új dallal  
jelentkezik Pál Dénes

Ismét Rockfesztivál Miskolcon
Negyven év után újra Rockfesztiválnak örülhet a közönség Miskolcon, 

ahol szeptember 13–15. között megidézik az 1973-as Miskolci Rockfesztivált. 
A főszervezőtől, Hímer Bertalantól, „Payától” megtudtuk, az önkormány-
zatnak köszönhetően önálló esemény lesz a fesztivál, ahová igyekeztek olyan 
zenészeket hívni, akik 1973-ban is felléptek. Szeptember 13-án koncertet ad 
Török Ádám és a Mini, de érkezik az Ős-P. Box, a Miskolci Illés Emlékzene-
kar, a Reflex, a Tátrai Tibor és az Állatok, az Ildi Rider, Takáts Tamás D. B. 
B., a Generál No. 3.

Miskolci Napló

Gyönyörű női, férfi-,  
gyerekruházat 300 Ft/db

Őszi kabátok 1500 Ft/db

Érd.: Miskolc, Régiposta u. 29., Suzuki-szalon felett
Nyitva tartás: h–p 8–17-ig

GyóGyuljon AKuPunKTÚRÁVAl!
A kezelések egyszerűen és gyorsan segítenek:

l túlsúly/fogyás
l szenvedélybetegség (dohányzás, alkohol, drog)
l emésztési zavarok (puffadás, gyomorsav stb.)

   l vegetatív idegrendszeri labilitás, pánik, depresszió esetén

ZOLNAY SZALON MiSkOLc, LEhEL u. 2. PLATÁN hÁZ 
 RENDELéS: héTFŐ–SZERDA–PéNTEk 14–18 köZöTT.  TEL.: 30/635-6362

Rendel: dr. Zolnay Attila orvos, Hermanné Tünde fülakupunktúrás addiktológus

l  SELMEcbÁNYA:  
október 5. – 4000 Ft

l  ZAkOPANE:  
október 12. – 7000 Ft 

l  POZSONY:  
október 19. – 7000 Ft

l  buDAPEST:  
október 26. – 4000 Ft
ADVENTi ÚTJAiNk  

MÁR A hONLAPON!

Cím: Miskolc, Arany jános u. 19., fszt. 2. 
Tel.: 46/344-454

www.KoRuTAK.Hu

ŐSZi
AJÁNLATAiNk:

MISKOLC, SZÉCHENYI U. 88. 
(a volt Művészellátó helyén, a Mese cukrászdával szemben)

Tel.: 06-20/546-5915
VÁRJuk öNökET ÚJ bEMuTATÓTERMÜNkbEN!

Műanyag ajtó-ablak            Redőny, szúnyogháló
Fém biztonsági ajtó             Polikarbonát

MEGNYITOTTUNK!

hirdetés

l matematika-fizika l matematika-kémia
l matematika középiskolai tanár

A Szent benedek Gimnázium SZki  
és kollégium Miskolci Tagintézménye  

pályázatot hirdet az alábbi munkakörökre:

BőveBB iNfoRMáció: 
06-30/511-2954, 06-46/530-340  

sztbenedek.miskolc.ig@gmail.com

kulthíRek

Sportolnak, játszanak, pihennek 
– évadkezdés a színházban
190. évadát ünnepelte szep tember 
1-jén a Miskolci Nemzeti Színház. 
A jeles dátum tiszteletére egész 
napos, közös ünneplésre invitált a 
színház vezetése, vasárnap pedig 
sportnapot tartanak.

A művészeti, színháztörténeti és 
történelmi szempontból is jelentős 
dátumra egész napos programmal 
emlékeztek. Volt 190 szilvás gombóc, 
zumba flash mob, performanszok, 
előadások. A színházi évad szom-
baton este, A padlással és A kopasz 
énekesnővel indul, az első premierre 
pedig szeptember 20-án kerül sor – 
a Nagyszínházban a Lili bárónőt lát-
hatja a közönség.

A sport, az egészséges életmód, 
a játék és a közösségi lét fontos a 
színház vezetése számára, ezért is-
mét kilépnek a színházi falak kö-
zül, egészen a Miskolci Egyetemig, 
ahol családi sportnapot rendeznek a 
DVTK-öregfiúkkal.

A mini bajnokságon összecsap a 
DVTK-öregfiúk csapata, a színészvá-
logatott, a műszak válogatottja. Kiss 
Csaba, a teátrum vezetője elmondta, 
vasárnap a foci mellett miskolci vágtá-
val, kerékpárversennyel, csocsóval, sak-
kal, gyereksarokkal, streetballal és pe-
tanque-al is várják a színház és sport 
szerelmeseit. A focibajnokságban a 
DVTK-öregfiúk csapatát erősíti majd 
Tatár György is.   Kiss J. | fotó: Juhász á.CineFest: számon tartva európában

Tizedik alkalommal ad otthont a belváros és a Mű-
vészetek Háza a Jameson CineFest Miskolci Nem-
zetközi Filmfesztiválnak szeptember 12–22. között. 
Bíró Tibor fesztiváligazgató elmondta, több mint 
ezer nevezés érkezett.

– A filmek kínálata az adott év lenyomata. Vala-
mennyi film, amit bemutatunk, megmutatkozott már 
nemzetközi porondon, legtöbbjük díjazott alkotás. 
Lesz vígjáték, romantikus film és dráma is – hangsú-
lyozta.

Nagyjátékfilm kategóriában magyar alkotás nem 
lesz, de három animációs és három kisjátékfilmmel 
képviselteti magát a hazai szakma. A versenyprogram 

mellett folytatódik számos kísérőrendezvény, de új ese-
mények is várhatók a jubileumi fesztiválon.

– Folytatódik a filmvásár, a CineClassics, a doku-
mentumfilmes szakmai nap, a gyereknap, a Borders 
workshop – emelte ki az igazgató. A miskolci szüle-
tésű Pressburger Imre egyik legjelentősebb művét, a 
Diadalmas szerelem című filmet, digitálisan felújított 
változatban mutatják be, Miskolcon először. Újdonság 
lesz a DunaDock nemzetközi mesterkurzus profi do-
kumentumfilmeseknek, s a Made in Holland. 

– Kultúrmissziónk, hogy a fiatalság filmes igényeit 
formáljuk – hangoztatta Bíró Tibor, kiemelve: közép-
európai premier is várható. Az életműdíjas Szabó István 
lesz, s nem maradnak el a koncertek sem.                 Kiss J.

Az Avasi Gimnázium tehetséggondozó foglalkozásokat indít 
szeptember 13–14-től 6. és 8. osztályosok számára a követ-
kező tantárgyakból: magyar, matematika, történelem, biológia, 
rajz, angol és német nyelv. Szeptember 12-én 17.00 órától szü-
lői tájékoztatót tartunk a gimnázium színháztermében. 
Jelentkezni a (46) 562-289-es telefonon vagy személyesen lehet 
az iskolatitkárnál. Bővebb információ: www.avasi.hu.

Tehetséggondozó szakkörök  
az Avasi Gimnáziumban



Együtt építik a jövőt
A 279. tanév kezdődött el pénteken a 
Miskolci Egyetemen. A díszaulában 
megtartott ünnepségen Kriza Ákos 
polgármester jelképesen, a város 
kulcsának átadásával Miskolc pol-
gáraivá fogadta az egyetem elsőéves 
hallgatóit.

Az intézménynek augusztus 15-től 
új rektora van, Torma András sze-
mélyében. Érdeklődésünkre elmond-
ta, legfőbb célja a Miskolci Egyetem 
universitas jellegének megőrzése, to-
vább vinni elődje helyes elképzeléseit 
is. Átláthatóbb struktúrát kíván kiala-
kítani, de az intézmény első jogász rek-
toraként azt is feladatának tartja, hogy 
megtartsa az egyensúlyt a társadalmi 
és a műszaki tudományok között.

– Erőnk az egységben és a sokszínű-
ségben rejlik, kiemelt feladatunknak 
tartjuk azt is, hogy a régió fiataljait itt 
tartsuk – tette hozzá.

Kriza Ákos polgármester úgy fogal-
mazott, az egyetem és a város „szim-
biózisban, együtt gondolkodva építi a 
jövőt”. „Azon dolgozunk – tette hozzá 
a polgármester –, hogy XXI. századi 
fejlett technológiákat tudjunk közösen 
Miskolcra hozni”.

Idén mintegy 3000 elsőéves fiatal 
előtt nyíltak meg az egyetem kapui. 

Kujan I. | fotó: MocsárI L.
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Miskolci Napló – A város lapja

Nagyon sok diák várta izgatottan a 
hét első napját Miskolcon is, a Sza-
bó Lőrinc Általános és Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskolában 650 diák 
öltött hétfőn reggel ünneplő ruhát 
az új tanév kezdetére.

