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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Oktatási  
melléklet
tájékozódjon a pótfelvételikről, 
szakképzésekről, tanévkezdési lehe-
tőségekről, kedvezményekről!
6. oldal

kOmplett  
élmény
Hivatásos művészek és alkotó di-
ákok táborai, fesztivál, freestyle 
zenében és extrém sportban…
a város | 5. oldal

műszaki OkOk 
miatt csúszik 
ismét az erzsébet fürdőről. a 
tulajdonos a héten reagált a ko-
rábban elhangzottakra.
a város | 3. oldal

Három pontra törnek

A hétvégén elszenvedte első vereségét az NB I-ben a Diósgyőr, 
szombaton a bajnok Videoton ellen azonban javíthat. A vezetőedző 
hangsúlyozta: nem arra készülnek, hogy beállnak védekezni a cím-
védő ellen, ez távol áll tőlük! Ezt tudatosítja a játékosokban is, de eh-
hez gólt, gólokat kell lőni.

» részletek az 5. oldalon

Berkes László búcsúmiséje
Vasárnap délelőtt tartotta 

búcsúmiséjét a mindszenti 
templomban Berkes Lász-
ló plébános, főesperes, pá-

pai prelátus, aki augusz-
tus 1-jétől Mezőkövesden 

folytatja papi szolgálatát.
– Szép emlékeket őrzök 

meg Miskolcról, az itt élő 
emberek barátságosak, be-
fogadók, élénk hitélettel – 

nyilatkozta.
» részletek a 3. oldalon

Selyemrét: pályázatbontás
Régóta húzódik a Selyem-
réti Strandfürdő fejleszté-
se, ám úgy tűnik, az ese-
mények a közeljövőben 
felgyorsulnak. Augusztus 
3-án ugyanis felbontot-
ták az építéssel kapcsola-
tos közbeszerzési eljárás-
ra beérkezett ajánlatokat. 
A szeptemberi szerződést 
követően még ősszel elin-
dulhat az építkezés. 

» részletek a 3. oldalon

Pusztuló terek
Széttöredezett kövek, fog-
híjas lépcsők és hiányos tér-
burkolatok – ilyen kép fo-
gadja ma azokat, akik a 
mindössze néhány évvel 
ezelőtt átépített Déryné és 
Kazinczy utcákra, valamint 
a Hősök terére, és Szinva te-
raszra látogatnak. 

A város vezetése tud a prob-
lémákról, a javítás azonban – 
több tényező miatt is – csak 
lassan tud haladni. Dobos Tí-
mea városi sajtószóvivő el-
mondta: a százmilliókból 
megvalósult, megújult tereket 
szakemberek vizsgálták meg, 
és mára kiderült: minden Re-
gionális Operatív Támogatás-
ból (ROP) megújult közterü-
letnél maga a konstrukció a 
rossz, melyben elkészültek. 

– A terek építésénél olyan, 
Brazíliából érkezett köveket 
használtak, melyeket ma nem 
csak beszerezni nehéz, de an-
nak pótlása is rengeteg idő, 
nehéz legalább hasonlót talál-
ni – mondta a szóvivő. Nem 
csak a beszerzéssel van azon-
ban probléma, ezek a kövek a 
mi éghajlatunkon nem hasz-
nálhatók, vagy csak olyan – 
egyébként igen magas – költsé-
gek mellett, mint az évenkénti 
impregnálás, melynek célja, 
hogy tisztítható, sóálló és vízta-
szító legyen. Ez azonban nem 
történt meg, így a hirtelen ned-
vesség hatására a kő összetor-
lódott és széttöredezett. 

» folytatás a 3. oldalon

Bábonyibérci túra a mezőőrökkel
A mezőőrök  rendszeres  
ellenőrzésekkel próbálják fel-
mérni a parlagfüves terüle-
teket, az illegális szemétle-
rakásokat, beköltözéseket a 
veszélyesebb helyeken. 

Arról is tájékoztatják a szolgáltatót, 
ha illegális áramvételezést (áram-
lopást) tapasztalnak. A héten egy 
bábonyibérci járőrbe kísértük el 
őket.

Mint tapasztaltuk, még a leg-
edzettebb mezőőröket is meghök-
kenti, ha mindezen, lajstromozott 
szabálytalanságok közül hármat-
négyet egy helyen találnak. Példá-
ul szemétlerakást egy parlagfüves 
területen, a szomszédban illegális 
beköltözőkkel, akik lopják az ára-
mot. A Bábonyibérc soron és a 
környékén aránylag könnyen fel-

lelhetők ilyen komplex kuriózu-
mok, bár a kivitelezés jellege por-
tánként, ingatlanonként eltérő. 

Kifogásokból sincs hiány, a be-
költözők – saját elmondásuk sze-
rint – általában árvíz sújtotta me-
nekültek, akik épp most intézik a 
hivatalos bejelentkezést. Ezzel eset-
leg meg lehet úszni pár hétig, aztán 
ha már nagyon sűrűsödik a zakla-
tás, odébb állnak pár utcával vagy 
ingatlannal. A nap kifogásaként je-

gyeztük fel, amikor egy fiatalember 
úgy nyilatkozott: azért nem tudták 
még elintézni a hivatalos bejelent-
kezést, mert nem ismerik az ingat-
lan tulajdonosát, ahová beköltöz-
tek. Ennek viszont ellentmondani 
látszott egy spirálfüzetből tépett, 
kockás papírra vázolt – viszont hi-
vatalos ügyvédi bélyegzővel ellátott 
–, az ingatlanra vonatkozó adásvé-
teli szerződés.

» folytatás az 5. oldalon

100 éves az MVSC
A Miskolci Vasutas Sport 
Club vezetése, régi sporto-
lói méltó módon szeretnék 
megünnepelni a jeles jubi-
leumot.

Az előkészületekről, a tervekről 
szerdán sajtótájékoztatón számol-
tak be. Illyés Miklós elnök rövi-
den csak annyit mondott, hogy 
sok régi játékos kereste meg az év 
első felében és érdeklődött, ho-
gyan, mivel készülnek a születés-
napra? Ezt követően életre hívták 
az MVSC Centenáriumi Társasá-
got, amelynek vezetője Temesvári 
Miklós, az egykori kiváló labdarú-
gó, későbbi edző lett.

» folytatás az 5. oldalon

Gálával és magyar győzelemmel rajtolt az Eb
Az ünnepélyes megnyitóval 
szerda délután hivatalosan is 
megkezdődött Miskolcon az 
U18-as, B-divíziós női ko-
sárlabda Európa-bajnokság. 

A kontinenstorna ideje alatt, kö-
zel két hétig 400 külföldi sportoló, 
sportvezető, játékvezető és szurko-
ló városunk vendége. 

A PannErgy U18-as női kosár-
labda Európa-bajnokság nyitógá-
láján kettesével vonultak be a csa-
patok a vezetők után, majd Zsiga 
Marcell, Miskolc sportért felelős al-
polgármestere, a honi és a nemzet-
közi szövetség elöljárói köszöntöt-
ték a résztvevőket. Az ünnepségre 
ellátogatott Portugália, Lettország 
és Norvégia nagykövet-helyette-
se is, míg a német tisztviselő a ver-
senyre érkezett. 

» folytatás az 5. oldalon

Vb-ezüstös miskolciak. Két ezüstéremmel zárta a bran-
denburgi ifjúsági kajak-kenu világbajnokságot a Bodonyi András 
– Viola Viktor páros. A Diósgyőri Kajak-Kenu Sport Klub verseny-
zői a C–2 500 méteres döntőjében, két győri társukkal kiegészülve 
pedig a C–4-esek 1000 méteres fináléjában is másodikok lettek. A 
miskolci kenusok remek szereplésükkel hozzájárultak a magyar vá-
logatott első helyéhez az összetett versenyben.                   (fotó: Juhász Á.)

HIrdeTés
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Akció! Akció!
Újabb, nagyszabású országos akció 

kezdõdik coop, coop Maxi, coop Szuper-
market üzleteinkben augusztus 3–15-ig!

kristálycukor 1 kg  279 Ft
Pick téliszalámi 1 kg  3999 Ft
SáGa Falni jó! pulykavirsli 240 g  169 Ft

Egységár: 705 Ft/kg

SáGa sajttal és pulykasonkával tölt. pulykapárnácska 1 kg 1089 Ft
Minna trappista sajt 1 kg  1349 Ft
Oké félzsíros túró 500 g  499 Ft

Egységár: 998 Ft/kg
coop „B” rizs, 1 kg  219 Ft
coop ételecet 10%-os, 1 l  105 Ft
coop Prémium csirkemájas pástétom 105 g  109 Ft

Egységár: 1038 Ft/kg
Algida krémkönnyû jégkrém, eper-vanília, csoki-van. 1000 ml 
  549 Ft
kubu ital banán-alma-õszibar.-sütõtök, multivit., sárgarépa, 
vegyes gyümölcs 40% 0,3 l  149 Ft

Egységár: 497 Ft/l
coop 3:1 inst. kávéitalpor 10 x 18 g  269 Ft

Egységár: 1494 Ft/kg
Silan öblítõ fresh sky, sensitiv 2+1 db  1299 Ft

Egységár: 433 Ft/l
Legyen Ön is törzsvásárló!

Regisztráltassa magát és gyûjtse a pontokat, 
hogy kedvezményes vásárlásra jogosító kupont 

és extra bónokat küldhessünk Önnek!

július 30. | szombat

Élethű hajómodellek. Hajómo-
dellek versenyeztek a görömbölyi 
tavon. A megmérettetésre az or-
szág szinte valamennyi részéből ér-
keztek nevezők, összesen mintegy 
negyvenen. A versenyen csaknem 
félszáz rádiós távirányítású maket-
tet indítottak tulajdonosaik, akik itt 
hetedszer mérték össze hajóskapitá-
nyi képességeiket. A mini-regatta az 
országos bajnokság egyik fordulója 
volt, ahol a legjobbak értékes ponto-
kat szerezhettek.

július 31. | vasárnap

Lezuhant. Törést, agyrázkódást, 
mellkasi sérüléseket szenvedett az a 
bükkszentkereszti fiatalember, aki 
lezuhant a Bükkben egy szikláról. A 
15 éves fiú sziklát mászott az apjával 
– állítólag mindketten gyakorlott-
nak számítanak ebben a sportágban 
–, amikor eddig még ismeretlen ok-
ból bekövetkezett a baleset, és mint-
egy 18-20 métert zuhant az úgyneve-
zett Örvénykő szikláról.

augusztus 1. | hétfő

A szoptatás világhete. Augusz-
tus első hete ünnep: a születés vi-
lághete. Idén több mint 170 or-
szágban szerveznek programokat 

a kismamák számára, Miskolcon a 
programokat a Holdam Egyesület 
szervezte. Szakemberek tartottak 
előadásokat a témával kapcsolat-
ban, és a hasznos információk mel-
lett egy kiállítás is várta a civil anya-
központba látogatókat a szoptatós 
édesanyák életéből.

Tehetséggondozás. Az egyete-
mi élettel, az ottani képzésekkel is 
megismerkedhetnek a miskolci te-
hetséggondozó tábor diákjai, aki-
ket a megye középiskolásaiból vá-
lasztottak ki. Az egyhetes program 
során természetesen a húsz fiatal ki-
kapcsolódásáról is gondoskodnak 
a szervezők, azaz a Miskolci Egye-
tem Modern Filológiai Intézetének 
Angol Nyelv- és Irodalomtudomá-
nyi Tanszéke. A Miskolci Egyetem 
által elnyert, mintegy 1,5 millió fo-
rint összegű tehetséggondozási pá-
lyázatnak köszönhetően ingyen ve-
hetnek részt az ötnapos programon 
a diákok

augusztus 3. | szerda

Búcsú a mesterszakácstól. A 
Szentpéteri kapui temetőben vettek 
végső búcsút Ingoványi József Venesz-
díjas mesterszakácstól, aki életének 65. 
évében hunyt el a hét végén. Alsóhá-
morban született, és Miskolc étterme-
iben dolgozott nyugalomba vonulásá-
ig, évtizedeken át konyhafőnökként. 
A keze alatt több szakácsnemzedék 
generációja nevelkedett.

