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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
Új parkolók 
épülnek
Új parkolók építését kezdték el a 
napokban Miskolcon a szeder és 
a téglagyár utcákban.  
a város | 3. oldal

Helytállt 
Deák BárDos
a dbc negyedik olimpiáján sze-
replő sportolója, deák bárdos Mi-
hály a nyolcaddöntőig jutott.  
sport | 5. oldal

Folyamatos 
programok 
nem zavarja a diósgyőri vár idei prog-
ramjait a közelgő felújítás, így a most 
hétvégi középkori Forgatagot sem.  
a város | 3. oldal

Heteken belül indul a sétálóutca felújítása
Két ütemben, idén ősszel, il-
letve jövő tavasszal újul meg 
teljesen a Széchenyi utca. A 
Zöld Nyíl villamosprojekthez 
tartozó felújítás során a térkő 
cseréjén túl több mint száz fa 
is helyet kap a sétálóutcán, és 
esztétikusabb külsőt kapnak a 
felsővezeték-tartó oszlopok is.

A Széchenyi utca burkolatának 
cseréjével lapunk már többször is 
foglalkozott az elmúlt években. Az 
már a villamospálya felújításának 
kezdetekor tény volt, hogy a mun-
ka beletartozik a projektbe, mind-
erre 2014-ig, az építési munkák 
lezárulásáig lehetőség van, a pon-
tos határidőt a projekt ideje alatt 
a megbízó konzorcium határoz-
za meg. A rekonstrukció márci-
usban kezdődött a szennyvízcsa-
torna felújításával, a jelenleg már 
a végéhez közeledő munkák során 

42 szennyvízellenőrző aknát épí-
tenek az Ady Endre utca és a Day-
ka Gábor utca közötti vezetéksza-
kaszon.

Szőnyi Péter, a Zöld Nyíl pro-
jektigazgatója elmondta, a térkö-
vezés az Ady Endre utca és a Vá-
rosház tér közötti szakaszt érinti, 

és a munkákat két ütemben fog-
ják elvégezni, várhatóan jövő má-
jus elejéig.

» folytatás a 3. oldalon

Már szigetelik a múzeumot
Marad a téglaborítás, így tovább-
ra is a megszokott, „patinás” a 
homlokzata az egykori egyete-
mi fűtőmű épületének, amely-
ben jövőre nyílhat meg a Science 
Múzeum. 

Jelenleg a kivitelező az épület szi-
getelését végzi: a meglévő falazat-
ra kerül a fehér Nikecell, amire 
úgynevezett klinkerburkolat ke-
rül, mely hatásában megegye-
ző lesz a régi külsővel. Módosult 
közben az NFÜ által elfogadott 
befejezési határidő, mely 2013. 
június 30. lett. A módosításra 
azért volt szükség, mert az esz-
köz-közbeszerzés kiírását megtá-
madta az egyik cég, így új kiírás 
készült. 

Gedeon Miklós, az önkor-
mányzat részéről kijelölt pro-
jektmenedzser elmondta, a kivi-
telezés az új határidőre műszaki, 
pénzügyi és szakmai szempont-
ból reálisan befejezhető. 

A Science Múzeum létrehozá-
sára csaknem 1,7 milliárdos tá-
mogatást nyert a miskolci önkor-
mányzat a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség TIOP programjának 
Agora Pólus pályázatán. 

A tervek szerint nyolc tudo-
mányterületet mutatnak majd 
be. Elsősorban azokkal a tudo-
mányágakkal szeretnének foglal-
kozni, amelyeket oktatnak Mis-
kolcon, vagy valamilyen módon 
kötődnek a városhoz, az egye-
temhez. Ilyenek a földtudomá-
nyok, az energetika, a vegyészet, 
a nanotechnológia, az anyagtu-
domány, a gépészet, az elektroni-
ka és az informatika is.

A tanévkezdésre 
készülnek
Javában zajlik a nyári karbantartás 
és felújítás a miskolci nevelési, ok-
tatási intézményekben, szeptem-
berre valamennyi óvoda és iskola 
megújulva várja majd növendé-
keit.  A tisztasági festés, az épüle-
tek biztonságosabbá tétele előírás, 
ezen kívül az iskolák pályázati for-
rásból és önkormányzati önrész-
ből nagyobb felújítást is kezdemé-
nyezhettek. A legnagyobb felújítás 
a Szabó Lőrinc Általános Iskolá-
ban van. 