Az ünnepség elején Csöbör Ka-
talin országgyűlési képviselő üdvö-
zölte a diákokat. Mint beszédében 
fogalmazott: a sikeres tanév titka a 
pedagógusok középpontba állítása, 
ezen dolgozik a kormány is. A kép-
viselő arról is szólt, hogy idén beve-

zették az iskolákban a hit- és erkölcs-
tan oktatását, ezzel is hozzájárulva az 
oktatás színvonalas fejlesztéséhez.

– A politika első számú feladata a 
megfelelő körülmények biztosítása 
az oktatás számára. Ezért a kormány 
a köznevelési törvény módosításával 
jelentősen hozzájárul a pedagógus 
szakma presztízsének növeléséhez – 
hangsúlyozta Csöbör Katalin.

Az iskola tanévnyitóin már ha-
gyománynak számít, hogy az ötödik 
osztályos tanulók megajándékozzák 
az új elsősöket egy kisebb tanszer-

csomaggal. Az első osztályos gyer-
mekek idén is izgatottan szemlélték, 
mit kaptak felsőbb éves társaiktól.

Mikitáné Újjobbágy Erzsébet igaz-
gató arról szólt, hogy iskolájukban 
idén három helyett négy elsős osz-
tállyal indul meg a tanév.

Az elsősök „beavatása” tovább 
folytatódott. Az iskola hagyományai 
közé tartozik az is, hogy minden új-
donsült diák átsétáljon az osztályával 
egy virágokkal feldíszített jelképes 
iskolakapun.

KIss n. | fotó: MocsárI L.

tanévkezdés, diákszemmel
Elkezdődött az új tanév, miskolci diákokat kérdeztünk, hogy élik 
meg ezt, milyen várakozásokkal tekintenek az új kihívások elé.  

Fűrész Orsolya: – Már tavaly sikerült felvételt nyer-
nem a Lévay József Gimnáziumba, előkészítős, 
nyelvi osztályba. Így két éven keresztül lehetek ki-
lencedik osztályos. Az osztálytársaimat viszonylag 
hamarabb, mint év eleje, de sikerült megismernem. 
Múlt héten voltunk gólyatáborban, itt szert tettem 
pár barátra.

Hubi Dominika: – Nem készültem semmilyen tan-
anyaggal az első napra, bár van, aki a mai napon is 
írt emlékeztető dolgozatot, szerencsére az nem az 
én osztályom volt. Nagyon örülök, hogy a gólyatá-
bor óta újra láthatom a barátaimat, osztálytársaimat, 
már kezdtek hiányozni. Örömömre szolgál, hogy az 
iskolában felfedeztem egy-két hasznos változtatást.

Kiss cintia: – Kicsit izgultam az első tanítási nap 
miatt. Biztos vagyok benne, hogy az új osztálytársa-
immal jó csapatot fogunk alkotni az elkövetkezen-
dő négy év alatt érettségiig, hiszen már az első nap 
is izgalmas volt. Bár picit több – és főleg nehezebb – 
tankönyvet kaptam, mint amire számítottam, de az 
iskolatáskám szerencsés választás volt.

Berdó Zsuzsanna: – Időben megvettünk mindent 
az iskolakezdésre, ami a tanuláshoz szükséges, ezért 
utólag semmit nem kell vásárolni. Összeírtuk a csalá-
dommal, hogy mire lesz szükségem, így könnyebb volt 
a hagyományos augusztusi bevásárlás. Az osztálytár-
saim számomra nem okoztak meglepetést, sokan elő-
készítő évfolyamról kerültek az osztályba.

KIss n. | fotó: MocsárI L.

Ismét indul a tűzoltó-szakképzés

A Miskolci Rendészeti Szakközép-
iskolában szeptember 2-án került 
sor a Tűzoltó III. szakképzés ünne-
pélyes tanévnyitójára.

A Miskolci Rendészeti Szakközép-
iskola a Katasztrófavédelmi Oktatási 
Központtal együttműködve, a kataszt-
rófavédelmi állomány új típusú ren-
dészeti alapképzése keretében, tűzoltó 
szakképesítésre készíti fel a szerződött 
fiatalokat. A közel 60 tanuló a képzés 
első két hónapját a Miskolci Rendésze-

ti Szakközépiskolában tölti, majd a Ka-
tasztrófavédelmi Oktatási Központban 
folytatódik a felkészítésük. A fiatalok 
Borsod-Abaúj-Zemplénből, valamint 
a környező megyékből érkeztek Mis-
kolcra.

A tanévnyitó ünnepséget Bagi Ist-
ván, a Miskolci Rendészeti Szakkö-
zépiskola igazgatója nyitotta meg. A 
rendezvényen jelen volt Bittmann Ti-
bor, a Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hu-
mán szolgálatvezetője, illetve Diriczi 

Miklós, a Katasztrófavédelmi Oktatá-
si Központ szakmai igazgatóhelyette-
se is. Lipták Attila tűzoltó ezredes, a 
B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatója a leendő tűzol-
tókkal beszélgetve kiemelte: a beiskolá-
zott hallgatók a megszerzett tudás bir-
tokában egy olyan közösségnek lesznek 
tagjai, ahol nem csak a szolgálatban kell 
példamutatóan viselkedni, velük szem-
ben szolgálaton kívül is morális elvárá-
sokat támaszt a társadalom.

sZ. s. | fotó: BaZMKI

Ezüstöt ért a fazekas kórus produkciója
Macedóniában rendezték meg az Ohrid Nemzetkö-
zi Kórusfesztivál 2013 nevű zenei fesztivált, melyen 
a Fazekas Gyermekkar második helyet, azaz ezüst 
diplomát ért el. A versenyen több mint félszáz kó-
ruscsapat vett részt és mérte össze tudását.

Takács Katalin, a Fazekas-Istvánffy Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatóhe-
lyettese megkeresésünkre elmondta: a miskolci Fazekas 
Gyermekkar az Ohrid Kórusfesztiválon való részvételé-
vel szerzett minősítése kimagasló eredménynek számít 
a magyarországi kóruscsapatok közt.

– A versenyre való nevezés után egyfajta előválogató 
következett. Az eddigi fellépések hanganyaga alapján 
szelektáltak a szervezők, a versenyen pedig már össze-

tettebben mérlegelték az előadásokat. Szempontnak szá-
mított a színpadi megjelenés és az előadásmód is többek 
között – sorolta az intézmény vezetőhelyettese.

A fesztiválon nemcsak a versenyzésre, hanem a bemu-
tatkozásra is lehetőségük nyílt a kórusoknak, a nagykö-
zönség előtt. Ezt több műfajban is tehették: folk-népzenei, 
egyházi és pop kategóriában énekelhettek, zenélhettek a 
csapatok. A Fazekas kórusa a versenyzésen kívül folk-
népzenei stílusban adott műsort Macedóniában.

A nemzetközi fesztivált augusztus 23–27. között ren-
dezték Ohridban, ahol mintegy félszáz kóruscsapat 
képviseltette magát zenés produkciójával. A rendez-
vény nemcsak zeneileg, hanem kulturálisan is sokszí-
nű volt, cseh, szerb, szlovén, litván, lett, svéd, ukrán és 
orosz  csapatok is versenyeztek.                                    KIss n.

Becsengettek
Új tanév kezdődött!

továbbra is lesz ovitej
Továbbra is rendszeresen kap-
nak tejet a miskolci óvodások az 
uzsonnához.

A miskolci önkormányzat az 
általa fenntartott óvodákban ön-
ként vállalt feladatként biztosítja 
a mintegy ötezer helyi óvodás szá-
mára a napi egyszeri tejellátást. A 
jelenlegi beszállító, a MINNA Tej-
ipari Zrt. augusztus 30-án jelezte, 
hogy „beszüntette a tejipari ter-
mékek gyártását”, s azonnal le is 
állította a tej kiszállítását az óvo-
dákba, annak ellenére, hogy ezt a 
felmondást követő 30 napig még 

szerződés szerint kellett volna tel-
jesítenie.

Az önkormányzat az óvodások 
további ellátása érdekében ked-
den megállapodást írt alá a Miskol-
ci Közintézmény-működtető Köz-
ponttal, amely azonnal megtette a 
szükséges jogi és szervezési intézke-
déseket. Így az önkormányzat gyors 
reagálásának köszönhetően, az óvo-
dások uzsonnája továbbra is kiegé-
szül a már megszokott ovitejjel.

Ez az önkormányzat által vállalt 
feladat évente mintegy 40 millió 
forintba kerül, és napi szinten 9200 
dl tej kerül az óvodások asztalára. 

55Város/oktatás
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Minden sikernek megvan 
a maga története

Bosch szakmunkásképzés
az Andrássy Gyula Szakközépiskolában

A Bosch termelési folyamatai szükségessé tették, hogy az ipar által elvárt magas mű-
szaki igények elérése érdekében létrehozzuk közös képzésünket az Andrássy Gyula 
Szakközépiskolával. A képzés során a gyakorlati foglalkozások a miskolci Bosch tan-
műhelyében és a gyakorlati munkaterületeken valósulnak meg.