Tárlattúra. A Miskolci Galéria re-
ményei szerint hagyományt terem-
tett ezen a napon az első Tárlattú-
ra elindításával, és az érdeklődést 
látva ez nem elképzelhetetlen, hi-
szen mintegy 30-an indulnak neki 
a kiállításnézésnek. A tárlattúra 

résztvevői több kiállítóhelyet néz-
nek meg vezetéssel, így sok érdekes 
háttérinformációt is kapnak a látot-
tak mellé, sőt, még az egyik helyszín-
ről a másikra sétálva is miskolci érté-
kekről hallhatnak. 

augusztus 4. | csütörtök

Parkfelújítás Tapolcán. Az ide-
genforgalmi szezonra való tekintettel 
a miskolci önkormányzat szakem-
berei az elmúlt időszakban felmér-
ték Tapolca növényzetének állapo-
tát, majd megrendelték a szükséges 
munkákat a Miskolci Városgaz-
da Nonprofit Kft.-től a park felújí-
tása érdekében. Az örökzöld cserjé-
ket megtisztítják a sarjhajtásoktól és 
a kúszónövényektől, a száraz ágakat 
lemetszik öt méter magasságig, va-
lamint két kiszáradt tiszafát is kivág-
nak, hogy ne rontsa a park összképét.

Újabb forgalmi változások. A 
Zöld Nyíl villamosprojekthez kap-
csolódóan újabb változások lép-
tek életbe. A Thököly utcai megálló-
hely átépítése miatt az autóbuszok és 
a személyautók északi oldalra terelé-
se a Thököly utcai kereszteződéstől a 
Névtelen utca torkolatáig folytatódik. 
A belváros felé haladó autóbuszok 
Thököly utcai megállóhelyét áthe-

lyezik a benzinkút elé, a síneken ki-
alakított ideiglenes peronra. Szintén 
csütörtöktől a Lorántffy és a Bertalan 
utca közötti egyenes áthajtás lehető-
sége megszűnik, valamint a Loránt-
ffy utcáról nem lehet a csomópont-
ban Diósgyőr felé kanyarodni.

augusztus 5. | péntek

A „fészekrakókról”. A Fészekra-
kó-ügyről és annak lehetséges meg-
oldásairól beszélt Molnár Attila, a 
Fidesz miskolci elnöke és Molnár 
Péter, a KDNP városi elnöke, ön-
kormányzati képviselő közös saj-
tótájékoztatóján. Emlékeztettek, ez 
nemcsak miskolci, hanem országos 
probléma, s nem egy évvel ezelőtt 
kezdődött. Kijelentették: a Fidesz és 
a KDNP szembenéz a problémával. 
A párt tervei szerint alacsonyabb 
komfortfokozatú lakhatási feltétele-
ket biztosítanának a „fészekrakók-
nak” olyan, a MIK Zrt. tulajdoná-
ban álló ingatlanokban, melyekért 
többszöri pályáztatás után sem je-
lentkezett senki. Hangsúlyozták: 
az érintetteknek be kell illeszkedni, 
dolgozni, tanulni, mert ingyen sem-
mit sem adnak. 

„Jó erkölcsbe ütközők”. Az 
MSZP állítása szerint a jelenlegi vá-
rosvezetés is kötött olyan szerződé-
seket, amelyeket korábban „jó er-
kölcsbe ütközőnek” tituláltak. Bartha 
György és Földesi Norbert szocialis-
ta képviselő sajtótájékoztatón mond-
ta el: a városvezetés tavaly október 
27-én kötött megközelítőleg egyhó-
napos megbízási szerződést a Bril-
lant-M Bt.-vel, stratégiai tanácsadói 
feladatok ellátására, mintegy net-
tó háromszázezer forint értékben. A 
cég két kültagja Molnár Attila, vala-
mint Molnárné Palotai Mariann. A 

szerződés lejárta után Molnár Atti-
la az AVE Miskolc Kft. egyik ügyve-
zetője, felesége pedig a polgármes-
teri hivatal munkatársa lett. Molnár 
Attila reagálásában visszautasította 
a szocialista képviselők vádjait, mint 
mondta, a szerződés mögött valós 
teljesítések voltak. Az átmeneti idő-
szakban, míg nem állt fel a Miskolc 
Holding új vezetése, fontos stratégi-
ai kérdésekben tárgyaltak. 

Krokett a világ asztalára. Há-
roméves kutatási projektet indított 
új típusú elősütött, gyorsfagyasztott 
burgonyaalapú termékek technoló-
giai fejlesztésére a miskolci hűtőház 
tulajdonosa. A Mirelite MIRSA Zrt. 
beruházásának költsége 55,3 mil-
lió forint, amelyből 29,1 millió az Új 
Széchenyi Terv keretében elnyert tá-
mogatás. A cél a melléktermékek 
hasznosítása, abból azonban nem kí-
vánnak engedni, hogy csak első osz-
tályú áru kerülhet a vevő asztalára. 
A kutatás keretében a krokettcsalád 
irányába kívánnak elmozdulni. A 
kutatási eredményeket a projekt vé-
gén nyilvánosságra hozzák, meg-
osztják más gyártókkal is. Mint meg-
tudtuk, Magyarországon az egyetlen 
megmaradt, sült hasábburgonyát 
gyártó sor a miskolci.

Meghosszabbított határidő. Szeptember 1. helyett 
szeptember 15-éig adhatják le a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kormányhivatalban a fiatal művészek azon al-
kotásaikat, melyek üzenete a Kormányablakhoz köthető. 
A pályázatot a Változatos megyéink az Európai Unióban 
címmel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fel-
ügyelete alá tartozó kormányhivatalok és a Hungarofest 
Kft. hirdette meg. Részletek: www.valtozatosmegyeink.
kormany.hu.

Munkaügyi pályázatok. Feloldották a rövid és hosz-
szú időtartamú közfoglalkoztatás pályázati lehetősége-
it, amit júniusban függesztettek fel. Az önkormányzatok, 

valamint a közfoglalkoztatásban közreműködő munkál-
tatók július 29-étől e két formára újra benyújthatják pá-
lyázataikat a Kormányhivatal Munkaügyi Központja ki-
rendeltségeihez.

Pollenjelentés. A 30. héten a csapadékos időjárásnak 
köszönhetően a levegő pollenterheltsége alacsony volt 
térségünkben. Legnagyobb számban továbbra is a csa-
lánfélék pollenje keringett a légtérben, azonban ennek a 
mennyisége sem érte el a magas szintet. A parlagfű pol-
lenszórása is alacsony szintű volt. A légköri allergén gom-
baelemek száma magas, időnként nagyon magas kon-
centrációt ért el.

Kormányhivatali híreK ››››››››››››››››››››› Általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISeK (Csabai kapu 
9–11.): 46/560-080; MISeK diósgyőri telephelye (Kórház u. 1.): 46/531-799; Fogor-
vosi ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer mek háziorvosi ügye-
let (GYeK – Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély (mobilról is hívható): 
80/116-123, (csak vonalasról): 116-123. Áldozatsegítő vonal: 80/225-225. MIHŐ 
műszaki ügyelet: 46/379-360. MIVÍZ központi ügyelet: 46/519-339. ÉMÁSZ-
hibabejelentés: 40/282-828. Közterület-felügyelet: 46/502-579. In Memoriam 
Temetkezés (halottszállítási ügyelet): 46/353-909, 30/677-7958. Állategészség-
ügyi Telep (kóbor, elhullott állatok bejelentése): 46/345-103, 30/339-6549. 

KözérdeKű telefonszámoK ››››››››››››

Kifizetés most. Július helyett au-
gusztusban érkezik meg a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermekek egyszeri pénz-
beli támogatása, így a kifizetés köze-
lebb van az iskolakezdéshez. Miskolc 
önkormányzata tavaly összesen kö-
zel 98 millió forint gyermekvédelmi 
támogatást folyósított.

Véradás. A Magyar Vöröskereszt  
véradást szervez augusztus 6-án, 
szombaton délután 1–5 óra között 
Miskolcon, a Bajcsy-Zsilinszky utca 
2–4. szám alatt található bevásárló-
központ második emeletén. A vér-
adáshoz arcképes személyazono-
sító igazolványt, lakcímkártyát és 
taj-kártyát vinni kell. 

Több felügyelő. Hamarosan tíz fő-
vel bővül a közterület-felügyelők lét-
száma Miskolcon. A bővítés azt is 
lehetővé teszi, hogy a Papszer úti ren-
dészeti központban mindennap 24 
órás, állandó ügyelet legyen. Arról 
is hamarosan döntés születik, hogy 
az eddig a Városőrség által használt 
konténerek eddigi helyeiken marad-
nak-e, vagy áttelepítik azokat.

Szociális képzés. Szeptembertől 
a Miskolci Egyetem Bölcsészettu-
dományi Karán is elindul a szociális 
munka alapszakos képzés levelező 
tagozaton, szombati napokon. Pót-
felvételi eljárás keretében hirdették 
meg a szakot, így csak költségtéríté-
ses formában jelentkezhetnek a hall-
gatók augusztus 9-éig.

Miskolc Bolt. Rövidesen városunk-
ban is nyitnak olyan üzletet, amely-
ben Miskolchoz kapcsolódó emlék-, 
ajándék-, illetve használati tárgyakat 
árusítanak. A Miskolc Bolt pontos 
koncepciója, kialakítása jelenleg még 
egyeztetés alatt áll, egyelőre a villany-
rendőri üzlet portáljában két plakát 
jelzi, hogy hamarosan nyitás.

Megtekinthető terv. Folyamatban 
van Miskolc építési szabályzatának 
módosítása a repülőtér és Sajó folyó 
között elhelyezkedő Mechatronikai 
Park területén. A tervek augusztus 
1–19. között megtekinthetők a pol-
gármesteri hivatal városfejlesztési és 
rendezési osztályán. A véleménye-
ket ez idő alatt lehet eljuttatni Rostás 
László főépítészhez.

hírhasáb ››››››››››››

Ha jogi természetű problémájuk vagy kérdésük van olvasóinknak, 
küldjék el szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 
9. A borítékra írják rá:  „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk: 
info@mikom.hu. Jogi szakértőink, dr. Strassburger Gyula és dr. Tuli-
pán Péter ügyvédek írásos válaszukkal állnak rendelkezésükre!

jogeset ››››››››››››
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Százmilliókba kerültek – már töredeznek
Széttöredezett kövek, foghí-
jas lépcsők és hiányos tér-
burkolatok – ilyen kép fo-
gadja ma azokat, akik a 
mindössze néhány évvel ez-
előtt átépített Déryné és Ka-
zinczy utcákra, valamint a 
Hősök terére és a Szinva te-
raszra látogatnak. 

» folytatás az 1. oldalról
A szakemberek szerint tehát a 
nem megfelelő és nem körülte-
kintő beruházói és tervezői elő-
készítés az oka annak, hogy a te-
rek tönkrementek. Mindezt pedig 
egy külső szakértői céggel is meg-
állapíttatnák. Dobos Tímea hoz-
zátette: mindezzel azonban az ön-
kormányzat nem azt sugallja, hogy 
a gördeszkások és kerékpárosok a 
tereken tartsanak bemutatókat, hi-
szen alapvetően nem erre vannak 
kitalálva, s egy megfelelően felépí-
tett téren is károkat okoznának – 
és sok esetben okoznak is – vele.

Kezdettől fogva…
A Szinva teraszt 2005. novem-
ber 5-én adták át, és már az átadás 
után közvetlenül is mutatkoztak a 
hibák, ám az egy év garanciális és 
a hároméves szavatossági időt alatt 
sem szólították fel a kivitelezőt, 
hogy a hibákat állítsa helyre, pedig 
állítása szerint akkor eleget tett vol-
na kötelezettségének.

– A tér javítása így már az ön-
kormányzat költsége, hiszen most 

már elég nehéz bebizonyítani, 
hogy a kivitelező hibájából követ-
kezett be a baj, márpedig a cég csak 
a rendeltetésszerű használat köz-
ben bekövetkezett hibákért vállal 
felelősséget – mondta a szóvivő.

A kivitelező szerint viszont a te-
ret nem rendeltetésszerűen hasz-
nálják. A burkolólapok elsősor-
ban a gördeszkások miatt mennek 
tönkre – állítja –, de beszélt arról is, 
hogy a Szinva teraszon olyan ren-
dezvények voltak, melyek miatt 
az átlagosnál nagyobb igénybevé-
telnek volt kitéve a terület, és ez is 
hozzájárult a (le)pusztuláshoz.