» folytatás a 2. oldalon

Szent Jobb-zarándoklat
Görömbölyre érkeztek szer-
dán este a Csíksomlyóról in-
dult Szent Jobb-zarándoklat 
tagjai. A résztvevőket vacso-

rával, imádságos köszöntéssel 
várták a helyi hívek. A Mária 

út avató zarándoklata július 
9-én indult Csíksomlyóból, 
és szeptember 8-án érkezik 

majd Mariazellbe.
» részletek a 3. oldalon

Fellendülő belváros
Egyre inkább élet költözik a belvá-
rosba, egyre többen sétálnak estén-
ként a „Forinton”, aminek köszön-
hetően egyre több kávézó tart nyitva 
éjszakába nyúlóan is. Hogy ez így le-
gyen, azon dolgozik a BOKIK által 
a miskolci önkormányzat, valamint 
helyi kereskedők közreműködésével 
életre hívott Miskolc Belvárosi Gaz-
daságfejlesztő Klaszter.
» részletek a 2. oldalon

Megyénk gazdaságáról
Munkalátogatáson vett részt 
kedden Németh Lászlóné, nem-
zeti fejlesztési miniszter B.-A.-Z. 
megyében. A minisztert Mengyi 
Roland, a megyei közgyűlés el-
nöke fogadta, akivel zártkörű 
megbeszélést folytattak a megye 
lehetséges fejlesztési irányairól.
Németh Lászlóné a nap folya-
mán látogatást tett a Hell Energy 
Magyarország Kft.-ben, majd a 
Hollóházi Porcelán Manufaktú-
rában is, zárásként pedig a Mis-
kolci Egyetemen is.

Százmilliós fejlesztés 
a családsegítő központban
Sikeres pályázatnak köszön-
hetően, több mint százmil-
lió forintos, infrastrukturá-
lis fejlesztés kezdődhet ősszel 
a Miskolci Családsegítő Köz-
pontban. 

Ez magában foglalja az Arany Já-
nos úti, központi épület külső-bel-
ső felújítását, és a szolgáltatások fej-
lesztését, bővítését is.

Kiss Gábor alpolgármester és 
Földessy Judit, a Miskolci Család-
segítő Szolgálat igazgatója csütör-
tökön helyszíni sajtótájékoztatón 
számoltak be a részletekről, kiemel-
ve, hogy a fejlesztésnek köszönhe-

tően, a szolgáltatások bővítésével 
megvalósulhat a pszichiátriai be-
tegek nappali, közösségi-rehabili-
tációs ellátása, ami országosan pél-
daértékű, és jelentős igény van rá.

» folytatás a 3. oldalon

Sávlezárás a Görgey úton  
Lezárta a Görgey út Herman Ottó 
Múzeum előtti szakaszának két 
középső sávját a MIVÍZ. 

Pásztor Imre, a Miskolc Hol-
ding kommunikációs vezetője 
elmondta: a területen korábban 
a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. 
DN 500 fővezetéke hibásodott 

meg, ennek felújítása miatt vált 
szükségessé várhatóan augusz-
tus 18-ig, a négysávos út két kö-
zépső sávjának felbontása.

– A MIVÍZ Kft. szakembe-
rei mindent megtesznek, hogy 
a forgalmi akadály minél rövi-
debb ideig álljon fenn – hangsú-
lyozta Pásztor Imre.

Kezdődhet a gyártás  
Hamarosan megérkezik a típusen-
gedély és kezdődhet az új villamo-
sok gyártása – minderről Szőnyi Pé-
ter, a Zöld Nyíl új projektigazgatója 
tájékoztatott.

A projektigazgató emlékeztetett, a 
folyamat még áprilisban indult, ami-
kor a Skoda az MVK Zrt.-vel közö-
sen beadta a típusengedély-kérelmet 
a Magyar Közlekedési Hatóságnak. 

» folytatás a 3. oldalon
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Miskolci Napló
a város lapja

A tanévkezdésre készülnek
Javában zajlik a nyári karbantartás és felújítás a miskolci nevelési, oktatási 
intézményekben, szeptemberre valamennyi óvoda és iskola megújulva vár-
ja majd növendékeit.

» folytatás az 1. oldalról
Papp Zsolt, a polgármesteri hiva-
tal humán főosztályvezetője el-
mondta, gőzerővel dolgoznak az 
iskolák felújításán, karbantartá-

sán, amire Miskolc idén 100 mil-
lió forint körüli összeget fordít. 
Mint mondta, ez az összeg csak 
néhány nagyobb beruházást en-
ged meg, hiszen mindig tarta-

lékolni kell azokra a nem várt 
kisebb felújításokra, karbantar-
tásokra, amelyek év közben még 
bármikor előfordulhatnak.