A gyártósori gépbeállító szakképesítésben végzett szakmunkások alkalmassá vál-
nak a gyártási tevékenységek előkészítésére, próbagyártásra, szerelési folyamatok 
végrehajtására, gyártósori gépek, megmunkáló gépek kezelésére, ütemszerű kar-
bantartására, ellenőrzésére és különböző gyártásközi mérőeszközök használatára.

Jelentkezési feltétel: � nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú isko-
lai végzettség � számítógépes ismeretek � előny a jó tanulmányi eredmény és a 
műszaki irányultságú érdeklődés. 
Képzés helyszíne: � Andrássy Gyula Szakközépiskola és a miskolci Bosch telephelyei 
Találkozz a miskolci Bosch csapatával: � nyílt napokon az Andrássy Gyula Szak-
középiskolában � általános iskolai szülői értekezleteken � pályaválasztási kiállításon. 
Regisztrálj, hogy meghívót kapj rendezvényünkre: � Bosch szakkör.

www.kepzes.boschmiskolc.hu
Jelentkezési lapokért és további információkért keresd a középiskola  
titkárságát.
(Tel.: 46/412-444)

Köszönjük Önöknek! Köszönjük Miskolc és Borsod!
Köszönjük, hogy „újranyithattunk”! Ez Kedves Vásárlóink érdeme. Önök nél-

kül mit sem ér több ezer négyzetméter, földtől a plafonig megrakott árukész-
lettel. Csak magányosan bolyonganánk, az meg tiszta hülyeség lenne. Pedig 
mint tudjuk: hülyék azért nem vagyunk. J

Hiányoznának a kérdések, amiket Önök tesznek fel, hiányozna az, hogy se-
gíthessünk, ha bizonytalanok egy-egy döntésnél. De az is hiányozna, amikor 
néha ránk ripakodnak: miért nem úgy működik, ahogy szeretném? Különösen 
hiányoznának a türelmetlenül csillogó szemek, amiket a kasszáknál látunk: mi-
kor bonthatom már ki, anya?

Értelmetlen lenne Önök nélkül az életünk. Csak remélni tudjuk, hogy to-
vábbra is megbíznak a Media Markt Miskolc széles választékában, szakértel-
mében, segítőkészségében, rugalmasságában, egyre bővülő szolgáltatásai-
ban. 

Jöjjenek, nézzenek szét a mi „lakásfelújításunk” után! 
A Media Markt Miskolc teljes csapata!
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A felújítás alatt is 
vár minket a vár
Két rendhagyó bejáráson is be-
mutatták szombaton a diósgyőri 
várban már korábban lezárt fel-
sővárat, meséltek annak újjáépí-
téséről és azt követő jövőjéről is. 
Az érdeklődőket a várat hosszú 
ideje kutató régész, Lovász Emese 
kalauzolta az ódon falak között.

Lovász Emese királynéi ruhá-
ban tartott tárlatvezetést a várban.  
– Ha bejövünk majd a jelenlegi be-
járaton, két oldalt a falakon a vár-
hoz valamilyen módon kötődő cí-
merek lesznek láthatók, illetve azon 
királynők arcképei, akik szintén a 
várhoz köthetők. Az északi és a ke-
leti szárny teljesen újjáépül, egyebek 
mellett a régi lovagterem, a kápol-
na mind-mind eredeti pompájában 
lesz visszaállítva. A déli oldalon a 
csonka torony mai formájában ma-
rad, ott a pince lesz újjáépítve, ahol 
borozó, felette pedig kávézó lesz. Az 

udvaron pedig különféle mesterem-
berek fogadják majd az érdeklődő-
ket, lesz fazekasműhely, ötvös-ék-
szerész, vadász és egy füvesasszony 
is „praktizál” majd – részletezte Lo-
vász Emese, hogyan újulnak meg a 
vár látványosságai.

Mint ismert, a pusztulásnak in-
dult diósgyőri vár helyreállítása 
1953-ban indult meg, ekkor még 
csak az életveszélyesen romos ré-
szeket hozták rendbe, de 1960-tól a 
régészeti feltárás is megkezdődött. 
Jelenlegi formájában 2013. augusz-
tus második feléig volt látogatható a 
vár, állandó kiállításaival. Ezek már 
elköltöztek, és az átépítés alatt is lá-
togathatók lesznek. A vártörténeti 
és régészeti kiállítás a Déryné-ház-
ba, a velencei, a középkori fegyve-
rek és páncélok tárlata pedig a várral 
szomszédos turisztikai házba költö-
zött. Az éremverde az alsó várrész-
ben működik.                                     T. Á.

Egész napos, középkort idéző 
programmal – lovagi tornákkal, 
vásári komédiákkal, különféle har-
ci bemutatókkal és természetesen 
gasztronómiával – vette kezdetét a 
diósgyőri vár felújítása múlt szom-
baton. A program részeként délben 
Kriza Ákos, Miskolc polgármes-
tere köszöntötte az egybegyűlte-
ket, szólt az egykori királynéi vár 
múltjáról, jelenéről és jövőjéről, 
majd időkapszulát helyezett el az 
olaszbástyán.

A hamisítatlan korabeli hangu-
latot jellegzetes alakok – boszorká-
nyok, parasztlegények, leányok és 
mások – idézték meg, de még a király 
és a királyné is tiszteletét tette az ün-
nepen. Kriza Ákos beszédében úgy 
fogalmazott, a diósgyőri vár Miskolc 
egyik ékköve, melyben egyszerre van 
jelen múlt, jelen és jövő. 

Mint mondta, a város és a turis-
ták megszerették a diósgyőri várat, 
az jelenlegi állapotában is a város 
egyik kiemelt turisztikai attrakció-
ja. Sokan javasolták, hogy hagyják 
meg jelenlegi állapotban, Miskolc 
mégis megújítás mellett döntött. 
– Nyugat-európai mintára döntöt-
tünk a vár részleges visszaépítése 
mellett, mégpedig azért, mert nagy 
lehetőséget látunk benne. A korabe-
li Közép-Európa legnagyobb lovag-
termében, melyet pontosan ott állí-
tunk helyre, ahol korábban létezett. 
A kápolnában, amelyben reméljük, 
nagyon sok ifjú pár mondja majd 
ki a boldogító igent. És lehetőséget 
a megújuló várban, mint turisztikai 
attrakcióban – hangsúlyozta Kriza 
Ákos.

A várral együtt annak környé-
ke is megújul, létrejön a Lovagi tor-
nák tere, illetve megújul a vásártér 

is. Kriza Ákos reményét fejezte ki, 
hogy hamarosan tovább fejlődhet a 
várfürdő, s kiemelte, rövidesen átad-
ják a megújult függőkerteket Lilla-
füreden. Mint mondta, a város célja 
az, hogy Diósgyőr és az egész térség 
visszanyerje régi fényét. – A munkák 
tehát elkezdődtek, erről a tényről pe-
dig egy időkapszulával emlékezünk 
meg az utókor számára, melyben 
egy mai újság (a Miskolci Napló az-
nap megjelent száma – a szerk.), il-
letve egy digitális adathordozó lesz, 
a vár felújításának terveivel, látvány-
terveivel – mondta Kriza Ákos, majd 
elhelyezte az időkapszulát az olasz-
bástyán. Ezt követően folytatódtak 
a középkort idéző programok, s az 
érdeklődők rendhagyó helyszínbejá-
ráson tekinthették meg – utoljára – a 
jelenkori felsővárat, illetve a jövőbeli 
várképet is. 

TAjThy Ákos | FoTó: juhÁsz Ákos

Megmentik a templomot  
és az ikonosztázt
Szeptember második felében kez-
dődhet a Szentháromság ortodox 
templom tetejének javítása. A 
munkák finanszírozására koráb-
ban gyűjtés indult, a szükséges, 
több mint három és fél milliós 
összegből augusztus 31-ig több 
mint kettőmillió gyűlt össze. 

Mint ismert, gombafertőzés tá-
madta meg a Deák téren található 
görögkeleti ortodox templom tető-
szerkezetét. Egy felkért budapesti 
szakértő megerősítette ezt a tényt, 
azonosította a gombát és sürgős-
ségi cselekvési tervet dolgozott ki. 
Ellenkező esetben a tetőszerkezet 

összeomolhat, a mennyezet besza-
kadhat, életeket és a felbecsülhetet-
len értékű műkincseket veszélyez-
tetve.

A Miskolci Ortodox  Múzeumért 
Közhasznú Alapítvány akkor úgy 
döntött, a templom és értékei meg-
óvása érdekében adományokat 
gyűjt. Széleskörű összefogás bonta-
kozott ki, több vállalkozó és magán-
személy is adományokat ajánlott fel 
a munka mielőbbi megkezdéséhez.