Szinte teljesen hasonló a helyzet 
a megújult Hősök terén, melynek 
kivitelezője szintén az FK Raszter 
volt. A térburkolat itt is több he-

lyen összetört, a cég szerint a gond 
ugyanaz: tönkretették a használók, 
akik ezt a közterületet sem a ren-
deltetésnek megfelelően használ-
ták.

A város nem adja fel
Dobos Tímea hozzátette: mindez 
nem azt jelenti, hogy ne akarná a 
város helyreállítani a tereket.

– Tavaly már mintegy három-
millió forintot költött a város a Szin-
va terasz, a Hősök tere és a Déryné 
utca hiányzó köveinek pótlására, 
ám további javításokra is szükség 
van. A városvezetés az idei költ-
ségvetésből ötmillió forintot bizto-
sít a pályázati támogatással megva-
lósult projektek utókezelésére, így 
ebből lehet majd kijavítani a hibá-

kat – mondta a szóvivő. A javítá-
sokat a városüzemeltetési osztály 
megrendelte a Városgazda Kft.-től, 
a kövek beszerzése azonban ne-
héz, ilyen burkolólapok nincsenek 
ugyanis raktáron Magyarországon, 
de talán már Brazíliában sem. Vi-
szont, ha lenne sem hozatna újra a 
város az ára és a különleges kezelés 
miatt, így arra is figyelni kell, hogy 
közel hasonló kövekkel pótolják a 
hiányzókat. 

– Az ajánlatok már beérkeztek, 
a Városgazda kiválasztja a legmeg-
felelőbb anyagot és így hamarosan 
megkezdődhet, illetve folytatódhat 
a Hősök tere, a Déryné, a Kazinczy 
utca és a Szinva terasz rendbetétele 
– zárta a szóvivő.

 Tajthy Ákos | fotó: Mocsári L.

Perelnek a devizahitelek ellen
A devizaszerződések törvényte-
lenségét szeretné bírósági úton 
bizonyítani a Banki Hitelkárosul-
tak Egyesületének Miskolci Iro-
dája. Ennek érdekében közössé-
gi pert kezdeményeztek, melyhez 
bárki csatlakozhat.

Stoff László, az iroda vezető-
je szerint egyre több szakember 
mondja ki a média nyilvános-
sága előtt is, hogy a hitelek mö-
gött nincs deviza, és az adósok 
úgy érzik, hogy a bankok tisz-
tességtelen szerződői magatar-
tást alkalmaztak akkor, amikor 
az úgynevezett devizahitelek-
ről kötöttek szerződést a hitel-
felvevőkkel. Ezeknek véleménye 
szerint semmi közük az adott 
államok devizájához. A hitel-
felvevők forintban kapják a hi-
telt, csak a visszafizetést számol-
ják devizában, ez megtévesztő és 
félrevezető.

A hatályos Ptk. szerint: tisztes-
ségtelen az általános szerződé-
si feltétel, ha a jóhiszeműség kö-
vetelményének a megsértésével a 
feleknek a szerződésből eredő jo-
gosultságait és kötelezettségeit a 

szerződés egyoldalúan és indo-
kolatlanul az egyik fél hátrányára 
állapítja meg. Ha a szerződési fel-
tételben valamely kikötés tisztes-
ségtelen, azt a sérelmet szenvedő 
fél megtámadhatja – tájékoztatta 
Stoff László lapunkat.

A megtámadásra jogosultak 
közé tartozik a Legfőbb Ügyész-
ség, a miniszterek, az országos 
hatáskörű szervek vezetői, az 
önkormányzatok, a szakszerve-
zetek, a szövetkezetek és az ál-
lampolgárok érdekképviseleteit 
ellátó más szervek és egyesüle-
tek. A közérdekű kereset, ellen-
tétben az egyedi megtámadás-
sal, nincs határidőhöz kötve. 
Ezt a feladatot vállalta magára a 
Banki Hitelkárosultak Egyesüle-
tének Miskolci Irodája. 

Tájékoztatásuk szerint a Mis-
kolcon és a megyében lévő 
bankkárosultak csatlakozhatnak 
a már elindult bírósági peres be-
adványhoz. Az irodát Miskol-
con a Király u. 12–14. alatt le-
het hétköznaponként 9–17 óra 
között, vagy a 46/742-177-es te-
lefonszámon, illetve a miskolc@
bhke.hu e-mail címen elérni.

Zöld Nyíl: jövőre éjjeli villamos
Elkerülik a sétálóutcát augusztus 
1-jétől az éjszakai villamospótló 
buszok. Az útvonalváltozás ide-
iglenes. Az MVK tervei szerint a 
Zöld Nyíl projekt befejezése után 
nem lesz szükség pótlásra: éjjel is 
villamosok járnak majd.

Amiatt, hogy augusztus 1-je óta 
a sétálóutca kikerülésével jár az 
éjszakai villamospótló, a meg-
állók is változnak: a Szinvapark 
helyett a 2-es busz Centrum 
megállóhelyén, a Villanyrendőr 
helyett a 21-es járat Szemere u. 
megállóhelyén, míg a Városház 
tér helyett a 21-es járat Erzsébet 

tér megállóhelyén várhatják a 
későn hazatérők a buszokat.

Braun Csaba, az MVK Zrt. 
marketingosztály-vezetője sze-
rint az a terv, hogy a közeli jö-
vőben az éjszakai járatok is vil-
lamosok lesznek, és kizárólag 
rendkívüli helyzetben – forgal-
mi zavar esetén – fog busz járni 
a belvárosi speciális burkolaton. 

– Ez így, ebben a formában 
olyan ritka többletterhelést je-
lent a pályaszerkezet számára, 
amelyet el kell bírnia, erre ter-
vezték, és a kivitelező a garanciá-
kat is erre adta meg – hangsú-
lyozta Braun Csaba.                 T. Á. 

Erzsébet fürdő: műszaki okok 
miatt csúszik a felújítás
Múlt héten foglalkoztunk utoljára 
az Erzsébet fürdő homlokzatának 
állapotával. Akkor többszöri kí-
sérlet után sem értük el Mohácsi 
Gábort, a létesítmény tulajdono-
sát, a héten viszont megkeresett 
bennünket, és reagált a korábban 
elhangzottakra.

Először is leszögezte, abban el-
tökélt, hogy befejezi az épü-
let felújítását, azonban egy nem 
várt probléma miatt nem tudta 
megkezdeni az északi homlok-
zat helyreállítását.

– Az a probléma, hogy ez a 
falszakasz hosszú évekig, ami-
kor álltak a múlt évben elbon-
tott épületek, folyamatosan ázott 
– így először ki kell szárítani, 
csak utána tudjuk megkezdeni 
a felújítást – hangsúlyozta Mo-
hácsi Gábor. Az épület tulajdo-
nosa hozzátette: az épület hasz-
nálatbavételekor kapott engedély 
alapján a munkára idén október 
végéig lenne lehetősége, azonban 
a határidő módosítását fogja kér-
ni, hiszen a falak még jelenleg is 
penészednek. (Erre egyébként a 

törvény szerint lehetősége is van, 
ha az megfelelően indokolt).

A szakemberek szerint az 
épületet jövőre befejezhetik, ak-
korra a fal állapota is lehetővé te-
szi majd a munkákat. Sőt, hogy 
az új homlokzat ne üssön el a tíz 
évvel ezelőtt kialakított résztől, 
azt is felújítják jövőre.

– Folyamatosan tárgyalunk 
a jelenleg parkolóként funk-
cionáló terület tulajdonosai-
val, szeretnénk velük együtt-
működni, hiszen nagyon jól ki 
tudjuk majd egészíteni az álta-
luk kínálandó szállodai, konfe-
renciaközponti és wellness szol-
gáltatásokat – mondta Mohácsi 
Gábor. – Ezekre nagy igény van 
az egész világon, és úgy látjuk, 
a kormányzat is eltökélt a tu-
rizmus fejlesztésében. Ha a ter-
vezett létesítményekre sikerül 
elnyerni a forrást, és azok meg-
valósulnak, biztos, hogy sok 
külföldi is érdeklődni fog a szol-
gáltatások iránt, hiszen mindez 
nálunk jóval olcsóbb, mint kül-
földön – tette hozzá.

Tajthy Á. 

Selyemréti strand: pályázatokat bontottak
Régóta húzódik a Selyemré-
ti Strandfürdő fejlesztése, ám 
úgy tűnik, az események a 
közeljövőben felgyorsulnak. 
Augusztus 3-án ugyanis fel-
bontották az építéssel kap-
csolatos közbeszerzési eljá-
rásra beérkezett ajánlatokat.

– A kivitelezés szempontjából a 
második eljárás volt ez. Azonban 
kiírt egy közbeszerzést az előző 
városvezetés az önrész biztosítá-
sára is, ugyanis úgy kezdtek bele 
a fejlesztésbe, hogy az hiányzott 
– mondta el a Miskolci Naplónak 
Czinkné Sztán Anikó, a Miskolci 
Turisztikai Kft. ügyvezetője.

De haladjunk sorjában! Tavaly 
először mindenféle eljárás nélkül 
választottak kivitelezőt, azonban 

kiderült, hogy ez így nem szabá-
lyos, és kiírták a közbeszerzési eljá-
rást az építési munkákra. Ez ered-
ménytelenül zárult. 

– Már a mostani cégvezetés indí-
tott egy újabb eljárást, melynek egy 
része zárult le augusztus 3-án, ami-
kor is felbontották a beérkezett pá-
lyázatokat. Eredmény később lesz, 
ami viszont biztos, hogy szeptem-
ber 1-jén szerződést kell kötni a 
nyertes kivitelező céggel – hangsú-
lyozta Czinkné Sztán Anikó.

Az ügyvezető azt is elmondta: az 
önerőre – mint feljebb már írtuk – 
szintén közbeszerzést írt ki a város, 
ami eredménytelenül zárult. 

– A városvezetés most gőzerő-
vel dolgozik azon, hogy biztosí-
tani tudjuk az önrészt, ezzel kap-
csolatos további részletek azonban 
egye lőre nem publikusak – tette 
hozzá Czinkné.

Ami biztosnak tűnik, hogy a 
szeptemberi szerződést követően 
még ősszel elindulhat az építke-
zés. Az előzetes ütemezés szerint 
a jövő nyári szezonra megnyílik az 
új fürdőrész, azonban ez függ a ki-

vitelező sebességétől, illetve a téli 
időjárástól is. Az ügyvezető azt is 
elmondta, hogy az építkezés alatt 
mindenképpen szeretnék, hogy 
nyitva legyen a strand.

A fürdő épületét is fel szeretnék 
újítani, azonban arra a munkára a 
szükséges forrásokat egy másik pá-
lyázatból szeretnék biztosítani.

– Az épület felmérése az elmúlt 
hónapokban megtörtént, most 
már a tervezési szakaszban vannak 
a szakemberek. A felújításra nagy 
szükség van, hiszen a bővítés utá-
ni – várhatóan – megnövekvő for-
galmat ez az épület hosszú távon 
nem tudja majd ellátni – mondta 
az ügyvezető. 

A Miskolci Turisztikai Kft. ter-
vezi az egyetlen, jelenleg üzemelő 
medence korszerűsítését is, azon-
ban azt most még nem tudni, hogy 
ez a fürdő épületével együtt, vagy 
majd egy másik beruházás során 
valósulhat-e meg.                         T. Á.

Berkes László búcsúmiséje
Vasárnap délelőtt tartotta búcsúmi-
séjét a mindszenti templomban Ber-
kes László plébános, főesperes, pápai 
prelátus, aki augusztus 1-jétől Mező-
kövesden folytatja papi szolgálatát.