– A legnagyobb felújítás jelenleg 
a Szabó Lőrinc Általános Iskolá-
ban történik, de jelentős a Selyem-
réti óvoda tetőfelújítása is. A Mar-
tin János Szakképző Iskola kapta 
meg a volt Áfonyáskert Óvodát, ott 
is jelentős átalakításokra van szük-

ség, a Brigád úti óvodában pedig 
festenek – sorolta az osztályvezető.

Utóbbi intézményben, a Brigád 
utcán magunk is jártunk. Itt szin-
tén jól haladnak a festési munkák-
kal, két csoport terme már készen 
van a mosdóval egyetemben. Itt 
is – más nevelési, oktatási intéz-
ményekhez hasonlóan – a legna-
gyobb hangsúlyt a tisztasági fes-
tés kapta. 

» Nehéz Károly (Fidesz) | Tapolca és Görömböly önkormányzati képviselője la-
kossági fogadóórát tart augusztus 16-án (csütörtökön), délután négy órától a Görömbö-
lyi Közösségi Házban.

» Bartha György és Bazin Géza (MSZP) | önkormányzati kép-
viselők lakossági fogadóórát tartanak augusztus 16-án (csütörtökön), délután 
öt órától a Sarokház kávézóban, az Erzsébet tér sarkán (Széchenyi u. 2. sz.).

képviselői fogadóóra ››››››››››››››››››››››››

Augusztus 3. | péntek 
Helyreállt. Újra a Szinva-forrásból biz-
tosítják a vizet Lillafüred és Felsőhámor 
városrészeken a MIVÍZ szakemberei, 
miután a többszöri, vízből vett minták 
eredményei megfelelő vízminőséget 
mutattak, több mint 48 órája. A háló-
zatba táplált vizet mind gyorstesztekkel, 
mind részletes laboratóriumi vizsgála-
tokkal folyamatosan ellenőrzik.

Augusztus 4. | szombAt

Lemondott. Szegedi Márton, a Jobbik 
eddigi miskolci elnök-frakcióvezető-
je közleményben tudatta, hogy augusz-
tus 4-ével lemond a Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalomban betöltött minden 
párttisztségéről és ezzel együtt párttag-
ságáról is. Mint fogalmazott, az elmúlt 
időszak eseményei miatt, a felmenői és 

testvére iránt érzett tisztelete és szolida-
ritása jeléül döntött így. A Jobbik mis-
kolci, közgyűlési frakciójának azonban 
továbbra is tagja marad – írta Szegedi 
Márton. 

Augusztus 6. | hétfő

A közmunkásokról. Pakusza Zol-
tán, a Jobbik önkormányzati képvise-
lője arról beszélt, nem mindenhol úgy 
indult be a közmunkaprogram, ahogy 
kellene. Ígéret hangzott el, hogy figyel-
ni fognak arra, ne fordulhasson elő az 
a helyzet, hogy négy közmunkás nézi, 
amíg kettő dolgozik. Ehhez képest a 
Perecesen dolgozó kistérségi közmun-
kások bográcsoznak egy helyi játszó-
téren a munkavezető részvételével. 
Szigorúan szankcionál a Miskolc Kis-
térség Többcélú Társulása Kriza Ákos 

polgármester kérésére, a munkafegye-
lem erősítése érdekében a közfoglalkoz-
tatottak körében – ismételte meg a múlt 
heti, a közmunkaprogrammal kapcso-
latos sajtótájékoztatón elhangzottakat 
Dobos Tímea, a miskolci városháza 
sajtószóvivője. A közfoglalkoztatottak 
munkáltatója – a kistérségi társulás – 
azonnali hatályú, rendkívüli felmon-
dással élhet a munkavégzés szabályai-
nak be nem tartása esetén.

Augusztus 9. | csütörtök

Csőtörés és sávlezárás.  Csőtörés 
történt Hejőcsabán, a Csaba vezér és 
a Szirmai utak kereszteződésénél. Egy 
közepes átmérőjű cső hibásodott meg, a 
MIVÍZ szakemberei megkezdték a javí-
tási munkákat. Az útfelbontás miatt le-
zárták a Csaba vezér út egy sávját.

Augusztus 10. | péntek

DVTK-víz. A sör és a kávé után bemu-
tatták a DVTK harmadik sajátmárkás 
termékét: a fél- és másfél literes kisze-
relésben kapható vizet hétfőtől kereshe-
tik a szurkolók azokban az üzletekben, 
ahol a többi diósgyőri árucikk is fellel-
hető.

