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„Made in China”
A „Made in China” címen 
megjelent cikkre szeretnék 
reagálni. Szántó Rita a „Made 
in China” kifejezést a tömeg-
cikkel, a gagyival társítja. Nos, 
kétségtelen, Kína az olcsó, 
tömegtermékek hazája. Előfor-
dul közöttük gagyi is, de nem 
minden kínai gagyi. A minden-
napi tárgyaink nem léteznének 
a kínai termékek nélkül. „Ami 
nem kínai, az hamis” tartja a 
köznyelv. Lehetőségem volt 
2004-ben Kínába látogatni. 
Kína már az olimpia lázában 
égett. A sportlétesítmények 
zöme elkészült, és nem 
feledkeztek meg a tömegekről 
sem. Pekingben a buszokat 
plazma TV-vel látták el, hogy 
az emberek még utazás közben 
se maradjanak le az olimpiai 
eseményekről. S a közvetítés 
olyan digitális stúdiókból 
történt, amelyet Amerika is 
megirigyelne. Volt lehetősé-
gem utazni a sanghaji mágnes 
vasúton, amely 500 kilomé-
ter/óra körüli sebességével a 
világon egyedülálló. Láttam 
az ókori kínai „olcsó tömegter-
méket” – a cseréphadsereget. 
Sanghajban, a szállodában 
magyarokkal találkoztam, akik 
a miskolci Bosch cég részéről 
azt a „gagyi” gyártósort vették 
át, mellyel a Bosch a mai napig 
gyártja igényes „egyedi” ter-
mékeit. Természetesen láttam 
a másik oldalt is! Az út során 
szerelembe estem Kínával, 
és tervezem még felkeresni! 
Minden nézőpont kérdése! 
Amennyiben egy külföldi 
Magyarországot a kocsmáit is 
látogatva igyekszik felfedez-
ni, vajon milyen vélemény 
alakul ki a szerintünk világhírű 
magyar borászatról? A pet pa-
lackos és tablettás borok és az 
azt fogyasztó célközönség után 
megérti-e, hogy van Tokajunk, 
Szekszárdunk, Villányunk s 
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ÚJABB RENDKÍVÜLI AKCIÓ VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN JÚNIUS 3-9-IG!

Kígyóuborka 

1 kg  299 Ft
Tőkehúst árusító üzleteinkben június 4-6-ig:
Előhűtött sertéskaraj csont nélkül 

1 kg 1399 Ft

Tőkehúst árusító üzleteinkben június 4-6-ig:
Előhűtött csontos tarja 1 kg 

999 Ft

A K C I Ó !

Keresse az akció ideje alatt COOP ABC,COOP Szuper üzleteinkben az 
akciós PICK- és SÁGA-termékeket:

Pick párizsi chilis, zöldfűszeres 1 kg 1499 Ft
Délhús pizzasonkás szelet 1 kg 1299 Ft
Sága Falni JÓ pulyka virsli füst.ízű, klasszikus, sajtos 140 g  Egys.ár: 1279 Ft/kg 179 Ft
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20 éves a COOP! – Vásároljon és kaparjon, június 3-16 között a 2000 Ft feletti vásárlók kaparós sorsjegyet kapnak 
a COOP Szuper és COOP ABC üzletekben! Részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon, valamint a szórólapokon!

SZOCIÁLIS 
ÉTKEZTETÉS

Az Arany Kanál Szociális Étkeztető Szolgálat
kedvezményes étkeztetést biztosít 

NYUGDÍJASOK, ROKKANTNYUGDÍJASOK RÉSZÉRE!

EGY EBÉD ÁRA KISZÁLLÍTÁSSAL: 

410 Ft/EBÉD/FŐ
A és B menü választási lehetőséggel! 

Az igénybevétel feltételeiről érdeklődjön 
a 46/780-160, 

06-70/415-1602-es
telefonszámokon v. személyesen 

a Miskolc, Arany János u. 25. Fsz./3. 
(hétköznap: 9-14 óráig).