A Miskolci Kamarazenei Nyár is 
csatlakozott a gyűjtéshez. Tatárka 
Kirill megbízott parókus egyház-
zenei koncertet szervezett, melyen 
szintén gyűjtöttek adományokat. 

Mint elmondta, az eddigi támoga-
tásoknak köszönhetően most már 
el tudják indítani a javítást. 

TAjThy Á. | FoTó: juhÁsz Á.

A végéhez közeledik  
a munka a függőkertben
A terveknek megfelelően halad a 
lillafüredi függőkert megújulása, 
nagyrészt lerakták az új burkolato-
kat, megerősítették a támfalakat, a 
teraszok és a sétány nagy része már 
elkészült. A szeptember végi átadá-
sig már csak a növénytelepítés egy 
része marad hátra, és a korlátele-
meket kell még felszerelni. 

A költészet teraszán már látható az 
a kilenc kőtábla, amelyeken József At-
tila műveit – köztük természetesen az 
Ódát – olvashatják majd a Lillafüredre 
látogatók. Saját teraszt kap a szobrászat 
is, itt a már szépen növő törpepusz-
pángok között – melyek egy labirintus 
„falaiként” vannak elhelyezve – műal-
kotások kiállítására lesz lehetőség. A 

zene teraszán pedig kisebb koncerte-
ket tekinthetnek majd meg az érdek-
lődők. Kialakítottak egy központot, 
mely a térfigyelő kamerák jeleit veszi 
és rögzíti majd a jövőben, illetve ké-
szen van a teraszok öntözőrendszere is.

Madácsi Gábor, az építtető kon-
zorcium egyik tagjának ügyvezetője 
örömmel mutatta a felújított burko-
latokat és lépcsőket, a teraszokat és a 
sétányt. Az ügyvezető hozzátette, az 
egyik újjáépített bástyán látható lesz 
majd Miskolc és Magyarország cí-
mere is. Kiemelte, törekedtek a rész-
leges akadálymentesítésre.

A látogatók a hónap végén vehetik 
birtokba a függőkertet, a hivatalos 
átadó szeptember 27-én lesz.

kujAn I. | FoTó: MocsÁrI L.

Még nem zenél, de már működik
Ismét üzemel a szökőkút a Hősök 
terén. A tér zenélő látványossá-
gánál tavasszal találtak kritikus 
hibákat, amelyek miatt akkor nem 
tudták beindítani. A javítás nyár 
elején kezdődött, augusztus 20-a 
előtt ért véget, a munkák mintegy 
ötmillió forintba kerültek.

Pásztor Imre, a Miskolc Holding 
Zrt. kommunikációs vezetője el-
mondta: a szökőkutat augusztus 20-
án már bekapcsolták, a „hivatalos” 

próbaüzem azonban a múlt hét vé-
gén kezdődött.

– A szökőkút szeptember 15-éig 
üzemel, most a próba alatt még zene 
nélkül, azonban a következő sze-
zonban már újra teljes üzemben, az 
óránkénti muzsikaszóval együtt üze-
mel a látványosság – mondta Pásztor 
Imre.

A problémák már 2012-ben is je-
lentkeztek, majd folytatódtak a hibák, 
amelyek oda vezettek, hogy nem lehe-
tett beüzemelni a szökőkutat.          T. Á.

Múltat idézve,  
jövőt építve



Régóta állnak tornyok, illetve kilá-
tók az Avas legmagasabban fekvő 
– Horváth-tetőnek nevezett – te-
rületén. A legelső gondolat és épít-
mény már 1906-ban megszületett, 
a jelenlegi kilátót pedig ötven évvel 
ezelőtt avatták fel. A jeles évfordu-
ló kapcsán egy miskolci lokálpatri-
óta közösség úgynevezett villám-
csődületet szervezett a helyszínre, 
augusztus 20-án.

Az első torony ezen a helyen 1906-
ban épült, ideiglenes jelleggel, mind-
össze két hét alatt, II. Rákóczi Fe-
renc tiszteletére, akinek hamvait 
ekkor szállították Kassára, és a me-
net több településen – így Miskolcon 
is – megállt. Az ötlet, hogy Miskolc 
hegyének tetején torony épüljön, ere-
detileg már 1901-ben felvetődött – a 
Borsodi Bükk Egylet még karitatív 
táncmulatságot is szervezett a Nép-
kertben, hogy az építéshez szükséges 

összeget előteremtse. A tervezési fá-
zis azonban sokáig elhúzódott.

Az 1906-ban felépített torony a 
Rákóczi-torony nevet kapta, és az 
ünnepségek idején Rákóczi zászla-
ját tűzték ki rá. A legenda szerint a 
Rákóczi-toronynak nevezett épüle-
tet a nevezetes éjszakán kivilágítot-
ták – több száz mécses világított az 
örömtűz mellett, s a korabeli sajtó 
tudósítása szerint tűzijáték is volt. A 
rögtönzött tornyot az ünnep után le 
is bontották, így azokon a képeslapo-
kon, amelyek 1906 és 1925 között lát-
tak napvilágot, egy makett volt látha-
tó. Az első Rákóczi-torony egyfajta 
makettja ma is látható a Kós-házban.

A kilátó ötletéről azonban nem 
mondtak le, s csaknem 30 év múlva 
sikerült is felépíteni a második Rákó-
czi-kilátót, amely Szeghalmy Bálint 
városi főmérnök tervei alapján készült. 
Ezt 1934 augusztusában avatták fel a 
Miskolci Hét rendezvénysorozat nyi-

tó napján. Az egy hónap alatt felépített 
torony tetejére egy hatalmas „M” betűt 
is terveztek, ám az sosem készült el.

A hat emelet magas – 26 méteres-
re tervezett – építmény váza vasbe-

tonból, hálózata tölgyfából készült, 
székely fazsindelyes templom min-
tájára. Az emlékezet szerint 1943-
ban komoly tűz okozott károkat a to-
ronyban, 1956 decemberében pedig 

teljesen leégett, a legenda szerint az 
„oroszok dühe” pusztította el – pon-
tosabban egy orosz tank lőtte ki a 
forradalom leverésekor. 

A ma látható avasi kilátót 1963-
ban avatták fel, addig csupán a csi-
galépcsők őrizték a korábbi épület 
emlékét. A 2011 januárjában elhunyt 
Hófer Miklós és Vörös György tervei 
alapján készült kilátótorony 72 méter 
magas, erős szélben, a 60 méter felet-
ti részen 45 centiméter a mozgása, s 
ha egyik oldalát tűzi a nap, 15 centi-
métert tud kimozdulni. 

Az avasi kilátóból több mint 180 
fokos kilátás nyílik Miskolcra, az 
építmény a város számos pontjáról 
látható. A tavalyi Miskolci Operafesz-
tiválon nagy tömeg ment el a kilátó-
hoz, hiszen ott rendezték meg a Tosca 
című operát. Idén ugyancsak sokan 
látogattak ki augusztus 20-án a „szü-
letésnapi” villámcsődületre, hogy jó 
hangulatban, emlékeket idézve ünne-
peljék meg a város egyik emblemati-
kus épületének kerek évfordulóját.

Kiss J.

Hétforduló

8 Múlt és jelen Miskolci Napló

87 éve, 1926. szeptember 1-jén adták át Miskolcon 
a Búza téri Vásárcsarnokot, amely később a „város 
éléskamrájává” vált. A korabeli leírások és összeha-
sonlítások szerint a „vidéki Magyarországon” egye-
dül Pozsonynak volt még hasonló csarnoka. A belső 
térben 139 üzlet, a pincében 600 elárusító hely volt, a 
csarnok körül pedig szabályozták az árusítás rendjét.

156 éve, 1857. szeptember 3-án nyílt meg Miskolc 
második (jelenlegi) színháza, amelyet megtisztel-
tek jelenlétükkel a Pesti Nemzeti Színház tagjai is. 
A megnyitóünnepségre Jókai Mór írta az avató be-
szédet, amelyet felesége, Laborfalvi Róza mondott el. 
A színház ünnepi megnyitó előadását Latabár Endre 
társulata tartotta.

150 éve, 1863. szeptember 3-án – valamennyi val-
lás, a város és a megye képviselőinek jelenlétében – 
adták át Miskolcon a Kazinczy utcai zsinagógát. Az 
egyik legszebb hazai zsinagógát Christian Friedrich 
Ludwig Förster mester tervezte. Az egyházi épület 
egyik sajátos különlegességét a belső tér üreges ön-
töttvas tartóoszlopai adják, amelyeket egy müncheni 
cég öntetett.