Fellendülő belváros
Jó egy éve kezdte meg tevékeny-
ségét a BOKIK által a miskolci ön-
kormányzat, valamint helyi keres-
kedők közreműködésével életre 
hívott Miskolc Belvárosi Gazda-
ságfejlesztő Klaszter.   

Nánási-Kocsis Norbert elnöksé-
gi tag, önkormányzati képvise-
lő az eltelt időszakot értékelve el-
mondta: a klaszter azzal a céllal 
jött létre, hogy a belváros élettel 
teljen meg – valóban a központja, 
szíve legyen Miskolcnak. Ennek 
fontos része a főutca fejlesztése, 
a vállalkozókkal való egyeztetés, 
hogy különböző kedvezmények-
kel, virágosítási és más akciókkal, 
rendezvényekkel vonzóvá tegyék 
a kereskedők és a látogatók szá-
mára a területet. 

– Úgy érzem, máris komoly 
eredményeket tudtunk elérni – 
mondta el a képviselő. – A fő-
utcán jelentős éjszakai élet ala-
kult ki az elmúlt egy évben, a 
belvárost újra felfedezi a lakos-
ság, főleg a fiatalok – tette hozzá 
Nánási-Kocsis Norbert, megem-
lítve a helyiségbérleti és parkolási 
kedvezményeket, azokat a kezde-
ményezéseket, amelyek az elmúlt 
évben történtek annak érdeké-

ben, hogy valóban vonzóvá te-
gyék a belvárost. 

– Egyre több vendéglátóhely 
van nyitva éjszaka is. Rengeteg 
a fiatal, több százan ülnek a ká-
vézókban, beszélgetnek, zenét 
hallgatnak. Ugyanakkor a ven-
déglátósok is örülnek, mert van 
bevétel, munkahelyet tudnak te-
remteni, s tudják fizetni a bérleti 
díjat is, ami a városnak jelent be-
vételt – mondta még el a képvi-
selő. Mint fogalmazott, ez egyér-
telműen a belváros fejlődéseként 
értékelhető, mind a városvezetés, 
mind a klaszter tagjai minden 
erejükkel és tudásukkal tovább 
folytatják a várost építő és szépí-
tő munkájukat.

Pethő Tamás, a nemrégiben 
nyílt Grand Café üzletvezetője 
ugyancsak arról számolt be, hogy 
az utóbbi időben egyértelműen 
fellendülőben van a belvárosban 
az üzletnyitási, vállalkozási kedv. 
Elmondta, másfél évtizede dol-
gozik a belvárosi vendéglátásban, 
s mostanában érzik a városveze-
tés részéről a nyitottságot, hogy 
különféle kedvezményekkel va-
lóban segíteni szeretnék a főutcai 
élet, kereskedelem fellendülését. 

Sz. S. | fotó: Mocsári L. 

Cél egy fizetőképes város 
Miskolc adósságállománya 33 mil-
liárd forint, amely az egyéb garan-
ciális és kezességvállalási kötele-
zettségekkel együtt meghaladja a 
40 milliárd forintot. Erről Soós Atti-
la beszélt a Miskolc Televíziónak. 

A közgyűlés Városgazdálkodá-
si és Üzemeltetési Bizottságának 
elnöke szerint meg kell nézni az 
Állami Számvevőszék jelentését, 
amelyben pontosan le van írva, 
hogy miből és hogyan áll össze ez 
az összeg. A politikus azt mond-
ta: 2030-ig fennálló hitelszerző-
dései vannak a városnak egyre 
fokozódó tőketörlesztéssel és ka-
matfizetéssel. A kötelezettségvál-
lalásoknak pedig meg kell felelni 
– hangsúlyozta Soós Attila.

Hozzátette, az elmúlt két év, 
ahelyett, hogy elkezdhették vol-
na fejleszteni a várost, „arra ment 
el”, hogy a város nagyon erő-
sen megbillent fizetőképességét 
rendbe rakják. Meg kellett álla-
podni a bankokkal és bebizonyí-
tani, hogy vannak elképzeléseik 
arról, hogyan jusson a város be-
vételekhez. De meg kellett egyez-

ni a helyi vállalkozókkal is, akik 
felé tartozása volt Miskolcnak. 