Várjuk hívását!
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l vérnyomásmérők
l vércukorszintmérők
l gyógypapucsok
l utazó- és 
 kompressziós 
 harisnyák
l méretsorozatos 
 lúdtalpbetétek

június 5-től június 9-ig
kedvezménnyel!

10%
Vérnyomásmérők, 

Accu-Chek 
vércukorszintmérők 

+ tesztcsík

Gyógyászati Szaküzlet Miskolc, Széchenyi u. 62. 
Telefon: 30/627-8007 e-mail: omkermiskolc@gmail.com

Épületgépészeti kis- és nagykereskedés 

3526 Miskolc, 
Zsolcai kapu 9-11. 
(udvarban)

Tel./fax: 46/505-822    E-mail: d.rapidkft@gmail.com

Nyitva tartás : H-P : 7.30-16.00-ig, Szombat : 8.00-12.00-ig

Mindent egy helyrõl ami a 
VÍZ,GÁZ,FÛTÉS, 
NAPELEM,
NAPKOLLEKTOR
szerelésekhez szükséges.
Épületgépészeti munkáihoz 
kérjen árajánlatot.

  Akciónk 2015. június 11-ig tart! Készlet erejéig                   Akciós bruttó ár!

Akciós bruttó ár: 
2100 Ft/méter

Kültéri 
folyóka 

horganyzott 
ráccsal.
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G Ébredjen Ön is minden reggel 
a megye és a család legkedveltebb napilapjával!

kulturált borfogyasztásunk! 
Melyik a „Made in Hungary”? 
Ne sértsünk meg egy nemzetet!
NÉV ÉS CÍM A SZERKESZTŐSÉGBEN

Tehetség-
gondozás
MISKOLC. A miskolci Nyitott Ajtó 
Baptista Iskola idén is eredmé-
nyesen szerepelt a Nemzeti 
Tehetség Program pályázatán. 
Ennek köszönhetően folytatód-
hattak az évek óta sikeres művé-
szeti tehetséggondozó műhely-
munkák és programok. Idén 
először sikerült természettudo-
mányos területen is elindítani 
ezt a munkát. Az NTR-MTI-14-
es pályázat keretében „Fényév 
távolság…” címmel természet-
tudományok iránt érdeklődő 
tanulók számára szerveztünk 
műhelyfoglalkozásokat, mely-
nek zárásaként a részt vevő gye-
rekek egy témanap keretében 
mutatják meg tudásukat, sike-
res kísérleteiket az iskola felsős 
diákjainak. Kiállítást szerveznek 
tudósok munkásságát bemutat-
va, és érdekes feladatok megol-
dására hívják társaikat. ÉM

Keresse 
az Északot 
a Facebookon is
MISKOLC. Lapunkat, az 
Észak-Magyarországot meg-
talál hatja az olvasó a népszerű 
közösségi portálon, a Faceboo-
kon. Az Észak-Magyarország 
Facebook-oldalán tájékozód-
hat a lapot és a szerkesztőséget 
érintő érdekességekről, fonto-
sabb témáinkról, akcióinkról. 
Természetesen várjuk véle-
ményüket és hozzászólásaikat 
is. Az Észak Facebook-oldalát 
a következő helyen találják 
meg:  https://www.facebook.
com/eszakmo ÉM

Kedves Előfizetőnk!
Ha bármilyen észrevétele van lapunk terjesztésé- 
vel kapcsolatban – legyen az késés, kézbesítési  
probléma vagy bármi, amit a terjesztés kapcsán  
fontosnak tart –,  
hívja a +36 40/424-424-es,  
helyi tarifával hívható számot!
Illetve email-en: reklamacio@eszak.hu
Kollégáink hétfőtől péntekig reggel 7 és 16 
óra között, szombaton délelőtt pedig 8 és 12 óra 
között fogadják hívását, a szám hívható vezeté- 
kes és mobilszámról egyaránt.

Előfizetőink figyelmébe!