– Szép emlékeket őrzök meg Miskolcról, az itt 
élő emberek barátságosak, befogadók, élénk hit-
élettel, amely főleg a ’70-es, ’80-as években élte a 
virágkorát, amikor sokan költöztek a városba. 
Olyanok, akik itt is őrizték a vallásukat – mond-
ta el lapunknak Berkes László. Véleménye sze-
rint nem lehet összehasonlítani a Miskolc egyes 
plébániáihoz tartozó hitéletet, hiszen minden-
hol más szempontok, más körülmények érvé-
nyesülnek. Büszke rá, hogy sok mindent sike-
rült építeni miskolci tartózkodása során – elég, 
ha csak a mindszenti templom közelmúltban 
lezajlott, nagyszabású rekonstrukcióját említjük 
–, de még büszkébb arra, amit érzése szerint a 
lelkek építésében sikerült véghezvinni. Mindig 
arra törekedett, hogy Jézus Krisztus útjára terel-

je az emberek gondolkodását, felkeltse a fiata-
lok, a házasulandók érdeklődését, figyelmét a 
hit örökérvényű igazságai iránt.

Berkes László igen gazdag egyházi pályafu-
tást tudhat maga mögött. Egyeken született, 
a győri bencés gimnáziumba járt, itt érintet-
te meg igazából a papi hivatás, amely iránt már 
általános iskolában is érzett késztetést. Egyházi 
tanulmányait Pannonhalmán, Egerben és Bu-
dapesten végezte. 1979-ben szentelték pappá, 
pályafutásának első állomása a Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei Szendrő volt, majd 1981-
ben a miskolci Szent Anna-templom követke-
zett. Egy évig szolgált itt, majd az egri főplébánia 
káplánja, 1983-tól pedig római ösztöndíjas lett. 
Két év múlva tért vissza Miskolcra, a mindszen-
ti templom káplánjaként, 1989-től az egri Hittu-
dományi Főiskola tanára, 1991-től az Apostoli 
Nunciatúra attaséja. 1995-től napjainkig a mis-
kolci mindszenti templom plébánosaként vé-
gezte egyházi szolgálatát. Érseki tanácsos, cím-
zetes apát, kanonok, pápai prelátus, főesperes. 

– Szomorú az elválás Miskolctól, de bizalom-
mal megyek Mezőkövesdre is, ahol hagyomá-

nyosan igen erős a katolikus vallás. Az anya-
szentegyház 2000 éves folyamatossága jegyében 
szolgálunk ott, ahová Isten rendelése szólít, 
ennek jegyében folytatom majd lelkipásztori 
munkámat a Jézus Szíve plébánián – zárta nyi-
latkozatát Berkes László.                             Szepesi S. 

» A projekt keretében megépül egy öt 
egységből álló termálvizes, feszített víz-
tükrű, vízvisszaforgató-szűrő rendszerű, 
összesen 1728 négyzetméter vízfelületű 
medencecsoport. Lesz

> dögönyöző

> 25 méteres úszómedence

> csúszdamedence

> élményelemekkel felszerelt 3 tagú 
gyermekmedence spirál alakú gyerek-
csúszdával

> ülőmedence pezsgőággyal, pezsgő-
levegő buzgárral. 

» A tereprendezési munkák kereté-
ben sétautak készülnek, a kerti utakat 
akadálymentesítik, a szabad területeket 
füvesítik, növényeket ültetnek.

infóbox ››››››››››››
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3525 Miskolc, Nagy Imre u. 17. l Tel./fax.: 46/412-142
www.vilaglatoutazas.hu 

www.vilaglatoutazas.hu  

SPANYOLORSZÁGI NYARALÁS 
CAMPING CALA LLEVADÓ

autóbusszal, szállással, félpanziós ellátással
AKCIÓ: 2011. augusztus 22. – szeptember 1. 
11 nap/8 éj 81 900 Ft/fő helyett 59 900 Ft/fő

Akciós ajánlatainkból repülővel:
Rodosz:  08. 19–26. apartman  64 900 Ft/fő, hotel 3* all inc. 112 900 Ft/fő + illetékek
Zakynthos: 08. 19–08. 26. apartman 72 900 Ft/fő, hotel 3* fp. 96 900 Ft/fő + illetékek

Törökország: 08. 19–08. 26. all inc. hotel 4* 109 900 Ft/fő, hotel 5* 139 900 Ft/fő + illetékek
Bulgária: 08. 21–08. 28. all inc.  hotel 3* 95 990 Ft/fő, hotel 5* fp. 122 990 Ft/fő + illetékek

Autóbusszal, miskolci indulással: 
Paralia, Olympic Beach, Nei Pori: 08. 15–08. 24., 08. 22–09. 01. 10 nap/7 éj apartman 54 400 Ft/fő

R
-01745/98

Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.) Most érdemes szervezkednie. A héten minden adott lesz ehhez: teli 
lesz energiával, rég elfeledett barátai nyújtanak segítő jobbot. Kezdje azzal, hogy rendet tesz a pol-
cain, íróasztalán, ezzel együtt a fejében is rendeződhetnek a sorok. A héten újra összefuthat egy 

„véletlen” folytán azzal, aki már régebben is elbűvölte. Legyen nyitott és higgadt.

BiKa (04. 21–05. 21.) Itt az idő, hogy beváltsa ígéreteit! Az utóbbi időben fesztelenebbül be-
szélgetett másokkal, de ennek megvolt az a hátulütője, hogy akár tudattalanul ígérgetett másoknak. 
Most már talán nem is emlékszik rá. Gondolja át alaposan cselekedeteit is, hisz hiába szeretik az embe-

rek, ha nem tartja szavát, hiteltelenné válik. A „lassan jársz, tovább érsz” közmondás igaz lesz párkapcsolatára.

iKreK (05. 22–06. 21.) Legyen türelmesebb rokonaival! A családi kötelék mindennél 
erősebb, ezt akkor is tartsa fejben, amikor egy nőrokona döntéseit kérdőjelezi meg. Lehet, hogy né-
melyik lépése az életben vitatható volt, de tartsa szem előtt, hogy senki sem tökéletes, még ön 

sem. Egy szép szerelmi történet van kibontakozóban az életében. Ajándékok helyett adja inkább önmagát!

ráK (06. 22–07. 22.) Kimerítő hete lesz. Minden joga megvan véleményének megváltoz-
tatásához – csak számoljon a következményekkel! A fő probléma inkább az, hogy hajlamos na-
gyon elhamarkodottan véleményt mondani. Gondolkodjon, még mielőtt kinyitná a száját! Egy 

igaz szerelmet vétek lenne azzal kockáztatni, hogy elmenjen egy mélyen az éjszakába nyúló összejövetelre.

oroszlán (07. 23–08. 23.) Belső késztetést érez a költekezésre. A héten egyszerűen 
nem tud világosan gondolkodni, mindent összevásárol, anélkül, hogy igazán szüksége lenne új dol-
gokra, sőt, némelyik szerzeménye nem is tetszik majd egy-két óra elteltével. Vigyázzon magára, de fő-

ként a pénztárcájára! Most a barátságot többre tudja értékelni, de sokkal boldogabb lesz a kölcsönös szerelemtől.

szűz (08. 24–09. 23.) Maradjon türelmes! Ezen a héten sokat kell magyaráznia munka-
helyén, ami kikezdi minden kommunikációs adottságát és türelmét. Ne adja fel, és főképp abba 
gondoljon bele, egyszer önt is bevezette valaki szakmája rejtelmeibe! A múlt akadályként blokkol-

ja az érzelmi kibontakozását a jelenlegi párjával. Engedje el, ami már megtörtént és idejétmúlt.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Régi konfliktusok ébrednek fel. Azt hitte, eltemetheti a múl-
tat? Tévedett, vannak dolgok, melyek mindig előkerülnek majd, egészen addig, míg a vélt vagy va-
lós sérelmeket nem rendezi el. A héten semmit se döntsön el véglegesen. Kedvesével megtalálják 

azokat a pontokat a kapcsolatukban, amelyeket erősíteni kell, hogy megismerjék a lényegi összetartozást.

sKorpió (10. 24–11. 22.) Legyen barátságosabb! A héten rengeteg új ismeretségre 
tehet szert, amelyeknek a jövőben nagy hasznát veheti. Erre szüksége is lehet, hiszen mostanában 
úgy érezheti, élete egy területe összeomlóban van. De miért is esne kétségbe emiatt? Tartsa ész-

ben: ha becsukódik egy ajtó, valahol kinyílik egy másik, amin belépve valami sokkal jobb vár. 

nyilas (11. 23–12. 21.) Lapozza végig régi címlistáját. A héten egy nagyobb változás 
van készülőben, de most tényleg nem elég csak a szerencséjében bíznia. Szakmai élete felpezsdül, 
kedvező időszak veszi kezdetét, amikor érdemes befektetnie, új vállalkozást indítania. Jól gondolja 

végig, kinek mesél ötleteiről. A közeledő időszak melegséget és őszinteséget hoz a kapcsolatába.

BaK (12. 22–01. 20.) Legyen optimistább. Nem elég beszélnie arról, mennyire pozitívan 
látja a világot, így is kellene élnie! Ön hajlamos elbízni magát, ha sikerélmény éri, miközben a tudá-
sa nem mindig megalapozott. De ez a hét önről szól, és végre bizonyíthat a nagyvilágnak. Legyen 

büszke sikereire! Egy kicsit különleges, akár különcnek is nevezhető egyéniség nagyon felkelti az érdeklődését.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Húzza vissza karmait! A héten kifejezetten érzékeny és fél-
tékeny lesz. Most csak azt viseli el maga mellett, aki együttérzőn képes végighallgatni önt. Gondol-
ja végig, miért is aggódik, hiszen ha tudja, hol vannak, akkor sokkal könnyebben veszi az akadályo-

kat. Nem alaptalanok negatív érzései, de ne eméssze magát annyira! Legyen óvatos a bizalmasaival.

HalaK (02. 20–03. 20.) Elmúlt szerelmek bukkannak fel. A héten valahogy mindent 
szebbnek és jobbnak lát, amit egykori kedvesével átéltek. Hirtelen elkezd vágyakozni azután, akinek 
már búcsút mondott. Ne merengjen a múlt szellemein, inkább tekintsen előre, és mérlegeljen reáli-

sabban! Egyre sürgetőbbé válhat egy döntés meghozatala a szerelmi életét illetően. Várja ki a megfelelő alkalmat.

Kismamáknak...
Egy öv – két élet
Ebben a pillanatban tudtad 
meg, hogy terhes vagy. Gon-
dolatok ezrei szállnak át a 
fejeden. Mit tehetek azért, 
hogy a gyermekemnek a leg-
jobbat adjam?

Változtassam meg a diétámat, 
az edzési szokásaimat, az éle-
temet, hogy neki minél jobb 
legyen? Tudnod kell, hogy a 
gyermekedet ugyanúgy ve-
szélynek teheted ki az autóban. 
A hirtelen fékezésnél lehet-
séges, hogy a pocakodat és a 
gyermekedet is az ütközés ve-
szélyének teszed ki. Amennyi-
ben a BeSafe magzatvédő övet 
használod, a csípőövedet a po-
cakod alatt tudod tartani. To-
vábbá, amint a pocakod egyre 
nagyobbra nő, a BeSafe mag-
zatvédő öv kényelmesebbé te-
szi a vezetést, mert a biztonsá-
gi övedet a megfelelő helyre 
vezeti, így nem nyomja a poca-
kodat az utazás során. Élvezd a 
terhességedet a legkevesebb 
aggodalommal. Használd a 
BeSafe magzatvédő övet attól 

a pillanattól, hogy megtudtad, 
hogy terhes vagy.
A magzatvédő öv kölcsönöz-
hető áruházunk földszintjén a 
következő feltételekkel. Elvitel-
kor 9990 Ft-ot kell fizetni. Visz-
szahozáskor (9 hónapon belül) 
az összegből 7000 Ft levásá-
rolható, így a kölcsönzés végül 
csak 2990 Ft-ba kerül neked! 
Részletek áruházunkban.
Gyere el, próbáld ki és kölcsö-
nözd ki a magzatvédő övet és 
legyetek biztonságban a ba-
báddal… Ne feledd: egy öv – 
két élet.

Címünk: TÉGEL BABA 
Miskolc, József Attila u. 27. 

FÖLDSZINT – TBSZ EURO Kft. 
Nyitva tartás: hétfőtől  

szombatig 10–18 óráig.

PR-cIkk (X)

Biztonságot és kényelmet biztosít.

BeSafe magzatvédő öv távol tartja a pocaktól és a születendő gyermek-
től a biztonsági övet.