– Fenn kell tartanunk Miskolc 
fizetőképességét, fenn kell tarta-
nunk azt, amit két év munkával 
sikerült már elérnünk, hogy újra 
hisznek nekünk. Ennek érde-
kében kis túlzással minden esz-
köz megengedett, amit a jogsza-
bályok lehetővé tesznek nekünk 
annak érdekében, hogy az összes 
lehetséges forrást fejlesztésre és a 
városlakók megélhetésére tudjuk 
fordítani. Nem titok, próbálunk 
zömében támogatásokra, mint 
legolcsóbb forrásokra támasz-
kodni. Próbálunk a hitelek átüte-
mezésére támaszkodni, mert a 
jelenkori pénz sokkal fontosabb, 
mint az, amit egyszer évek múlva 
vissza kell fizetni, ebben, hál’ Is-
tennek, újra bírjuk a bankok bi-
zalmát. Én teljesen biztos vagyok 
benne, hogy Miskolc fizetőképes 
marad, élhető és biztonságos lesz 
– mondta Soós Attila.

A Miskolc Televízió Kilá-
tó magazinjának beszélgetését 
megnézhetik a minap.hu olda-
lon.

Adósságállomány: mennyi és mire költötték?
Nem értenek egyet a miskolci szocialisták azzal az összeggel, 
amelyet a jelenlegi városvezetés felhalmozott hiányként felró 
nekik. Csöbör Katalin szerint komolytalan akciókkal próbálják 
átejteni a miskolciakat, Kriza Ákos pedig a szocialisták felelős-
ségéről beszél.

Városnéző sétán szerette volna be-
mutatni a szocialista városveze-
tés által véghezvitt miskolci fej-
lesztéseket Varga László, MSZP-s 
országgyűlési képviselő és Földe-
si Norbert, a párt önkormányza-
ti frakcióvezetője. Varga László el-
mondta, bár több mint két éve 
irányít a jelenlegi kormány, és az 
önkormányzat is lassan félidőbe ér, 
a szocialisták nem látják az új fej-
lesztéseket, illetve azt tapasztalják, 

hogy a megkezdettek is döcögősen 
érnek csak célba. 

Földesi Norbert hozzátette, a vá-
laszok helyett csak közleményeket 
kapnak, melyben ráadásul pontat-
lan adatok szerepelnek. Az önkor-
mányzati képviselő utalt Csöbör 
Katalin országgyűlési képvise-
lő múlt héten tartott sajtótájékoz-
tatójára, ahol a korábbi szocialista 
városvezetés által felvett hitelek-
kel kapcsolatban tette fel a kérdést: 

hová lett a felvett 30 milliárd fo-
rint?

– A pénz a szocialista városve-
zetés által véghezvitt városfejlesz-
tések önerejéhez kellett, melyeket 
szeretnénk megismertetni Csö-
bör Katalinnal is, ezért pénteken 
reggel 9 órára meghívjuk őt, illet-
ve országgyűlési, önkormányzati 
képviselőtársait egy városnézésre, 
ahol bemutatnánk ezeket a fejlesz-
téseket – mondta Földesi Norbert, 
hozzátéve, hogy nem 30, csupán 
26 milliárdos összegről van szó. 

Csöbör Katalin nem nyitott a 
párbeszédre a miskolci szocia-
listákkal, ezt bizonyította azzal, 
hogy nem ment el a városnézésre 
– hangzott el aztán a miskolci szo-
cialisták péntek reggel, a Városház 
téren tartott sajtótájékoztatóján. 

Itt újra megismételték a szerdán 
már elhangzottakat. 

T. Á.

A polgármester másképp látja
„Miskolcon 2010-re, megyeszékhely létére, a 
munkanélküliség meghaladta az országos átla-
got (akkor 11-12 százalék). Munkahelyteremtés 
ügyében majd egy évtizedig jószerivel csak szo-
cialista ígérgetések voltak. 2002-ben nyolcezer, 
2006-ban még ötezer új munkahelyet ígértek. En-
nek a beígért 13 ezer munkahelynek még csak 
egy elenyésző százalékát sem tudták teljesíteni. 
2010-ben már 20 900-ra emelkedett a regisztrált 
munkanélküliek száma. Ez alatt a 8 év alatt az ér-
telmiségiek és a szakértelemmel bíró dolgozók tö-
megével hagyták el a várost, és helyettük »fészek-
rakók« érkeztek” – reagált a szocialisták szerdai 
sajtótájékoztatóján elhangzottakra Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere. 

„A szocialisták katasztrofális közbiztonsági hely-
zetet hagytak örökül. Jószerivel élhetetlenné tettek 
egész városnegyedeket. Sajnos, Miskolc elhíresült 
a »fészekrakóitól«: a Gyurcsány-kormány 2005-ös 
kormányrendeletére »tett még egy lapáttal« a Káli-
féle felelőtlen városvezetés és antiszociális családok 
százai özönlötték el az Avast és Diósgyőrt. 