MISKOLC. A Facebookon talál-
ható az Agora Levelezőfórum, 
amely lapunk, az Észak-Ma-
gyarország közéleti fóruma. 
Ez egy zárt Facebook-cso-

port, amelyhez természete-
sen lehetséges csatlakozni. A 
jelentkezéseket az eszerk@
eszak.hu elektronikus posta-
címen várjuk.  ÉM

Jelentkezzenek 
a levelezőfórumunkra!  ...azt hittük, neked sikerül 

megállítani az időt, és esélyt 
adsz nekünk új beszélgeté-
sekre, találkozásokra, amiért 
mindig hozzád fordultunk, 
ha nem tudtunk, vagy nem 
értettünk valamit abból, amit 
látunk, amit valahol hallot-
tunk, amire csak egyszerűen 
rácsodálkoztunk, mert te ké-
pes voltál arra, hogy vezesd 
sokunk tekintetét egy felfe-
dezésre váró és már elfeledett 
világba, amiből megtudjuk, 
miért vagyunk itt ebben a so-
kak által lesajnált, de nekünk 
mégiscsak az otthonunkat 
jelentő városban, hogy mit 
jelentenek házak, utcák, ka-
pualjak, könyvek és képek, és 
mit üzen a temetők beszédes 
csendje, ahol végül mindenki 
hazatalál, aki ezt a sok nyo-
morúságtól szenvedett várost 
választotta arra, hogy otthont 
építsen, családot alapítson, al-
kosson, mert minden perced, 
minden gondolatod szülővá-
rosod szolgálatáról szólt, elhi-
tetted velünk, hogy többek és 
jobbak vagyunk, csak fogjunk 
már végre össze, hogy tény-
leg nem az számít, honnan 
jöss z, hanem sokkal inkább 
az, ahová menni akarsz, és ha 
összefogunk, akkor képesek is 
vagyunk túljutni az álmok he-
gyén, és végre, amit elődeink 
oly sokszor akartak már, mi 
végre megcsináljuk, mert soha 
sem láttam olyan elszántságot 
senki szemében, mint a ti-
édben, amikor egy város állt 
mögénk, hogy megmutassuk 
a világnak páratlan kulturá-
lis örökségünket, és ha nem 
is lettünk Európa kulturális 
fővárosa, de először fogtunk 
össze, először éreztük meg a 
hely szeretetének felemelő 
érzését, először mondtuk ki 
sokan, együtt, hogy „szeret-
lek, Miskolc”, hogy ennek ha-

tására egyre másra alakultak 
a város értékei iránt elkötele-
zett egyesületek, hogy hinni 
kezdtünk megint, hogy amit 
egyszer mások elrontottak, 
mi képesek vagyunk megja-
vítani, mert ezt a várost, bár 
sok csapás érte, elpusztítani 
semmi sem tudta, se pestis, 
se árvíz, se háború, és megta-
nítottad velünk, hogyan kell 
használni a múltat, hogyan 
kell szeretni a múltat, hogyan 
kell tisztelni azt, amit sok száz 
év alatt az itt lakók létrehoz-
tak, mert érzelem nélkül nem 
lehet ezt a várost gyarapítani, 
nem lehet a messziről jövő 
látogatónak értékeit megmu-
tatni, te sokak számára lettél a 
mesélő ember, aki feltárta a le-
véltárba zárt írások titkait, aki 
kinyitotta szekrények kulcsra 
zárt ajtaját, aki könyveiddel 
miskolcivá neveltél nemze-
dékeket, aki vallottad, hogy 
egy város a lelkekben születik 
először és csak utána házak-
ban, aki mindig azt mondta, 
ha tudni akarod, milyen em-
berek lakják a települést, meg 
kell ismerned piacát és teme-
tőit, mert az egyik a jelenről, 
a másik a múltról beszél, az 
a másik a múltról mesél... 
  FEDOR VILMOS

Nekrológ

Segítőkészség
Egy nyári rajz Mező István borsodi karikaturista legfrissebb 
alkotásai közül.

Dobrossy István  FOTÓ: ÉM
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