Akció 2011. 08. 08-tól 2011. 08. 19-ig

Silan öblítő koncentrátum 1 l 499 Ft
Lenor öblítő koncentrátum 1 l  499 Ft
Lenor öblítő classic 3 l, 333 Ft/l 999 Ft
Dosia mosópor 2 kg, 389 Ft/kg 779 Ft
Diszperzit mennyezet- és falfesték 14 l, 207 Ft/l 2899 Ft
Baby nedves törlőkendő, 80 db-os, 2,5 Ft/db 199 Ft
Háztartási nedves tisztítókendők 269 Ft
Palette Creme color hajfesték  719 Ft
Iskolai tanszerek nagy választékban, kedvező áron.
Tapéták, bordűrök, díszlecek akciós áron.

Külföldi munkalehetőséget 
kínálunk!

ipari állványozókat, aWi - 
és aWi-kombinált hegesztőket, 

valamint izometriás 
csőszerelőket keresünk  
hollandiai épülő erőműben 

történő munkavégzésre.

Tel.: +36-23/886-960,  
e-mail: allas@rohrundstahl.com

www.rohrundstahl.hu

Apróhirdetés
A Berzeviczy Gergely Szakközépiskola felvé-
telt hirdet a Debreczeni Márton Szakképző Is-
kolában üzemelő pék tanüzembe szakoktató 
munkakörbe. Információ:  www.kszk.gov.hu és 
a 46/439-279.

Miskolc, Középszer úton 2 szobás 51 nm-es 
gáz-központi fűtéses lakás eladó akár bútoro-
zottan is, jó közlekedési viszonyok mellett: Irány-
ár: 4,1 MFt. Érdeklődni: 46/361-591

Ingatlanfedezetes bankhitelek magánsze-
mélyeknek, kisvállalkozásoknak. Tehermentes 
ingatlan esetén jövedelemigazolás nélkül, BÁR 
lista nem mindig akadály. Tel.: 70/5100–395, 
30/2488–022.
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sport

Augusztus 6. | szombAt » Kosárlabda: PannErgy U18-as női B csoportos Európa-
bajnokság, Miskolc. Harmadik forduló. Egyetemi Körcsarnok, 13.45 és 16.00. Generali Aréna, 18.15 és 
20.30. » Labdarúgás: NB I Videoton – Diósgyőri VTK. Székesfehérvár, 20.00.

Augusztus 13. | szombAt » Labdarúgás: NB I Diósgyőri VTK – Lombard Pápa. Di-
ósgyőr, 19.00. 

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

Ünnepre készül az MVSC
A Miskolci Vasutas Sport 
Club az idén lesz 100 esz-
tendős. Az egyesület veze-
tése, régi sportolói méltó 
módon szeretnék megün-
nepelni a jeles jubileumot.

» folytatás az 1. oldalról
A társaság laza szerveződés, tag-
jai azon dolgoznak, hogy mit 
tudnak tenni a klub érdeké-
ben. Ezt már Hajdu Imre szóvi-
vő mondta, aki azt is hozzátette: 
tudják, hogy romos a százeszten-
dős vár, hiszen jószerével csak két 
nagy bástyája maradt meg épség-
ben (a judósok és a női röplabdá-
sok), de jelen szeretnének ma-
radni a város sportéletében. Az 
összejövetelt neves, régi sporto-
lók (Dobó Zoltán, Filetóth Lász-
ló, Marosi József, Temesvári Mik-
lós, Tóth Lajos, Veréb György) is 
megtisztelték jelenlétükkel, és ott 
volt a nagypályás női kézilabda-
bajnokcsapat több tagja is.

Elhangzott, hogy az 1958/59-
es idényben a klubnak öt élvo-
nalbeli szakosztálya volt! De 
nem csak róluk, hanem sok más-
ról is szól majd az MVSC képes-
könyve, amit a jubileum kapcsán 
akarnak megjelentetni. Napvilá-
got lát egy másik kiadvány is, ez 
a Jegenyék a Kubikban címet vi-
seli, és a labdarúgócsapat NB I-es 
szereplését dolgozza fel.

– Azt tervezzük, hogy decem-
ber 9-én, a Generali Arénában 
összehozunk egy judo bemuta-
tót, és külön labdarúgó-, illetve 
röplabdatornával emlékezünk az 
elmúlt száz esztendőre – mond-
ta Hajdu Imre. Természetesen a 
klub vezetése annak is örülne, ha 
a szakosztályok akár önállóan is 
szerveznének eseményeket.

Javaslatként hangzott el, hogy 
a Csokonai utcai sporttelepet el-
nevezhetnék Károlyi Józsefről, 
a legendás kapusról, aki később 
hosszú éveken át elnöke is volt 
az egyesületnek. Tervezik re-
likviák gyűjtését, a kiállításnak 
a Vörösmarty Művelődési Ház 
adna otthont.                        Doros L.

Komplett élmény a Factoryban
Valódi kulturális központ 
volt a héten a „a gyár”. A 
művészeti táborok után 
feldübörgött a Factory 
fesztivál is.

Ötödik alkalommal rendez-
tek fesztivált a Vasgyár terüle-
tén augusztus 4–6. között. A 
Factory fesztivál hű maradt ha-
gyományaihoz és a zenei ka-
valkád mellett a művészeti élet 
is sokszínű volt. A nemzetközi, 
hazai mainstrem zenei vonalai-
nak nagyjai is képviseltették (és 
ma még képviseltetik) magukat: 
szólt hiphop, rock, pop, under-
ground, és persze megrendez-
ték az elmaradhatatlan freestyle 
versenyt is.

Sőt, aki nem csak a zene mi-
att ment a gyárba, az a feszti-
válbelépőjével levezethette az 

energiáit a Factory Aréna által 
nyújtott sportolási lehetőségek-
kel, a mászócsarnok, görkoris, 
gördeszkás jammelés, BMX és 
motocross dirt is várta az ext-
rém sportok kedvelőit.

A fesztivál előtti hétköznapo-
kon is volt itt élet. A MissionArt 
Galéria művésztábora kiállítás-
sal zárt, emellett a graffiti ver-
seny, a Vasgyári Szafari és a 
Tudásgyár projekt végeredmé-
nyeit is megmutatták a fesztivá-
lozó tömegnek.

A Factory fesztivál művésze-
ti alapját a Tudásgyár projekt 
fiataljainak munkái szolgáltat-
ták, akik az év elejétől különbö-
ző foglalkozásokon vettek részt, 
majd kéthetes tábor keretében 
kiteljesítették alkotói tevékeny-
ségüket. A háromnapos fesz-
tiválon pedig meg is mutatták, 
hogy mit is alkottak a Tudás-
gyárban.

Kiss J. | fotó: Rogosz P.

Bábonyibérci túra a mezőőrökkel
A mezőőrök rendsze-
res ellenőrzésekkel próbál-
ják felmérni a parlagfüves 
területeket, az illegális sze-
métlerakásokat, beköltözé-
seket a veszélyesebb helye-
ken, áramlopásokat. A héten 
egy bábonyibérci járőrbe kí-
sértük el őket.

» folytatás az 1. oldalról
A szemétlerakás – minden hatósá-
gi intézkedés ellenére – olyan profi 
és koreografált módon zajlik a kör-
nyéken, hogy az ember már haj-
lamos azt hinni: egyes lakók így 
növelik a komfortérzetüket. Az el-
szállított hulladék a kedvelt helye-
ken pár nap alatt újratermelődik, 
vannak, akik batyukba kötve dug-
ják el a szemetet a szomszédoknál, 
a mezőőri ellenőrzések elől. Ez az-

tán később visszakerül, tovább dí-
szíteni, illatosítani a portát. 

Ürülékszagú sikátorban vonu-
lunk Bábonyibérc Újtelepen – szó 
szerint az orrunk után –, oldalt a 
szokottnál is idegesítőbb kutyák 
siettetnek, aztán egy szögesdrót-
ból képezett harci akadályba is si-
kerül belegabalyodni. Sajátos álla-
gú kalyibánál lyukadunk ki, ahol 
olyan professzionálisan lopják az 
áramot, hogy még villanyóra sincs. 
A rossz seprűvel feltámasztott ká-
bel háromféle huzalból van össze-
tákolva, a háziak azt mondják rá, 
hogy tévéantenna. A bejelentke-
zés természetesen nincs rendben, 
az egyik személyi igazolvány gya-
korlatilag olvashatatlan, a kifogá-
sokon már meg sem lepődünk. A 
hatóság intézkedik, Cs. Sándor te-
lefonon jelzi az esetet az áramszol-
gáltatónak. Visszafelé menet látjuk, 
hogy híre mehetett az ellenőrzés-
nek, mert szinte teljesen kiürült a 
korábban népes utca, egy-két kis-
gyerek kukucskál a kapualjakból.

V. György és Cs. Sándor – kí-
sérőink – nem ma kezdte a szak-
mát, szinte az összes trükköt isme-
ri, de mindig diplomatikusan jár el. 
Mint mondják, ezt a kérdést nem 
érdemes „erőből” kezelni, szót kell 
érteni az emberekkel – már akivel 
lehet –, hiszen közös érdek ésszerű 
megoldásokat találni.

Azt is megtudjuk, hogy ezeket 
a megoldásokat gyakran éppen a 
jobb módú, konszolidáltan élő sza-
bálysértők esetében nehéz megke-
resni. Akik nyíltan megmondják, 
hogy jobban megéri nekik befizet-

ni a bírságokat, mint esetleg száz-
ezrekért elvégeztetni a parlagfű-
mentesítést.

Cs. Sándort például kifejezet-
ten felháborítja, hogy nem mesz-
sze, szép természeti környezetben, 
évek óta akadálytalanul szállítják a 
hulladékot egy völgyes magánte-
rületre, amely lassan teljesen fel fog 
töltődni. 

– Hoznak ide mindent, fer-
tőző szerves hulladéktól kezdve 
az építési törmelékig, nyilván ol-
csóbb ide kiszállíttatni a szemetet, 
mint hivatalosan elvitetni – mutat-
ja a mezőőr, aki elmondása szerint 
széttört sírköveket is fényképezett 
már a területen.

Az ügyben megkerestük a vá-
rosházát is, ahol Dobos Tímea szó-
vivő úgy nyilatkozott: most talán 
megoldódhat a helyzet, a közterü-

let-felügyelet az építéshatóság felé 
is jelezte az évek óta húzódó prob-
lémát. A tulajdonosnak azonban 
most már nemcsak a szeméthalom 
miatt gyűlik meg a baja a hatóság-
gal, hanem a tetején kizöldült par-
lagfű miatt is, amiről szintén felvet-
ték a jegyzőkönyvet.

Kovács László Csaba, a közte-
rület-felügyeleti és rendészeti osz-
tály vezetője elmondta: a mezőőri 
ellenőrzések során idén eddig 383 
esetben észleltek illegális hulladék-
lerakást. Parlagfüves területek mi-
att júniustól mostanáig 75 eljárást 
kezdeményeztek. 

A hatékony és eredményes eljá-
rás érdekében a lakosság segítségé-
re is számítanak: a 06-80/460-046-
os telefonszámra várják a bizonyító 
erejű állampolgári bejelentéseket.

Szepesi Sándor | fotó: Juhász Ákos

Gálával és magyar győzelemmel rajtolt az Eb
Az ünnepélyes megnyitóval 
szerda délután hivatalosan 
is megkezdődött az U18-as, 
B-divíziós női kosárlabda 
Európa-bajnokság Miskol-
con. A magyarok másnap 
kiütéses győzelemmel nyi-
tottak.

» folytatás az 1. oldalról
Az augusztus 4–14. közötti Eb ren-
dezési jogának elnyerése, a sport-
diplomáciai siker és a turisztikai 
szempontok mellett a borsodi me-
gyeszékhely kosárlabdasportjának 
is lökést adhat a viadal.

– Az elmúlt néhány éves szüne-
tet követően újra lesz élvonalbeli 
csapata a borsodi megyeszékhely-
nek, idővel Miskolc akár egyik eu-
rópai fellegvára lehet a kosárlab-
dának! – mondta el lapunknak a 
megnyitó előtt Bodrogváry Iván, a 
Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetségének főtitkára, aki min-
denképpen feljutásra érettnek tart-
ja a magyar csapatot. Tőle óvato-

sabban fogalmazott Konta Gyula, 
a piros-fehér-zöld együttes szövet-
ségi kapitánya.