A várost valóban eladósították, de nem mi, ha-
nem Káli Sándorék. Ezt az Állami Számvevőszék je-
lentése is alátámasztja. Miskolc országos csúcstartó 
volt az adósságnövekedés ütemét tekintve. A szo-
cialisták három év alatt megháromszorozták a vá-
ros adósságállományát. Bő tízmilliárdról – 2006-tól 
2010-ig – majd 33 milliárdra nőtt a város adósság-
állománya. Ehhez jön még a holdingos kötelezett-
ségvállalás. Így ma Miskolc több mint 40 milliárdos 
terhet hordoz. 

Az elmúlt két évben mi megteremtettük a városi 
gazdasági konszolidáció alapjait a szigorú, takaré-
kos, fenntartható költségvetési gazdálkodással. Az 
élhető város alapértéke a rend. A rendteremtés je-
gyében már bő esztendeje zajlanak az összehangolt 
közbiztonsági ellenőrzések, ahol saját és társhatósá-
gok ellenőrzik a városi rendeletek, az együttélés sza-
bályainak betartását, elsősorban a neuralgikus vá-
rosrészekben. 

Emberek százait vezetjük vissza a munka vilá-
gába: Miskolcon a megyeszékhelyek közül egye-
dülállóan, jelenleg kb. 1400-an dolgoznak a Start 
közmunkaprogram keretében, a városi közösség 
számára is fontos tevékenységeket végezve. Miskol-
con 2010 októbere óta megtelt az ipari park. Ha-
marosan 150 fő kezdi a munkát a Gustav Wolfnál, 
2013-tól 400-an dolgozhatnak a finn darugyárban, 
ugyancsak 2013 tavaszától 475-en a 112-es segély-
hívó központ munkatársai lesznek. 

2011 júniusában létrehoztuk a Gazdasági Ta-
nácsadó Testületet. Miskolc városa hosszú évek óta 
küzd a társadalmi-gazdasági felzárkózásért, a lesza-
kadás elkerüléséért. A helyi vállalkozások tőkeere-
je alacsony, ami megnehezíti számukra a pályáza-
tokon való részvételt is. Választási programomban 
első helyen jelöltem meg a város gazdaságfejleszté-
sét és a lokálpatrióta gazdaságpolitika megterem-
tését. Ehhez a programhoz szövetségesként jelent-
kezett a Kereskedelmi és Iparkamara, a november 
végén aláírt együttműködési megállapodásba így 
első helyen került be a Gazdasági Tanácsadó Tes-
tület létrehozása és működtetése” – zárta reagálását 
Kriza Ákos. 

Komolytalan akció
A miskolci szocialisták trük-
köznek, és komolytalan ak-
ciókkal próbálják átejteni a 
miskolciakat – így reagált 
Csöbör Katalin országgyűlé-
si képviselő Varga László és 
Földesi Norbert szavaira.

– Természetesen eszük 
ágában sincs elszámolni az 
általuk felelőtlenül felhalmo-
zott adóssággal. A miskolci-
aknak azonban tudniuk kell, 
hogy Káli Sándor, Mokrai 
Mihály, Simon Gábor és a 
szocialista csapat 2035-ig 
végzetesen eladósították vá-
rosunkat. 2013-tól évente 3,3 
milliárd Ft-ot kell Miskolc-
nak az általuk felvett hitelek-
re és a kamatokra törleszte-
nie – hangsúlyozta Csöbör 
Katalin.

Az országgyűlési képvi-
selő közleményében feltet-
te a kérdést: hogyan gondol-
hatják egy pillanatig is, hogy 
párbeszédre alkalmasak azok 
a politikusok, akik még az 
unokáink életét is megnyo-
morították, hiszen az álta-
luk felvett és elköltött milliár-
dokat még nekik is fizetniük 
kell?

Kiemelte, miután 2002 és 
2010 között a munkanélkü-
liek számát csaknem felé-
vel növelték meg, az adóssá-
got pedig a tízszeresére, mint 
akik jól végezték dolgukat, 
átadták a város irányítását. 

– Most azonban valóban 
azt kérjük tőlük, hogy mi-
után a hatalmon csak erre 
voltak képesek, ellenzékben 
legalább ne akadályozzák a 
munkát, és személyeskedő, 
komolytalan, happening-sze-
rű akcióiktól kíméljenek meg 
bennünket – mondta Csöbör 
Katalin.
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Kezdődhet a gyártás  
» folytatás az 1. oldalról

Vagyis hosszas tervezés és enge-
délyezési procedúra előzi meg 
a tényleges gyártás megkez-
dését. A járműveknek ugyan-
is meg kell felelnie a magyar 

szabványoknak és előírásoknak. 
A típusengedély még ebben a 
hónapban megérkezik; ezt kö-
vetően akár már szeptemberben 
megkezdődhet az új villamos 
gyártása Plzenben.