Akkor és most… A képeslap a XIX–XX. század fordulóján készült. Az 
egyemeletes sarokház 1897-ben épült, földszintjén mindkét utca felé üz-
letekkel, sarokbejárattal. Az építtető Győri Ödön szesznagykereskedő 
volt. Vele szemben a legendás Megay-cukrászda hasonlóan egyemele-
tes épülete szűkítette le az utat. 1945–1965 között több megrongálódott 
épületet lebontottak. Utoljára a Győri házra került sor. Helyén a szom-
széd ház tűzfalára került a mozaikokból kirakott várostérkép. Aztán az 
is eltűnt, mert hozzákezdtek a „sarokbástyás” sarki épület felépítéséhez, 
amelyet 2000 végén adtak át.

 dobrossy. i. | fotó: Mocsári l., KépeslAp: sáfráNy Gy. J.

Névadó – tóth pál
Martin-kertvárosban az Alkotmány és a Gyön-
gyösi utcák közötti kelet–nyugat irányú 
utcánk, amely keleti irányban az Egressy 
Gábor utcában folytatódik. A névadás 1993-
ban történt.

A névadó Miskolcon született, tanulmánya-
it itt, majd Sárospatakon folytatta, s Budapesten, 
a Pázmány Péter Tudományegyetemen fejezte be. 
1867-ben bölcsészdiplomát kapott. Magántanár, 1871-től 
gimnáziumi tanár volt. 1873-ban tért vissza szülőváro-
sába, s a gimnáziumnak megfelelő „felsőbb leányisko-

la” igazgatója lett. Itt dolgozott haláláig. Iskolája 
– a volt Palóczy utcai leánykollégium helyén – 

1938-tól 1950-ig a nevét viselte. Kitűnő tollú és 
hangú, jeles pedagógus volt. A különböző vá-
rosi megemlékezéseken gyakorta „osztozott” 
Lévay Józseffel. Irodalmi, pedagógiai, közmű-

velődési írásai számos publikációs fórumon 
megjelentek. Tankönyve, elbeszélés- és verseskö-

tete is megjelent. (1843–1903 között élt, a Deszkate-
metőben nyugszik. Az ún. Bársony-ház és a mellette lévő 
épület összekapcsolásával kialakított református kollégi-
um 1997-től az ő nevét viseli.)                                            d. i.

Miskolci szimbólum
a Horváth-tetőn

Diósgyőr várának 
történetéből 

A diósgyőri vár fénykora I. Lajos király uralkodása 
alatt kezdődött. Ő az 1360-as évektől mind gyakrabban 
fordult meg itt, Visegrád és Zólyom mellett harmadik 
székhelyévé tette. Diósgyőrt átépíttette, korszerűsítette a 
várat sokszorosan tagolt védelmi gyűrűkkel. A földszinti 
helyiségek gazdasági, tárolási célokat szolgáltak, az eme-
leten a lakosztályok voltak, valamint a 13 × 25 méteres 
lovagterem, egy három oszloppal alátámasztott, kéthajós 
csarnok. A várat négy méter mély várárok vette körül, vi-
zét meleg vizű források táplálták.

1364-ben Miskolc városát és környékét a diósgyőri 
uradalomhoz csatolták. 1381. november 26-án a diósgyő-
ri várban írták alá a torinói békét. A magyar–lengyel per-
szonálunió megszűntével Diósgyőr vára veszített jelentő-
ségéből, ettől kezdve magyar királynék nyaralóhelye volt. 
Tulajdonosai sorban: Lokietek Erzsébet, Kotromanić Er-
zsébet, Mária királynő, Cillei Borbála, Luxemburgi Er-
zsébet, Podjebrád Katalin, Aragóniai Beatrix, Jagelló 
Anna, Habsburg Mária. Az utolsó királyné, aki itt élt, II. 
Lajos felesége, Habsburg Mária volt. 
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Múlt heti ülésén tárgyalta a köz-
gyűlés az MVSC sportpályájának 
ügyét. Az önkormányzati tulajdonba 
vételről szóló igényt visszavonták: a 
telepet az állam saját beruházásban 
fejleszti, és az önkormányzat bérel-
heti majd.

Zsiga Marcell, Miskolc sportért is 
felelős alpolgármestere lapunknak 
elmondta, a beruházás egyebek mel-
lett azért fontos, hogy a város a jövő-
ben is meghatározó szerepet töltsön 
be Magyarország és Európa sport-
életében.

– A sportközpont és edzőtá-
bor helyszíne hét sportágnak ad-
hat otthont megújuló környezetben: 
az öttusa, szertorna, kajak-kenu, 
cselgáncs, vívás, asztalitenisz és röp-
labda versenyzői és utánpótláskorú 
sportolói a 21. századi igényeknek 
megfelelő létesítményben készül-
hetnek és mérettethetnek meg. Az 

atlétikapályát és a komplexumot az 
egyesületek mellett mások is igénybe 
vehetik majd – sorolta a városvezető.

Az alpolgármester hozzátette, a ki-
emelt sportágak több szakszövetsé-
gével is tárgyalnak, a kormány által 
támogatott szervezetek pedig akár 
40-50 millió forint forrást is bizto-
síthatnak az MVSC új komplexu-
mának épüléséhez, de egyéb szerep-
vállalásról is szó van – ezért is volt 
szükség arra, hogy az állam vegye át 
a sporttelepet.

A vasutasoknál érthetően örülnek, 
hogy végre sor kerülhet a hosszú ide-
je felújításra szoruló telep rekonst-
rukciójára, és új pályák építésére.

– A tervek készen vannak, jelenleg 
engedélyeztetés alatt állnak. Amint 
zöld utat kapunk, átadjuk azokat a 
Nemzeti Sportközpontoknak, ezt 
követően pedig megindulhat az épít-
kezés. Olyan modern létesítményt 

kapnak sportolóink, amilyenből a 
21. században régiónkban is kell len-
nie legalább egynek. A gyerekek va-
lóban minden igényt kielégítő intéz-
ményben készülhetnek majd. Óriási 
lépés ez klubunknak – mondta Illyés 
Miklós.

Az MVSC elnökétől megtudtuk, az 
első ütemben a meglévő épület mö-
gött készül egy 250 néző befogadá-
sára alkalmas, 800 négyzetméteres 
röplabdacsarnok (itt dzsúdóverse-
nyeket is rendeznek majd), mellette 
lesz egy szertorna-, mögötte pedig 
egy asztalitenisz-csarnok, a második 
ütemben pedig felújítják a cselgáncs-
arénát, mely a vívóké lesz.

Ami a fedetlen részt illeti, a vasút-
pályán lelhetnek otthonra a diósgyő-
ri stadion rekortánjának lebontása 
után az atléták is, itt épülhet meg új 
pályájuk.

soós p. | fotó: Juhász á.

Hazai győzelem és válogatott-igazolás
A pápai győzelem után megszerezte első hazai sikerét is a DVTK. Múlt hét 

szombaton Zoran Kostić és Kádár Tamás góljával győzte le az Újpestet a csa-
pat. A héten az utánpótlás-válogatott Futács Márkóval bővült a Diósgyőr ke-
rete: amennyiben a technikai és adminisztrációs hibák elhárulnak, és sikerül 
hitelesíteni a szerződését, a szezon végéig kölcsönbe Miskolcra kerül az angol 
Championshipben szereplő Leicester City labdarúgója. Szerdán a Ligakupában 
is debütált a csapat, 1–1-re végzett Kisvárdán, a piros-fehérek gólját Nikházi 
Márk szerezte. Jövő szerdán (19.30) az MTK-t fogadja a sorozatban a DVTK.

Miskolci éremeső Varsóban
Nyolcadik alkalommal rendezték meg a lengyelországi Varsóban az Inter-

national Children’s Athletics Gamest, azaz a Nemzetközi Gyermekatlétikai 
Játékokat. A megmérettetésen Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Észt-
ország, Lettország, Litvánia, Ukrajna és Magyarország legjobb 11–13 éves 
gyermekválogatott csapatai versenyeznek. A magyarok megvédték címüket, 
megnyerték az összetettet, 16 arany-, 10 ezüst- és 6 bronzérmet szerezve. Az 
MVSI versenyzői is hozzájárultak a sikerhez: Fekete Balázs távolugrásban, 
Bacsa Fanni 60 méteren nyert, Iván Zsombor magasugrásban második, Far-
kas Balázs pedig 1000 méteren harmadik lett. A miskolciakat a sportiskola 
edzője, Soós Istvánné kísérte el a viadalra.

Kilenc év után újra van focicsa-
pata Alsózsolcának, sőt az után-
pótlás nevelése is elkezdődött. A 
nyitómérkőzésen a kezdőrúgást 
Csöbör Katalin országgyűlési kép-
viselő végezte el. Mint mondta, 
nem sok helyen fordul elő, hogy 
egy nő képviseli a focit, de Alsó-
zsolca példája mutatja, hogy a fér-
fias sportért egy nő is sokat tehet.