– Ami szükséges, betettük a há-
tizsákba, már csak az a feladat, 
hogy jókor vegyünk elő jó dolgot. 
Ebből lehet bravúr, feljutás is, de az 
elvárásom alapvetően az, hogy tu-
dásunk legjavát nyújtsuk – árulta el 
az esélyekről a tréner. Konta Gyu-
la hasznosnak találta a miskolci 

edzőtábort is: a csapat az Eb hely-
színén edzhetett egy hónapon ke-
resztül, s az Egyetemi körcsarnok 
elkészülte után ott is tudtak gyako-
rolni a csoportkör előtt.

A magyarok rajtja jobban nem is 
sikerülhetett volna, hiszen az első 
játéknap legnagyobb különbségű 
győzelmét könyvelhették el, 82–
35-ös eredménnyel  múlták felül 
Svájcot a Generali Arénában több 

száz néző előtt – tegyük hozzá, 
hogy a négyes talán legszerényebb 
képességű válogatottját. A „ha-
zaiak” legeredményesebb játéko-
sa Szamosi Amadea volt 25 pont-
tal. A csoport másik mérkőzésén a 
portugálok alulmaradtak a horvá-
tokkal szemben (78–54).

A második körben a kvartett két 
győztes gárdája csapott össze lap-
zártánk után, míg szombaton Por-
tugáliával mérkőznek meg Konta 
Gyula tanítványai este fél 9-kor, a 
Generali Arénában. A mérkőzé-
sekre a belépés ingyenes.

A vasárnapi szünnap után kö-
vetkezik a második csoportkör, 
majd újabb pihenőnap után, au-
gusztus 12-én, pénteken megkez-
dődik az egyenes kieséses szakasz. 
Elsőként keresztjátékkal, majd jövő 
hét szombaton az elődöntőkkel, 
végül vasárnap a döntővel zárul 
a kontinensviadal. Az Eb első két 
helyezettje szerez jogot arra, hogy 
a 2012. évi U18-as leány Európa-
bajnokságon a legjobbak közt, az 
A divízióban szerepelhessen.

» részletes menetrend,  
eredmények a minap.hu-n

Soós Péter | fotó: Juhász Ákos

Három pontra tör a DVTK a bajnok ellen is
A hétvégén elszenvedte első veresé-
gét az NB I-ben a Diósgyőr, szomba-
ton a bajnok Videoton ellen azonban 
javíthat.

Ami a Ferencváros ellen kilenc em-
berrel sikerült, az a Kecskemét el-
len tízzel nem. Két, a támadójátékot 
nyíltan felvállaló együttes csapott 
össze vasárnap a televíziós közvetí-
tés ellenére ismét közel hétezres kö-
zönség előtt a diósgyőri stadionban.

A vezetést a DVTK szerezte meg 
Budovinszky Krisztián okos, a sor-
fal fölött eltekert szabadrúgásával, 
ám percekkel később a vendégek a 
rutinos, válogatott Tököli Attila ré-
vén egyenlítettek. Ennél nagyobb 

gond volt, hogy Farkas játékveze-
tő egy perccel a félidő zárása előtt 
egy vélt szabálytalanságért kiállí-
totta az utolsó emberként (?) fal-
toló Gohér Gergőt, így Ben czés 
Miklós legénysége ismét kisebb 
létszámmal fejezte be a találkozót. 
A piros-fehérek a második játék-
részben tíz játékossal is támadtak, 
mentek az egyenlítésért, ám a le-
fújás előtt Foxi szabadrúgása után 
Dosso a hálóba bólintott.

A vendégek szakvezetője, Tomi-
s zlav Szivics elismerte, szerencsével 
vitték el a három pontot Miskolcról, 
Benczés Miklós pedig érthetően 
csalódott volt. Keseregni azonban 
nem sok ideje volt a csapatnak, hi-

szen a bajnok Videotonhoz látogat-
nak szombaton Székesfehérvárra.

– Nem arra készülünk, hogy be-
állunk védekezni a címvédő ellen, 
ez távol áll tőlünk. Tudjuk, hogy 
nagyon jó csapat a Vidi, de a Kecs-
kemét is az volt, az NB I-ben már 
nincs könnyű ellenfél. Székesfehér-
váron sem mondunk le arról, hogy 
három pontot szerezzünk! Ezt tu-
datosítom a játékosokban is, de eh-
hez gólt, gólokat kell lőni – mond-
ta a piros-fehérek vezetőedzője az 
előttük álló nehéz feladatról.

A csatárok közül a gólszerzés az 
első fordulóban duplázó Seydinek 
az Üllői úton és a következő bajno-
kin sem sikerült, míg Menougong 

idén még nem talált be. A tréner 
variációs lehetőségeit növeli, hogy 
a zöld-fehérek ellen kiállított csatár, 
Pál Szabolcs és Francisco Gallardo 
visszatér a csapatba – ugyanakkor 
az eltiltott Gohér pótlását meg kell 
oldaniuk.

A Videoton – DVTK mérkőzés 
szombaton este 8 órakor kezdődik, 
a játékvezető Solymosi Péter. A csa-
pat a találkozó előtt egy nappal in-
dul Miskolcról, Budapesten töltik az 
éjszakát, majd a meccs napján in-
dulnak tovább a Sóstói stadion felé.

Idén újra Ligakupa-mérkőzé-
seket játszik a Diósgyőr augusz-
tus 31-étől, a csapat az E csoportba 
nyert besorolást. Ellenfele a Debre-
cen, a Mezőkövesd és a Vasas lesz.

Soós P.

» Elkezdődött a jégkorongszezon augusztus elsején Miskolcon, a héten már jégen 
gyakoroltak a Jegesmedvék. A svéd edzőt, Lindqvistet két honfitársa követte, valamint érkezett 
egy szlovák Extraligában szerepelt játékos is. Szintén új igazolás a hétszeres magyar bajnok Fodor 
Szabolcs, és visszatért a Vasastól Popovics Patrik is.

» Szép eredményekkel zárták a Club Laguna-MISI úszói a hétvégi Országos Vidék Baj-
nokságot Székesfehérváron, illetve a fővárosban megrendezett Delfintalálkozót. Az előbbi viadalon 
négy arany-, három ezüst- és két bronzérmet szereztek, az utóbbin harmadik hellyel gazdagodtak.

» Hiánypótlás nélkül elfogadta a szakszövetség a Miskolci Floorball Egyesület neve-
zését a következő szezonra. A klub a floorballer.hu OB 2-be és a floorballer.hu OB 3-ba adott le ne-
vezést, míg utánpótláscsapata az Erima U19-es bajnokságban indul.

röviden ››››››››
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6  hirdetés

Nappali reNdszerû, érettségi utáNi képzések  
a diósgyôri gimnáziumban mûködô school of Business Üzleti szakközépiskolában

Minden megillet, ami egy nappali tagozatost: diákigazolvány,  családi pótlék, árvaellátás.

Megszerezhetô OkJ-s szakképesítéseiNk:
• Sportszervezô-menedzser – egyedülálló a régióban
• Sportedzô végzettség – élet az aktív versenysport befejezése után

•  Gazdasági informatikusok oktatása területén egy évtizedes 
múlttal rendelkezünk

•  IT HelpDesk Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintézô – 
nélkülözhetetlen munkatárs a multinacionális vállalatoknál.

Ingyen sportolhatsz, részt vehetsz tanulmányi kirándulásokon és korszerû informatikai eszközöket használhatsz.  
Oktatóink magasan kvalifikáltak a Miskolci Egyetemrôl, a Diósgyôri Gimnáziumból és az üzleti szférából, akik felkészítenek benneteket  

a felsôoktatási intézményekbe való bejutáshoz, illetve a munkába álláshoz.
Képzési díjak: 23 év alatt az elsô szakképesítés tandíjmentes, a második szakképesítés megszerzése csak a törvényben meghatározott feltételekkel tandíjmentes.

érdeklôdni a 46/370-701 telefonon, személyesen Miskolc, kiss tábornok u. 42. sz. alatt, illetve www.sob.hu alatt lehet.
kérésre tájékoztatót küldünk!

Öntészeti innovációs centrum
Országosan egyedülálló öntészeti ok-
tató-kutató labort alakítottak ki és 
fejlesztenek európai uniós forrásból 
a Miskolci Egyetem Műszaki Anyag-
tudományi Karán. A labor működé-
sének hosszú távú célja a magyaror-
szági öntödék és öntvény-felhasználó 
társaságok részére teljesíthető szol-
gáltatások ellátása. 

A Miskolci Egyetem öntészeti mintapro-
jektjében a fejlesztés célcsoportja a hazai 
öntvénygyártó ipar, melynek elvárt szin-
tű működéséhez és fejlődéséhez nélkü-
lözhetetlen a korszerű szakmai oktatás 
és kutatás, a technológiai tudás-transzfer 
szolgáltatások igénybevétele.

A múlt évben alapított Öntészeti Ku-
tató-Oktató Labor Innovációs Centrum 
(ÖKOLIC) az öntészeti kutatási témák 
műveléséhez, a partnerek kutatási-fej-
lesztési feladatainak hosszú távú megol-
dásához szükséges feltételek kialakítását 
szolgálja. A Metallurgiai és Öntészeti In-
tézet Öntészeti Tanszék munkatársai dol-
goznak mindezen. „A Miskolci Egyetem 
Technológia- és Tudástranszfer Centru-
mának kialakítása és működtetése” című, 
TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0006  számú 
projekt támogatásával, az Öntészeti Ku-
tató-Oktató Labor mintaprojektben. 

Ennek keretében az öntvénygyártó és 
öntvényfelhasználó társaságokkal, a Ma-
gyar Ön té szeti Szövetség tagvállalataival 
együttműködésben bővítik az Öntészeti 
Kutató-Oktató Labor Innovációs Cent-
rum szellemi, valamint eszközkapacitá-
sát. A Magyar Öntészeti Szövetség a pél-

daértékű együttműködés és az oktatási 
tevékenység fejlesztésének támogatása 
érdekében végzett tevékenysége alapján 
2010-ben elnyerte a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium által adományozott Kár-
mán Tódor-díjat. 

A mintaprojekt célja egy öntészeti 
kutató-fejlesztő, technológiai vizsgá-
latokat végző, hazai és nemzetközi ok-
tatási és kutatási pályázati részvétel-
re alkalmas, önálló jogi személyiségű 
szakmai információs centrum (spin-off 
vállalkozás) létrehozása. Ennek meg-
valósítását a projekt keretében az or-
szágosan egyedülálló öntészeti okta-
tó-kutató labor továbbfejlesztése és az 
ipari igények szerinti működtetésének 
kialakítása biztosíthatja. Az Öntészeti 
Kutató-Oktató Labor kutatás-fejlesz-
tési tevékenységének bevétele jelenleg 
évente 20 millió forint, a partnerek által 
átadott szakképzési fejlesztési támoga-
tás összege pedig meghaladja évente a 
15 millió forintot. 

A centrum működésének biztosítá-
sa mellett további kiemelt cél a kutatás-
fejlesztési szolgáltatások megalapozása, 
hosszú távú együttműködés létrehozá-
sa a hazai öntvénygyártó és öntvényfel-
használó iparág igényeinek biztosításá-
ra, az öntészeti szakirányú felnőttképzés 
és a kutatási-fejlesztési együttműködés 
új struktúrájának kialakítására.

Új típusú, elősütött, gyorsfagyasztott burgonyaalapú 
termékek technológiai fejlesztése (GOP–1.1.1)
Vállalatunk, a MIRELITE MIRSA Zrt. folyamatos innovációt folytat mind a technoló-
gia, mind pedig a termékfejlesztés területén. Ez a folyamat felgyorsult a MIRELITE már-
kanév megvételével és a MIRELITE termékek átvételével és újra piacra hozatalával. Eh-
hez kapcsolódik a GOP-1.1.1-es pályázati konstrukció keretében megnyert K+F pályázat, 
mely az „Új típusú, elősütött, gyorsfagyasztott burgonya alapú termékek technológiai fej-
lesztése” nevet viseli.

Új szakunk a szociális munka alapszak. 

Jelentkezési határidő: 2011. augusztus 9. 

Bővebb információ: www.felvi.hu, 
http://bolcsesz.uni-miskolc.hu. 

Telefon: 46/565-211

Pótfelvételi a Miskolci Egyetem 
Bölcsészettudományi Karán!