Látogatóközpont nem, 
strand viszont lesz 
Az előre eltervezett ütemterv sze-
rint halad Miskolctapolca fejlesz-
tési koncepciójának kidolgozása. 

Ennek eredményeképpen 2012. 
szeptember közepe után – már 
az engedélyes tervek birtokában 
– rövid határidőn belül kezdőd-
hetnek a konkrét fejlesztések a 
strandon, a Barlangfürdőben, az 
ősparkban és a feltárt kolostor te-
rületén – tájékoztatott Dobos Tí-
mea, a polgármesteri hivatal szó-
vivője.

– Miskolctapolcán lesz strand, 
és megszüntetjük a méltatlan kö-
rülményeket. A városvezetés nem 
is ígérhetett mást a szocialista vá-
rosvezetés majd tíz esztendeig tar-
tó, tapolcai várospolitikával kap-
csolatos, sorozatos kudarcait 
követően. Az ígéretnek megfele-
lően mára elkészült a városrész át-
fogó fejlesztési tervkoncepciója, és 
az ennek keretében készült terv-
pályázat eredményét múlt pénte-
ken ki is hirdették – áll a polgár-
mesteri hivatal közleményében.

A tervpályázatra készült pá-
lyamunkákat az érdeklődők 

megtekinthetik a Miskolci Vá-
rosfejlesztési Kft. honlapján, il-
letve jövő héttől a városháza au-
lájában.

Az attrakciók egy részét a Re-
gionális Operatív Program ke-
retében kívánták megvalósítani, 
de a Nemzeti Fejlesztési Kor-
mánybizottság augusztus 8-i 
ülését követően a fejlesztéseik 
egy része nem került fel a kivá-
lasztott programok listájára, így 
nem lesz például ökoturisztikai 
látogatóközpont és Tapolca ka-
puja.

Lesz viszont strand, mert en-
nek építését a kiemelt kormány-
zati szereplők is támogatják.

– Az említett európai uni-
ós pályázat erőteljesen behatá-
rolta lehetőségeinket, új strand 
építése például nem is lehetett 
a pályázat része. A miskolci vá-
rosvezetés, a városfejlesztéssel, 
turisztikai programokkal fog-
lalkozó szakemberek azonban 
eltökélten és szisztematikusan 
dolgoznak a tapolcai városrész 
fejlesztésén és a strand megépí-
tésén – emelte ki Dobos Tímea.

Heteken belül indul a sétálóutca felújítása
Két ütemben, idén ős�-
s�el, illetve jövő tavas�-
s�al újul meg teljesen a S�é-
chenyi utca. A Zöld Nyíl 
villamosprojekthe� tarto-
�ó felújítás során a térkő cse-
réjén túl több mint s�á� fa 
is helyet kap a sétálóutcán, 
és es�tétikusabb külsőt kap-
nak a felsőve�eték-tartó os�-
lopok is.

» folytatás az 1. oldalról
– Az első ütem augusztus végén, 
szeptember elején indulhat el, 
amikor is az időjárás függvényé-
ben két-két és fél hónap alatt az 
Ady utca és a Kazinczy utca kö-
zött cserélik ki a burkolatot. A 
második ütem 2013. február vé-
gén, március elején indulna, és 
április 30-ra egészen a Városház 
térig lecserélnénk a jelenlegi tér-
követ, így május 11-re, a város 
napjára már egy megújult sétáló-
utcával kedveskedhetnénk a mis-

kolciaknak – hangsúlyozta Sző-
nyi Péter.

A projektigazgató kiemelte: a 
munkákat úgy fogják elvégezni, 
hogy a boltok és vendéglátóhelyek 
forgalmát ne zavarják. Egy-egy üz-
let előtti területen várhatóan 10-

14 napot szánnak a kivitelezésre, 
azonban az ideiglenes bejárókon 
a munkák alatt is megközelíthető 
marad majd.

A megújuló Széchenyi utcát fe-
hér tónusú műkő borítja majd, 
melyet antracit elemek törnek meg 

a házak vonalában, illetve azok-
ra merőlegesen 60-70 centiméter 
széles csíkban, a keresztutcáknál, 
valamint a Városház téren pedig 
gránittal burkolják az utcát. Sző-
nyi Péter megjegyezte, a Széchenyi 
utca a jelenleginél zöldebb is lesz, a 
felújítás során a mostaninál lénye-
gesen több fát ültetnek ki.