– Az egyesület együttműkö-
dik a DVTK-val is, így lehetőség 
lesz Diósgyőrbe, mérkőzésre jár-
ni, s a miskolci, NB I-es csapat is 
ellátogat majd Alsózsolcára, így 
a tapasztalatcserékre is lehetőség 
nyílik. Ennek eredményeképp erő-
sebb lehet a magyar, a miskolci, az 
alsózsolcai foci – mondta el Csö-
bör Katalin.

Modern, 21. századi 
sportkomplexum épül

Rövidesen elkezdődhet a Miskolci Vasutas 
Sport Club telepén egy új sportkomplexum 

építése. A klubnál természetesen örülnek, hogy 
megfelelő létesítményben lel új otthonra hét sportág. 

Illyés Miklós elnök bemutatta a látványterveket, melyek 
jelenleg engedélyeztetés alatt állnak.

„Alsózsolcán 
szeretik         a focit”

A Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány  
szeretettel meghívja Önt és kedves kollégáit  

a 2013. szeptember 11-én megrendezésre kerülő

„Mindent az autizmusról –
az autizmussal élők életútját segítő intézmények és 
szolgáltatások tükrében – Miskolcon és térségében”

elnevezésű sátras rendezvényére

Az esemény helyszíne:
Miskolc, Pátria köz  

(Széchenyi u.–Kossuth u. kereszteződése), 
a Szimbiózis Alapítvány rendezvénysátra

A rendezvény időpontja:
2013. szeptember 11. (szerda) 

10.00–15.30 óra

A részvétel ingyenes!

Kontakt: Zsíros Viktória, tel.: +36-30/647-3787

Akció! Akció!
ÚJABB ORSZÁGOS Akció VÁRJA  

VÁSÁRLóiNkAT cOOP ABc ÉS cOOP  
SZUPER ÜZLETEiNkBEN SZEPTEMBER 4–16-iG!
Sága füst. ízû pulykapárizsi, 1 kg 1349 Ft
Sága füstli klasszikus, sajtos, 140 g   269 Ft

Egységár: 1921 Ft/kg

Lángolt kolbász 1 kg 1199 Ft
Delfin halfilé gyf. 1 kg 999 Ft
Mizo krémtúró vaníliás, barackos 90 g     99 Ft

Egységár: 1100 Ft/kg

Delma Extra margarin yoghurt, multivit., 
egy csipetnyi sóval, 500 g    319 Ft

Egységár: 638 Ft/kg

kERESSE AZ AkcióS Pick TERMÉkEkET:
Pick viaszos borjúmájas 1 kg 1699 Ft
Pick sertéspárizsi 1 kg 1499 Ft
Pick virsli tartós bélben 1 kg 1149 Ft

TöRZSVÁSÁRLóiNkNAk kEDVEZMÉNy – kUPONNAL:
Rama kocka kenh. növ. zsír 250 g 219 Ft helyett 199 Ft

Egységár: 796 Ft/kg

Riceland elôfôzött gyorsrizs 2 x 125 g 159 Ft helyett 129 Ft
Egységár: 516 Ft/kg

LEGyEN A hÉT MiNDEN NAPJÁN cOOP ÜZLETEiNk  
TöRZSVÁSÁRLóJA!

P.MOBIL
SZePteMBer 14., DIóSgyőrI Vár
Kapunyitás: 19.00 l Jegyek: Ady, Vár, Művészetek Háza

www.diosgyorivar.hu
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Miskolci Mobilitási Hét
Miskolc önkormányzata tizenharmadik éve csatlakozik az eu-
rópai kezdeményezéshez, melynek eredményeként évente 
több ezer lakos figyelmét tudjuk felhívni a közlekedés okoz-
ta környezeti, egészségi hatásokra, s az ezt csökkenteni képes 
ésszerű autóhasználatra, a közösségi és alternatív közlekedé-
si eszközök 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 
nemzetközi projekt képviseletében. A Miskolc Holding Zrt. által vezetett projekt szorosan kapcsolódik az Európai Mo-
bilitási 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. kö-
zötti időszakban többletszolgáltatásként valósul meg 4 viszonylaton az igény szerinti közlekedés: a többletjáratok csak 
bejelentkezés esetén indulnak és azokban 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
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szeptember 7. | szombat
09.00 | Kisvasutak napja. Fazola-kohó, 

Garadna, Lillafüred
Miskolci Sörfesztivál. Népkert.

Miskolc színpad
19.00–20.30 | Caramel
21.30–23.00 | DJ Bobo
Liget színpad
16.30–17.30 | Reflex
21.00–21.30 | Varga Viktor
23.00–02.00 | DJ Dominique
Fórum színpad
18.00–19.00 Magidom

szeptember 8. | vAsárnAp
10.00 | Színházi családi sportnap. Mis-

kolci Egyetem műfüves pálya, körcsar-
nok.

10.30 | Babszem Jankó. Csodamalom 
Bábszínház.

Miskolci Sörfesztivál. Népkert.

Miskolc színpad
17.00–18.30 | Paddy and the Rats
19.30–20.30 | Rednex
22.00–23.30 | Punnany Massif
Liget színpad
18.30–19.15 Kasza Tibi
20.30–22.00 Első Emelet
Fórum színpad
15.00–16.00 Csiribiri együttes
17.00–18.00 Üzl€tember$

szeptember 12. | csütörtök
Jameson CineFest Miskolci Nemzetkö-

zi Filmfesztivál. Művészetek Háza, Vá-
rosház tér.

szeptember 13. | Péntek
10.00 | VII. Fazola Fesztivál és XIII. Rota-

ry Fazola Henrik Díszműkovács Ver-
seny. MAB-székház.

1973–2013 Rockfesztivál. Erzsébet tér.

16.00 | The Sign
16.45 | Sztrapacska B.B.
17.45 | Reflex félórás Fonográf-
blokkal
18.45 | Miskolci Illés Emlékzenekar
19.45 | Török Ádám és a Mini
21.00 | ős-P. Box

Jameson CineFest Miskolci Nemzetkö-
zi Filmfesztivál. Művészetek Háza, Vá-
rosház tér.

21.00 | Jameson CineFest hivatalos nyi-
tó after party. Helynekem.

szeptember 14. | szombat
08.00 | IX. Bükki Vadas-Boros Nap. Di-

ósgyőri vár.
09.00 | VII. Fazola Fesztivál és XIII. Ro-

tary Fazola Henrik Díszműkovács 
Verseny. Zenés kisvonat indul a Doroty-
tya utcai állomásról Újmassára, korláto-
zott létszámmal.

10.00 | VII. Fazola Fesztivál és XIII. Rota-
ry Fazola Henrik Díszműkovács Ver-
seny. Újmassa

1973–2013 Rockfesztivál. Erzsébet tér.
16.00 | Fake Smile
16.45 | Miskolci Körforgalom
17.45 | 925 zenekar
18.45 | Ildi Rider
19.45 | Fish
21.00 | Tátrai Tibor–Gyenge Lajos és 
az Állatok

Jameson CineFest Miskolci Nemzetkö-
zi Filmfesztivál. Művészetek Háza, Vá-
rosház tér.

20.00 | Alter dizsi. Helynekem.

szeptember 15. | vAsárnAp
1973–2013 Rockfesztivál. Erzsébet tér.
Jameson CineFest Miskolci Nemzetkö-

zi Filmfesztivál. Művészetek Háza, Vá-
rosház tér.

szeptember 9. | 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 10. | 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 sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 
Sportközvetítés felvételről 20.30–06.00 Képújság.

szeptember 11. | 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 Mis-
kolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

szeptember 12. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programaján-
lója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

szeptember 13. | 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 14. | 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 Miskolc Ma (ism.) 20.30–07.00 Képújság.

szeptember 15. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 
18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 
Krónika, hírösszefoglaló 19.30 Egészségpercek (ism.) 20.00 Krónika, hírössze-
foglaló 20.30-07.00 Képújság. 

szeptember 5–11. | 15.15 Szerelem, örökség, portugál; fel-
iratos, portugál–francia vígjáték | 12 | (Béke-terem) | 15.30 
Repcsik; digitális 3D, amerikai animációs film | 6 | (Urá-
nia-terem) | 17.30 Riddick; amerikai sci-fi | 12 | (Béke-te-
rem) | 17.45 Mielőtt éjfélt üt az óra; amerikai film | 12 | 
(Uránia-terem) | 19.45 A háború sámánja; feliratos, ka-
nadai film | 16 | (Béke-terem) | 20.00 A szenvedély kirá-
lya; feliratos, amerikai film | 16 | (Uránia-terem).

szeptember 12–22. | Jameson CineFest 10. Miskolci Nem-
zetközi Filmfesztivál | KN | (Művészetek Háza).