Bölcsészettudományi 
és társadalomtudományi, 

valamint pedagógusképzési területen 
alap- és mesterszakokra, 

valamint felsőfokú szakképzésekre 
várjuk a jelentkezőket.

Szent Benedek Gimnázium és 
Szakképző Iskola Miskolci Tagintézménye

Miskolc, Kiss Ernő u. 17
Tel.:  46/530-340,  30/398-9827

titkarsag.mcb@gmail.com  • http://sztbenedekiskola.hu

SZAKKÉPZÉSEK  
NAPPALI ÉS ESTI MUNKARENDBEN

8 ÉVFOLYAMRA ÉPÜLŐ, ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉSEINK
• Élelmiszer-vegyiáru-eladó új! (6 félév)
• Szociális gondozó és ápoló új! (6 félév)

10 ÉVFOLYAMRA ÉPÜLŐ KÉPZÉSEINK
• Számítógép-szerelő, -karbantartó  (4 félév)
• Irodai asszisztens  (4 félév)
• Ruházati eladó  (4 félév)
• Élelmiszer-vegyiáru-eladó  (4 félév)
• Szociális gondozó és ápoló új! (4 félév)

ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ KÉPZÉSEINK
(angol nyelvből emelt óraszámban!)

• Idegen nyelvi titkár   (4 félév)
• Ügyintéző titkár  (4 félév)
• Számítógéprendszer-karbantartó  (4 félév)
• Gazdasági informatikus  (4 félév)
• Logisztikai ügyintéző  (4 félév)
• Gyógypedagógiai asszisztens  (4 félév)
• Szociális asszisztens új! (4 félév)
• Szociális gondozó, szervező új! (4 félév)
• Marketing- és reklámügyintéző  (2 félév)

NAPPALI KÉPZÉSEKEN ÖSZTÖNDÍJ-LEHETŐSÉG!

Gondoljon az iskolakezdésre!
PaPIrusZ Kft. Miskolc, Városház tér 16., Miskolc, Jókai u. 13–15.

Vásároljon üzleteinkben
14 000 Ft értékben és mi azonnal

meGajándékozzuk
egy értékes ParKEr tollal!

Gazdag árukínálat ICO, KOH-I-NOOR,
Parker, Rotring iskolaszerekbôl, NIKE táskákból.
Kedvezô ár, udvarias és szakszerû kiszolgálás.

Beiskolázási utalványokat elfogadunk!

VárJuK KEdVEs VásárlóinKaT!

Oktatási melléklet
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Augusztus 6. | szombAt
10.00 | Kis tárlat-túra. Színháztörténeti és Szí-

nészmúzeum, Magyar Ortodox Egyházi Múzeum, 
Feledy-ház. A túra ideje másfél óra. Indulás: Szín-
háztörténeti és Színészmúzeum.

10.00 | V. Bükkszentkereszti Gyógynövény 
Napok. Bükkszentkereszt.

11.00 | Nosztalgia Gyepsíverseny. Nyékládhá-
za, Perge-domb.

13.00 | Rádióamatőrök hagyományos, nyílt ta-
lálkozója. Baross G. u. 29/J.

17.00 | Piroska és a farkas. Táncos gyerekmese. 
Miskolctapolcai Nyár. Akropolisz színpad.

19.00 | Anna-bál. Bástya Wellness Hotel, bálterem.
19.00–04.00 | Factory fesztival. Klusters, Limitált 

Széria, SP, SOG, Zlodeji Usi, Phat, Carbonfools, Rizkay, 
Tkyd, digép, Killakikitt, Elektroger (Dj Bordee), Zagar, 
DiXXoH Boys, N.O.M., DOPE D.O.D., Palotai vs. Lud-
milla, Vatafaka, Brains, DSP, Insane, Interfunk feat Dj 
Gratt, Secret Bangers vs., Urban Noise. Factory Aréna.

Augusztus 7. | vAsárnAp
10.00 | V. Bükkszentkereszti Gyógynövény Na-

pok. Bükkszentkereszt.

17.00 | Vasárnapi Randevú Klub. VOKE Vörösmar-
ty Művelődési Ház.

Augusztus 10. | szerdA
20.30 | A Tenkes kapitánya. A Honvéd Táncszínház 

táncjátéka Örsi Ferenc forgatókönyve nyomán. XX. 
Diósgyőri Várszínházi Esték. Diósgyőri vár.

Augusztus 11. | csütörtök
21.00 | Dumaszínház – Dombóvári István és 

Benk Dénes. Miskolctapolcai Nyár. Akropolisz.

Augusztus 12. | péntek
17.00 | Jótékony célú egyházzenei hangver-

seny a nágocsi Reménység Gyermekfalu tá-
mogatására. Fellép a Sola Scriptura Teológiai 
Főiskola Énekkara és Szimfonikus Zenekara, közre-
működik Czabán Angelika – szoprán, Szerekován 
János – tenor, Árvai Beáta – oboa, Tóth Judit – he-
gedű, Reisinger János (bibliai gondolatok). Vezé-
nyel: Csurgó Tamás. Művészetek Háza.

18.00–23.00 | A Szépkorúak Barátság Klub-
jának zenés nosztalgia estje. VOKE Vörösmar-
ty Művelődési Ház.

Augusztus 13. | szombAt
10.00 | XII. Középkori forgatag Diósgyőr-

ben. Lovagi torna, harci bemutatók, csataje-
lenetek, gólyalábasok, kopjatörés, udvari ze-
nészek, mutatványosok, középkori játszóház. 
Diósgyőri vár.

17.00 | Macskakirály. Zenés mesejáték két részben. 
Miskolctapolcai Nyár. Akropolisz színpad.

Augusztus 14. | vAsárnAp
10.00 | XII. Középkori forgatag Diósgyőrben. 

Lovagi torna, harci bemutatók, csatajelenetek, gó-
lyalábas bemutató, kopjatörés, udvari zenészek, 
mutatványosok, középkori játszóház, fogadók, bo-
rozók. Diósgyőri vár.

17.00 | Vasárnapi Randevú Klub. VOKE Vörösmar-
ty Művelődési Ház

17.00–21.00 | Mediterrán bál. A Nyugdíjas 
Magányosok Klubjának bálja. Aranykor Szociá-
lis Otthon.
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minta: filmcím (felirat/szinkron) 
| korhatár | kezdési időpontok
Amerika kapitány: Az első bosszú-
álló (MB digitális 3D) | 12 | 10.00, 12.30, 
15.00, 17.30, 20.00 – 22.30 (péntek–szombat)
Verdák 2. (MB digitális 3D) | KN | 11.00, 
13.15, 15.30, 17.45, 20.00
Verdák 2. (MB) | KN | 10.00, 12.15, 14.30, 
16.45, 19.00 – 21.15 (péntek–szombat)
Förtelmes főnökök (MB) | 16 | 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 20.30 – 22.30 (péntek–
szombat)
A gondozoo (MB) | KN | 10.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 20.15 – 22.15 (péntek–szombat)
Harry Potter és a halál ereklyéi 2. 
(MB digitális 3D) | 12 | 10.30, 13.00, 15.30, 
18.00, 20.30

Harry Potter és a halál ereklyéi 2. 
(MB) | 12 | 14.15, 16.45, 19.15 – 21.45 (péntek–
szombat)
Transformers 3 (MB digitális 3D)  
| 16 | 11.30 – 22.15 (péntek–szombat)
Mr. Popper pingvinjei (MB) | KN | 
12.00
Micimackó (MB) | KN | 10.30, 12.00, 13.30
Szerelem kölcsönbe (MB) | 12 | 15.00 – 
22.15 (péntek–szombat)
Koszorúslányok (MB) | 16 | 19.45
Karib-tenger kalózai: Ismeretlen 
vizeken (MB) | 12 | 17.15
Kung-fu Panda 2. (MB) | 12 | 10.00, 
12.00
Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul be-
szélő, KN – korhatár nélkül, BA – korhatári beso-
rolás alatt. A 13 óra előtti kezdési időpontok csak 
szombatra és vasárnapra, a 21 óra utániak csak 
péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinema city, Plaza  – augusztus 4–10. ›››››››››

Augusztus 4–Augusztus 10. | szerdáig | 17.00 Burjánzó szerel-
mek háza; finn vígjáték | 16 | (Béke-terem) | 17.30 Super 8; amerikai sci-fi | 
16 | (Uránia-terem) | 19.30 Halál sugárút; feliratos angol–francia–olasz–bel-
ga–spanyol filmdráma | 16 | (Béke-terem) | 20.00 Koszorúslányok; amerikai 
vígjáték | 16 | (Uránia-terem).

Augusztus 11–Augusztus 17. | szerdáig | 16.30 Transformers 3.; 
amerikai akciófilm | 16 | (Uránia-terem) | 17.00 Szerelem kölcsönbe; ameri-
kai romantikus vígjáték | 12 | (Béke-terem) | 19.30 Emberek a hídon; felira-
tos német–török–holland film | 12 | (Béke-terem) | 20.00 Az igazság ára; fel-
iratos amerikai film | 16 | (Uránia-terem).

art mozi, művészetek háza ››››››››››››

Programajánló ›››››››››››› a miskolc televízió műsora ››››››››››››
Augusztus 8. | hétfő 06.00 Az előző 

esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Helyzet-
kép, közéleti magazin (Hálózat TV) 17.30 Képúj-
ság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, köz-
életi magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 
Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Anyám hazugságai, kanadai filmdráma (16) (Háló-
zat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 9. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura – Vi-
vát Natura, életmódmagazin (12) (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Sport-
percek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió 
archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.25 Videoton – DVTK labdarúgó-mérkőzés, közvetítés felvétel-
ről 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 10. | szerdA 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Science 
Club (12) (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilmek 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Hulot úr nya-
ral, francia vígjáték (12) (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 11. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Vi-
rágzó Magyarország: Szigetszentmiklós (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 
Szabadegyetem: előadások Miskolcon 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Gyöngykagyló, a Miskolc Televízió 
gyermek- és ifjúságvédelmi magazinja (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A 
vadon hívó szava, kanadai kalandfilm (12) (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 12. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Hatan Indi-
áról 1. rész (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 
Miskolc Ma (ism.) 19.30 Múzsa, kulturális magazin 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 
21.00 Lángoló tenger, amerikai film (16) (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 13. | szombAt 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Scien-
ce Club (12) (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin (vá-
logatás a hét riportjaiból, interjúiból) 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma 
(ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Házibuli Attilával és vendégeivel (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show 
(Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

Augusztus 14. | vAsárnAp 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Ben-
cze-show (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 20.00 Múzsa, kulturális magazin 
(ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Trópusi hőség, kanadai film (12) (Hálózat TV) 23.00–07.00 Képújság.

HIrDetés

HIrDetés

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.

Tel.: 46/508-844,
30/846-3009

A VSG Kamarabalett bemutatja: 

Augusztus 6., szombat  
17.00 óra

Jegyár: 600 Ft

PiroSKA  
éS A FArKAS 

címû  
táncos gyerekmeséjét

Jegypénztár:
Miskolc, Rákóczi u. 2.

Tel.: 46/508-844,
30/846-3009

A DUMASZÍNHÁZ  
BEMUTATJA:
Dombóvári istván  

és Benk Dénes mûsorát

Augusztus 11. csütörtök, 21.00 óra
Jegyár: 1900 Ft,  

Miskolctapolcai lakcímkártyával vagy 
Miskolc Kártyával 1500 Ft.

XX. DIÓSGYŐRI 
VÁRSZÍNHÁZI ESTÉK

Július 23 – augusztus 17.

Jegyek válthatók elővételben, kedvezményes áron, Miskolcon az Ady Műv. Házban,  
a Diósgyőri várban, a Fehér Fotóban és az Antikváriumban

Bővebb info: www.adymuvhaz.hu, 46/530-516

VIOLA Időskorúak Otthona várja lakóit

3433 Nyékládháza, Viola u. 1.
tel.: 46/655-440, 30/332-5898

Honvéd táncszínház

A TENKES KAPITáNyA
Augusztus 10., este fél 9-kor a Diósgyőri várban

Augusztus 13–14.

XII. KÖZÉPKORI 
FORGATAG

– lovagi játékok Diósgyőr várában –

„Árusok kínálják a portékákat, kikapós menyecskék kerülgetik a legényeket, 
a fogadósné méri a finom serecskét, az illatos lepényt meg a sült combokat! 

Az udvari zenészek is betérnek az ivóba, de én leginkább 
azokat a szép szál, daliás lovagokat kedvelem...”

(Sára néne, a Diósgyőri vár örökös boszorkánya)

Információ: www.diosgyorivar.hu  
(46) 530-516, 533-355

Középkori forgatag, augusztus 13–14.

» A mindszenti templom új plébánosát, Palánki Ferenc segédpüspököt, miskolci érseki helynököt 
vasárnap, augusztus 7-én, az este fél 7 órakor kezdődő szentmise keretében iktatja be Ternyák Csaba egri érsek. 

» A Szent Anna-plébániához tartozó Jézus kútja kisbúcsút 7-én, vasárnap délelőtt 10 órakor 
tartják, szabadtéri szentmise keretében.

» Háromnapos lelkigyakorlatot tartanak a minorita templom Nagyboldogasszony bú-
csúja előtt. 12-én, pénteken az este 6 órakor kezdődő szentmisén Szent Ferenc Kisnővérei, 13-án, szombaton 
este 6 órakor Papp András görög katolikus parókus tart elmélkedést, 14-én, szombaton délután 5-kor ünnepi 
megemlékezést tartanak az 5 évvel ezelőtt elhunyt Tóth Alajos minorita tartományfőnök, plébánosról. Ezen 
a napon este 6 órakor a szentmisét bemutatja P. Pehm E. Ferenc ferences kistestvér. A búcsút augusztus 15-
én, az esti szentmisén ünneplik, amelyet Katona István egri segédpüspök mutat be.

harang-hírek ››››››››››››

Tapolcai Vasárnap
Augusztus 7. | vAsárnAp
Helyszín: miskolctapolcai Szabadidőpark
10.00 | A Szépkorúak Barátság Klubjának 

műsora – kabaréjelenetek.
10.30–12.00 | Rajzverseny.
11.00 | Kutyabemutató és versenyek.
12.00 | Sport. Tizenegyesrúgás a DVTK kapusaival, 

kosárra dobás és kerékpáros ügyességi versenyek.

15.00 | Tapolcafürdőért Egyesület kórusa.
15.30 | Miskolci Musical és Dalszínház.
16.00 | Palacsintasütő és -evő verseny.
18.00 | Utcai táncosok bemutatója. Break.
18.30 | Part rockegyüttes koncertje.

Egész nap:  „Kattints és készíts élményképeket” 
című fotópályázat, ugrálóvár és csúszda, arc-
festés, hennafestés, lufihajtogatás, keramiku-
sok és árusok.
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Fekete István: Emberek között
Az először 1944 karácsonyán megjelent 
könyv főszereplője Retek János, aki csa-
ládjával felnevel egy szajkót. A madarat 
tavasszal, pelyhes fiókaként szedi ki fész-
kéből a vadőr unokája, a következő év-
ben pedig már a kifejlett állatot engedik 
szabadon az erdőben. A párra találó és 
már saját utódokat nevelő szajkó, a má-
tyásmadár időnként emberi nyelven ki-
ált az erdőnek. Az erdő lakói ilyenkor 
megrettennek és tudják, a madár sokkal 

többet tud, mint ők, hiszen élt az emberek között. Fekete István regé-
nyét az első kiadás alapján, eredeti címmel jelentették meg.

Dél királynője 
Arturo Pérez-Reverte írása egy ártatlan 
mexikói lányról, Teresa Mendozáról 
szól. A lány elveszíti drogcsempész ba-
rátját, ezért Spanyolország Afrikához 
közeli végében, Algecirasban köt ki, és 
új életet kezd. Pincérkedik, de múlt-
ja megtalálja, és új szeretőjével drog-
szállítmányokat közvetít Marokkóba. 
Teresa az egyik legnagyobb drogke-
reskedő társaság fejévé válik, s egyben 
a spanyol társadalom legtitokzatosabb 
nagyasszonyává. A regény alapján egy 
sikeres televíziós sorozat is készült. 

Névadó – Vásárhelyi István
A Hámori-tó észa-
ki oldalán, a Piszt-
rángtelep felé veze-
tő utat Vásárhelyi 
István sétánynak, 
míg Alsóhámor ív 
alakú útját, amely 
a Vadas Jenő útból 
tér ki és ugyanoda 
csatlakozik vissza, 
Vásárhelyi István 
utcának nevezik.

A jászberé-
nyi születésű zo-
ológus ismerte, s 
1914-ben bekövetkezett halálá-
ig szakmai-emberi kapcsolatokat 
ápolt Herman Ottóval. 1929-ben 
lett a miskolci erdőigazgatóság al-
kalmazottja, 1932-től pedig a Ga-
radna-völgyi pisztrángtelepen élt. 

Később a telep ve-
zetőjeként végez-
te munkáját, ál-
néven publikált. 
A háború alatt el-
pusztult nagy ér-
tékű prepará-
tumgyűjteménye, 
de újraindítot-
ta a pisztrángte-
lep munkáját. Éle-
te végéig kötődött 
a telephez, miköz-
ben több – koráb-
ban nem ismert 

– csigafélét írt le. „Garadnai poli-
hisztornak” nevezték. (1889–1968 
között élt. Miskolcon halt meg, de 
példaképe, Herman Ottó mellé, a 
hámori temetőben helyezték el ur-
náját.)                                                D. I.

Transformers 3.
Folytatódik a Transformersek 
harca. Amikor a Föld múltjának 
egy titokzatos eseménye berob-
ban a jelenbe, akkor olyan há-
ború fenyegeti a bolygót, ami-
vel talán a Transformersek sem 
lesznek képesek megküzdeni, hogy megmentsék az emberiséget. 

amerikai akciófilm, korhatár 16 év
Művészetek Háza, Uránia-terem; augusztus 11–17., 16.30

filmajánló ›››››››››››

Akkor és most… 1884-ben egy kéziratos naplóból értesülünk 
arról, hogy „a templom megetti hegy oldalában most készül egy sze-
kérút, amely a tótól a csordás házáig fog vezetni. A szikla repesztésére 
dynamit használtatik”. A következő évben már készen volt az „átjáró”, 
amely elsősorban a szekerező bükki faszén- és mészégetők közlekedését 
segítette, hiszen így a faluk belső útjait elkerülhették. A Palotaszálló épí-
tésekor, 1930-ban a Győri kapui vámháztól 12 km modern út épült, ek-
kor annak megfelelően szélesítették, magasították, betontartókkal látták 
el az alagutat. (Az alagút csúcsmagassága 3,8 m, az íveknél 3,4 m volt.) 
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

Ismeri Ön a miskolci születésű 
híres embereket?

Tisztelt olvasó! Ismeri Ön a miskolci születésű híres, de kevésbé közis-
mert embereket? Hamarosan kiderül! Négyrészes keresztrejtvény-já-
tékunkban ilyen személyek nevét rejtettük el! A megfejtéseket együtt, 
egy levelezőlapon legkésőbb augusztus 25-e éjfélig juttassák el a 
MIKOM Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy 
e-mailben a megfejtes@mikom.hu címre. A helyes megfejtők között 
a MIKOM ajándékaként könyvet, és a Szerviz Iroda jóvoltából strand-
táskát sorsolunk ki.
Előző rejtvényünk helyes megfejtése: Lénárd Fülöp, Hevesi György, 
Szentgyörgyi Albert, Bárány Róbert, Békésy György, Harsányi János. 
A MIKOM ajándékaként könyvet nyert Bujnóczky Dénesné (Miskolc, 
Könyves K. u.), a Szerviz Iroda (Miskolc, Mártírok u. 1.) felajánlásaként 
strandtáskát nyert Almásiné Barkó Ilona (Miskolc, Cserhát u.) és Imri 
András (Miskolc, Szentgyörgy u.). Gratulálunk! Nyereményüket a fel-
ajánlóknál vehetik át.

Időutazás
volt a jutalmuk azoknak, akik a 

hétvégén összetalálkoztak a vete-
rán autók felvonulásával, amely 

három napig járta a megyét, vagy 
ellátogattak miskolci, vasárna-
pi bemutatójukra. A szocializ-

mus csodáinak számító Volgától, 
Csajkától, Trabanttól kezdve sok 
egyéb más, ismert és nosztalgiá-
ra késztető modellt, öreg autót is 
megtekinthettek az érdeklődők. 

A programsorozatot, amelyen 
az idén 32 autó vett részt, hato-

dik alkalommal rendezte meg a 
Régi Autók és Motorok Miskolci 
Egyesülete – és számíthatunk rá-

juk jövőre is.  
(fotó: R. P.)

Állati szakma
Az igazi hivatás általá-
ban az, amelyet gyermek-
korban álmodik meg az 
ember. Remek példa erre 
Pataki Júlia is, aki már egé-
szen korán eldöntötte, 
hogy állatorvos lesz.

– Mióta az eszemet tudom, sze-
retem az állatokat, így sosem volt 
kérdés, hogy mivel szeretnék 
foglalkozni. Kisállatorvosnak 
készültem, így az élet úgy hoz-
ta, hogy az állatkórházban kap-
tam munkát, s mivel az látja el 
az orvosi teendőket az állatkert-
ben, ezért a Miskolci Állatkert 
és Kultúrpark állatorvosa is va-
gyok – mondja Pataki Júlia, aki 
április óta gyógyítja a miskolci 
házi kedvenceket és a vadaspark 
kis- és nagyvadjait.

Egy állatorvos minden álla-
tot kedvel, nincs ezzel másképp 
Pataki Júlia sem, akinek három 
kutyája van, és ez sokat segít az 
orvoslás során is. Ugyan a kutya 
a kedvenc állata, ám nem riad 
meg az állatkert lakóitól sem.

– Kedvenceim a pekarik és a 
vaddisznók, mivel minden ser-

tésfélét kedvelek azért, mert na-
gyon intelligensek. Az ormá-
nyos medvéket pedig játékos, 
érdeklődő természetük miatt 
szeretem. Az állatkerti és ked-
venc állatok kezelése közti lé-
nyeges különbség, hogy a vad-
állatok alapvetően félnek az 
embertől, míg egy házi kedvenc 
izgalmát simogatással, megfe-
lelő bánásmóddal legtöbbször 
enyhíteni lehet – hangsúlyozza a 
fiatal állatorvos.

A hálás és gyönyörű szakmá-
nak is vannak negatív pillanatai, 
például az, ha egy állatot nem le-
het megmenteni.

– Az visel meg leginkább, mi-
kor látom, ahogy egy ember el-
veszíti, megsiratja kedvencét, ez 
szerintem mindig elszomorít 
majd – teszi hozzá Pataki Júlia.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

köztünk élnek ››››››››››››

bestseller ›››››››››››››

GéNIUsz KöNyVárUHáz
3530 Miskolc, Széchenyi u.107.  Tel.: 46/412-932, 46/412-977
webáruház: www.geniusz.hu
e-mail cím: k.makro-book@chello.hu

97 éve, 1914. július 31-én rendkívüli közgyűlést tartottak Miskol-
con, üdvözölve, hogy a város „a monarchia igaz ügye mellé állt”. El-
kezdődtek a háború melletti tüntetések, lelkesítő előadás a színház-
ban. Ekkortól a háború a lapok címoldalára került. (A Monarchia 
július 28-án üzent hadat Szerbiának, s ezzel kitört az I. világháború.)

75 éve, 1936. augusztus 1–9. között harmadszor rendezték meg a 
város legnagyobb idegenforgalmi programját, a Miskolci Hetet. Az 
ipar- és kereskedelemtörténeti kiállítás keretében, 2-án József királyi 
herceg jelenlétében leplezték le a MÁV Üzletvezetőség épületén az első 
világháború vasutas hőseinek emlékfalát. A táblán 155 név olvasható.

124 éve, 1887. augusztus 5-én Milán szerb király tett látogatást Mis-
kolcon, s megnézte az ortodox templomot. Az új templomtorony fel-
építésére komoly adományt hozott magával. Előzménye az volt, hogy 
1875-ben egy óriási vihar ledöntötte a templom karcsú, ékesen fedett 
tornyát. (A korabeli sajtó szerint szállóige lett a mondás: „inkább a gö-
rög torony dőljön le”, s ez a nagy értékre vonatkozott.)
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