Art mozi, művészetek házA

riddick (MB premier) | 16 | 10.40 (szo–v), 13.00, 

15.20, 17.40, 20.00 – 22.20 (p–szo)

Halbalhé (MB premier) | 6 | 10.00 (szo–v), 14.00 – 

18.00 (cs, h, sze)

Halbalhé (MB premier 3D) | 6 | 12.00 (szo–v), 16.00 

– 18.00 (cs, h, sze)

A bűn éjszakája (F premier) | 16 | 15.30, 18.30, 

20.30 – 22.30 (p–szo)

Az elnök végveszélyben (MB) | 16 | 11.40 

(szo–v), 14.20, 17.00, 19.40 – 22.20 (p–szo)

kamatylista (F) | 18 | 13.45 – 21.30 (p–szo)

blue Jasmine (F) | 12 | 11.00 (szo–v), 19.30

A végzet ereklyéi (F) | 12 | 13.00, 17.30, 20.00 – 

22.30 (p–szo)

családi üzelmek (MB) | 16 | 11.15 (szo–v), 13.30, 

15.45, 18.00, 20.15 – 22.30 (p–szo)

repcsik (MB 3D) | 6 | 10.30 (szo–v), 14.30, 16.30

repcsik (MB) | 6 | 12.30 (szo–v)

percy Jackson – szörnyek tengere (MB 

3D) | 12 | 17.15

elysium – zárt világ (MB) | 16 | 16.00, 18.15, 

20.30 – 22.15 (p–szo)

hupikék törpikék 2. (MB) | 6 | 12.45 (szo–v)

hupikék törpikék 2. (MB 3D) | 6 | 10.30 (szo–v), 

15.00

Gru 2. (MB 3D) | 6 | 11.30 (szo–v)

nagyfiúk 2. (MB) | 16 | 20.15.

A diósgyőri plébánia Mária neve búcsúját vasárnap, 8-án, a 10 
órai szentmise keretében tartják, amelyet dr. Seregély István ny. 
egri érsek mutat be és mond szentbeszédet. 12-én, csütörtökön a 
diósgyőri templomban egész napos szentségimádás lesz.

A diósgyőri kolping-család előadássorozatot szervez a Hit évé-
ben. Szeptember 10-én, kedden 19 órától a plébánia hittantermé-
ben (Puskás Tivadar 1.) Sebastian Tengan verbita atya (India) tart 
előadást Egy misszionárius címmel.

pénteken, 13-án a minorita testvérek keresztutat vezetnek a lil-
lafüredi István-cseppkőbarlang fölött, Szent Ferenc stigmatizáció-
ja tiszteletére. Másnap, szombaton 15 órától mocorgós szentmisét 
mutatnak be a rendház ebédlőjében a kisgyermekes családoknak.

hArAnG-hírek

proGrAmAJánló

Az akció érvényes: 
2013. 09. 07-től 2013. 09. 13-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

megújulás az otp bank miskolci fiókjának  
vezetésében és a mikro- és kisvállalati üzletágban
2013. május 1-jétől az OTP Bank Miskolci, Uitz Béla úti fiókjának igazgatója Bre-
zovcsik Zsolt lett.  Az új igazgató 1989 óta az OTP Bank munkavállalója, pályafutá-
sát Füzesabonyban kezdte, ahol vállalkozói és fogyasztási hitelekkel foglalko-
zott. Ezt követően hitelcsoport-vezető, majd fiókvezető-helyettes lett. Karrierje a 
ranglétrán felfelé folytatódott, 1997-től a mezőkövesdi OTP Bank fiók igazgatója 
lett. 2003–2005 között 2 fiók irányításával bízták meg, a mezőkövesdi mellett a 
füzesabonyi fiók vezetését is vállalta. 2008-ban az egri fiók vezetője volt, és innen 
került át  Miskolc városába.

Brezovcsik Zsolt fiókigazgató elmondta, hogy a kinevezésével szinte egy 
időpontban a mikro- és kisvállalati üzletág is megújult, ugyanis ezen túl OTP 
Business néven folytatja eddigi tevékenységét. A lépés tükrözi az OTP Bank 
elkötelezettségét a mikro- és kisvállalati kör mellett.  Az OTP Bank az új névvel 
is szeretné jelezni, hogy nem csak lakossági bank, hanem legalább ennyire 
hangsúlyos szereplő a vállalati-vállalkozói fronton is, melyet jól tükröz az új 
név szlogenje is, „mert hiszünk azokban, akik hisznek magukban”. Az új név 
fokozatosan jelenik majd meg az üzletág teljes tevékenységében; a folyamat 
várhatóan az év végéig zárul le teljesen.

Az OTP Business friss felméréséből kiderül, egyre tudatosabbak a mikro- és 
kisvállalkozások banki kapcsolataikban. Míg korábban a minél alacsonyabb 
költség volt az elsődleges, sőt szinte kizárólagos szempont, mára a banki kap-
csolattartó felkészültsége jóval fontosabbá vált. Mutatja ezt, hogy a megkér-
dezett 500 mikro- és kisvállalkozás több mint fele nevezte meg az utóbbit 
meghatározó tényezőként a bankválasztás során, míg előbbi említettsége 
ennek nagyjából a fele volt (több tényezőt is meg lehetett nevezni).

A költség, mint tényező súlyának a csökkenését az is jelzi, hogy a felmérés 
szerint a második legfontosabb szempont a mikro- és kisvállalatok számára 

az elérhetőség, azaz a fiók távolsága; említettsége csaknem 40 százalékos. A 
negyedik helyen pedig a rangsorban a termékek versenyképessége és testre-
szabottsága szerepel, mintegy 20 százalékos említettséggel.

 „A felmérés is jelzi, hogy a mikro- és kisvállalati kör bankokkal szembeni 
elvárásai folyamatosan növekednek” – kommentálta az eredményeket Bre-
zovcsik Zsolt igazgató, aki szerint a mikro- és kisvállalkozások tulajdonosai, 
vezetői iparági, finanszírozási és üzletviteli szempontból egyaránt hozzáértő, 
releváns támogatást várnak a bankoktól.

Brezovcsik Zsolt úgy véli, mindenképpen kiemelendő momentum a szű-
ken értelmezett költségorientáció visszaszorulása. „A mikro- és kisvállalkozá-
sok egyre inkább az ár-érték arányon keresztül vizsgálják a banki ajánlatokat. 
Nem feltétlenül csapnak le a legolcsóbb ajánlatra, hajlandóak nagyobb költ-
séget elfogadni, amennyiben magasabb szintű és színvonalú szolgáltatást 
várhatnak cserében” – hívja fel a figyelmet a tendenciára a fiókigazgató. 

Az elmozdulás a mikro- és kisvállalkozások elvárásaiban alapvetően a vál-
ság következménye. A bizonytalan környezet ugyanis felértékeli a banki part-
nerséget. „Azok a kisebb vállalkozások, amelyek méretükből adódóan nem 
tehetik meg, hogy kizárólag a pénzügyekre szakosodott munkatársakat tart-
sanak fenn, komoly értékként tartják számon a hozzáértő banki kapcsolattar-
tót” – foglalta össze tapasztalatait Brezovcsik Zsolt. 

Az OTP Business felmérése választ keresett arra a kérdésre is, hogy vajon 
a testreszabott kiszolgálás iránti igény erősödése hogyan viszonyul az elekt-
ronikus csatornák növekvő használatához. E tekintetben érdekes eredményt 
hozott a felmérés, az derült ugyanis ki, hogy e két tendencia kéz a kézben jár-
nak. A mikro- és kisvállalkozások egyszerre igénylik a – bonyolultabb kérdé-
sek esetében – a hozzáértő személyes kiszolgálást, illetve a gyors, biztonsá-
gos és kényelmes elektronikus szolgáltatásokat.

TEhETséggOndOZó  
sZAKKöröK A FöldEsBEn!

A Földes Ferenc Gimnáziumban  
ebben az évben is meghirdetjük  

a tehetséggondozó foglalkozásokat 
5–6–7–8. osztályos tanulók számára.

Szakkörök: matematika, magyar nyelv  
és irodalom, történelem, biológia, fizika, kémia, 

számítástechnika

A szakkörök időtartama: 32 óra (16 foglalkozás)

Jelentkezés: a Földes Ferenc Gimnáziumban
2013. szeptember 20-án (péntek) 15.00-kor

Érdeklődni a 46/414-203-as telefonszámon  és  
az almamater@ffg.sulinet.hu e-mail címen lehet.

Forrás: OTP Bank



bestseller Filmajánló

12 mozaik miskolci napló

Alexandra Könyvesbolt
3525 Miskolc, Széchenyi út 33.
Tel.: 46/505-231 l www.alexandra.hu

miskolci Csillagok mutatkoztak be
A Miskolci Csillagok tehetségkutató verseny győztesei és különdíjasai búcsúztatták a nyarat Hejőcsabán, a Gárdonyi Géza Műve-

lődési Házban, múlt vasárnap. Az összművészeti fesztiválon a városi csillagok fellépése mellett volt tánc- és gyermekműsor, valamint 
zumbabemutató és főzőverseny is, amely a délelőtti órákban várta a gasztronómia kedvelőit. A Miskolci Csillagok versenyét még má-
jusban rendezték meg, zenében és a képzőművészet műfajában is összemérhették tehetségüket a fiatalok.                              Fotó: juhász á.

miskolci sörtudor
A sör Borsodban és Miskolcon mindig fontos szerepet ját-
szott. Rendezvények sora épült a „folyékony kenyér” köré. 
Ha pedig miskolci „sörminőség”-ről beszélünk, elsősorban 
Vaskó György jut eszünkbe.

A Serforrás Kft. tulajdonosa, 
a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesü-
letének elnöke elmondta, a víz 
után a sör az emberiség máso-
dik legősibb itala lehet, amely 
már Mezopotámiában is ol-
totta a szomjat. Sőt, volt olyan 
időszak, amikor orvosságként 
is felírták.

– Régen azért is ittak sört 
az emberek, mert tápanya-
got, vitamint jelent a szerve-
zet számára. Meg hát – termé-
szetesen – az alkoholtartalom 
révén jól is érezték magukat 
sörözés után – mondta Vaskó 
György, majd hozzátette: az 
igazi sör malátából, komlóból, 
élesztőből és vízből áll.

Épp úgy, ahogyan a bor, 
a sör is tökéletesen párosít-
ható bizonyos ételek mel-
lé. A halaknál, szárnyasok-
nál is érvényes például a 
boroknál ismert szabály: a 
fehér húsokhoz a könnye-
debb, jobban „csúszó” nedű 
passzol, azaz a világos sör. 

Zsírosabb étkeknél viszont – 
mint a kolbász vagy a csülök – 
testesebb, erősebb, bajor vagy 
cseh típusú, 12 Balling-fokot 
meghaladó sörre van szükség 
– emelte ki Vaskó György.

– Én a magam részéről nagy 
tisztelettel közeledem a ha-
gyományos német, cseh, bel-
ga sörökhöz is – tette hozzá a 
sörtudor.

Kiss j. | Fotó: juhász á.

Ismeri Ön Jókai műveit?

Négyrészes rejtvényünkben Jókai Mór híres regényhőseinek nevét rejtettük el. 
A megfejtéseket együtt, egy levélben legkésőbb szeptember 12. éjfélig juttas-
sák el a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad 
u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők között az Andro-
meda Travel felajánlásában 2 darab 2 fős szállást sorsolunk ki Görögország-
ban, Makrygialos üdülőhelyen standard stúdió jellegű elhelyezéssel, önellátással.

heti horoszKóp
Kos (03.21–04.20.) Nehéz most önnel tartani a lépést, teljesen 
felgyorsult, rugalmasan kezeli a munkahelyi ügyeit és a problé-
máit is. Ez az időszak most megfelelő arra, hogy ha előre szeretne 

lépni a munkahelyén, akkor most sikerrel teheti ezt meg.

Bika (04.21–05.21.) Hozza rendbe régi, már-már elfeledett 
kapcsolatait, és találkozzon többet barátaival is. Munkahelyén 
könnyen tesz meggondolatlan kijelentéseket, ez komoly sértő-

désekre adhat okot. A magánéletében derűsebb napok jöhetnek.

Ikrek (05.22–06.21.) Energikus, tevékeny munkahelyén, így 
könnyen megbirkózik a felmerülő teendőkkel. Ne kapkodjon 
azonban, mert könnyen nagyobb hibát is véthet. Ne hagyja el-

szürkülni a baráti kapcsolatait, szervezzen egy nagy bulit!

Rák (06.22–07.22.) Munkájában gyors és hatékony, de hajla-
mos kapkodni, és hamar elvész a feladatok között. Egy ütemterv 
sokat segítene. Családját lepje meg egy vacsorával, akár főzzön is, 

ez még inkább kikapcsolná. A gyerekek örülni fognak kedvenc ételüknek.

Oroszlán (07.23–08.23.) Érdeklődő és naprakész, szerencsére 
meglesz az alkalma arra, hogy megmutassa valódi tudását. 
Ügyeljen arra tehát, hogy átgondoltan, lassabban dolgozzon. Né-

mileg befelé forduló hangulatban van, nyugalomra van szüksége.

Szűz (08.24–09.23.) Magánéletében nyugodt napok következ-
nek, de könnyen belefér most az is, hogy párjával megbeszéljék 
az ellentéteket. Hatalmi harcokba azonban ne menjen bele! Mun-

kahelyén kreatív hangulatban van, de felettese ezt most kevésbé díjazza.

Mérleg (09.24–10.23.) Párjával hagyjanak egy kis levegőt is 
egymásnak, ne szóljanak bele annyira a másik életébe. Hagyja 
meg a döntési szabadságát. Munkatársaival jólesik most együtt 

dolgozni, hatékony a csapatmunkájuk. Élvezi az együttműködést.

Skorpió (10.24–11.22.) Vegye észre, és viszonozza az ön felé ki-
mutatott szeretetet! Most kap eleget, közös programokkal örven-
deztetik meg családtagjai. Munkahelyén elismerik, elégedettek 

önnel, számon tartják képességeit. Számítanak önre, ne legyen rest!

Nyilas (11.23–12.21.) Magánéletében érzékenyebb, munkahe-
lyén figyelmesebb. Sokan ezt meghálálják, hátráltató erőket is 
tapasztalhat azonban. Most a pénzügyi helyzetére koncentrál 

leginkább, de azért pihenjen is, szüksége van az összeszedettségre.

Bak (12.22–01.20.) Ne féljen érzelmei kimutatásától, párja vi-
szonozni fogja, megadja azt az érzelmi biztonságot, amire most 
különösen szüksége van. Érdemes elgondolkodnia azon, hogy a 

fizetése arányban áll-e az elvégzett munkával.

Vízöntő (01.21–02.19.) Kerülje, hogy párkapcsolatában anyagi 
természetű viták merüljenek fel! Ha nem sikerül valamit rendez-
ni, inkább várjanak a döntéssel. Munkahelyén óriási motiváló erőt 

jelent, ha plusz juttatást kap, a főnöke azonban ezt nem mindig tartja észben.

Halak (02.20–03.20.) Kellemesen alakulnak mindennapjai, de 
azért előfordulhatnak félreértések, és van önben némi nyugta-
lanság is, bár az okát nem tudja megfejteni. Kapcsolódjon ki, 

menjen el otthonról a párjával, vagy fordítson több időt a sportolásra.

repcsik 
A Disney legújabb, 

akciókkal teli animá-
ciós kalandfilmjében 
Rozsdás, a nagy szívvel 
rendelkező, ám egysze-
rű kisvárosi permete-
zőgép arról álmodozik, 
hogy egyszer majd részt vehet egy magasan szálló és féktelen 
légiversenyen. Az sem igazán tartja vissza, hogy nem éppen 
efféle őrült hajszákra tervezték, ráadásul repülő létére tériszo-
nya is nehezíti életét. Egy visszavonult haditengerészeti veterán 
géphez, Kapitány Riley-hoz fordul, aki segít hősünknek abban, 
hogy részt vehessen a híres versenyben, és bizonyíthasson.

amerikai animációs film, digitális 3D, korhatár 6 
év | Művészetek Háza, Uránia-terem. Szeptem-
ber 5–11.: 15.30

Christina Dodd: a sötétség 
illata – a sötétség örökösei 1.

Angyali csábítás, démoni szenve-
dély – az Alexandra Kiadó gondo-
zásában megjelent kötet története 
megmutatja, hogy ezer évvel ezelőtt 
egy brutális harcos járta az orosz 
sztyeppéket, és veszedelmes üzletet 
kötött. Cserébe a képességért, hogy 
átalakulhasson kegyetlen, vérengző 
fenevaddá, amikor csak kedve tart-
ja. Konsztantin eladta a lelkét – és 
leszármazottai lelkét – az ördögnek. 
Egy nap egy veszélyes prófécia felfedi az igazságot: egy család 
arra rendeltetett, hogy megküzdjön a sötétséggel.

Christina Dodd: a sötétség 
érintése – a sötétség örökösei 2.

Féktelen vágyak, ördögi titkok al-
címmel folytatódik Christina Dodd 
története, amelyet szintén az Ale-
xandra Kiadó jelentetett meg. A 
könyvben a jóképű, erős Rurik Wil-
der küzd a sötétséggel – a külső és 
a belső sötétséggel egyaránt. Ren-
delkezik a képességgel, hogy kedve 
szerint felvegye egy vad ragadozó 
madár alakját, ám ez a képessége 

halált és pusztulást eredményez. Egyszer aztán lehetősége 
adódik azon végzetes paktum felbontására, amely évszáza-
dok óta szolgaságban tartja a családját.