– Az utcabútorok cseréje ugyan 
nem a projekt része, de a projekt-
igazgatóság készít terveket, hogy 
egy későbbi csere esetén milyen 
padokat, szemétgyűjtőket javas-
lunk – tette hozzá Szőnyi Péter. 
Mint megtudtuk, a kandelábere-
ket, felsővezeték-tartó oszlopokat 
is úgy alakítják át a munkák során, 
hogy azok hozzájáruljanak az egy-
séges arculatú, megújuló Széchenyi 
utca megteremtéséhez.

A projektigazgató kiemelte, 
a régi burkolatot úgy szedik fel, 
hogy azt később, a város bármely 
pontján lehessen majd használ-
ni. A felújítás után nagyjából 10 
ezer négyzetméternyi felszedett, de 
használható régi térkő marad, ezek 
hasznosítására a városvezetésnek 
már több elképzelése is van.

Tajthy Ákos | fotó: Stumpf Bettina

Diósgyőri vár: 
folyamatos programok 

Nem zavarja a diósgyőri vár idei 
programjait a közelgő felújítás – a 
munka az augusztus végére vár-
ható szerződéskötés után kez-
dődik el.

A most hétvégén megrende-
zendő Középkori Forgatag és a 
szeptember eleji Vadas-Boros 
Nap pedig – csakúgy, mint az 
eddigi programok – a korábbi 
helyszínen zajlanak majd, és a 
vár is folyamatosan látogatható.

Sikter Péter programszerve-
ző érdeklődésünkre elmondta, 
nem csak idén, de a jövő évben 
sem várható, hogy a hagyomá-
nyosan a várban lévő progra-
mok más helyszínre kerülné-
nek.

– A megállapodás szerint a 
leendő kivitelező úgy dolgozik 
majd, hogy a várárok nyugati 
részét, illetve a Déryné-ház előt-

ti teret szabadon hagyja majd, itt 
a programok megtarthatók lesz-
nek. Fontos az is, hogy a felújí-
tás alatt maga a műemlék, és a 
benne található tárlatok is láto-
gathatók maradnak, azonban 
elképzelhető, hogy némelyik 
ideiglenesen új helyre költözik 
majd – mondta Sikter Péter.

Lengyel Katalin, a Miskol-
ci Városfejlesztési Kft. ügyveze-
tője elmondta, a diósgyőri vár 
felújításával kapcsolatos közbe-
szerzésen induló cégeknek még 
egy kérdést tett fel a közbeszer-
zési szakértő, erre a válaszadási 
határidő augusztus 8.

– Ennek tükrében jelen pilla-
natban augusztus végére való-
színűsíthető a kivitelezői szer-
ződés megkötése a nyertes 
pályázóval, ezt követően indul-
hat az építkezés – tette hozzá.

Tajthy Á.

Görömbölyre érkezett a Szent Jobb-zarándoklat
Görömbölyre érke�tek s�er-
dán este a Csíksomlyóról in-
dult S�ent Jobb-�arándoklat 
tagjai. A rés�tvevőket vacso-
rával, imádságos kös�öntéssel 
várták a helyi hívek. A Mária 
út avató �arándoklata július 
9-én indult Csíksomlyóból, 
és s�eptember 8-án érke�ik 
majd Maria�ellbe. 

A Görömbölyi Művelődési Ház 
udvarán sokan összegyűltek a za-
rándokok fogadására. 

Dudás László görög katolikus 
parókus elmondása szerint azért is 
különleges ez az alkalom, mert most 
először történik meg, hogy Csík-
somlyóról indultak zarándokok Bu-
dapest felé. Máskor a csíksomlyói 

nagy búcsúra zarándokolnak a hí-
vek a magyar fővárosból a Szűzanya 
kegyhelyére. Most a székely em-
berek jönnek el – illetve azok, akik 
útközben csatlakoznak hozzájuk 
– hogy augusztus 20-án részt vegye-
nek a Szent Jobb-körmeneten.

Nagy Kálmán országgyűlési 
képviselő kiemelte: a rendezvény 
olyan emberek köszöntése, akik 
tesznek valamit a közös lelki éle-
tünkért, egész Magyarországért. 
Ezzel az úttal is bizonyítják azt a 
lelkiséget, amit hordoznak.

A vendégek fogadására egy kis 
csapat indult a művelődési háztól, 
követve a Mária út kijelölt vonalát. 
Ezzel egy időben a zarándokok a Je-
zsuita Gimnáziumtól indultak el, s a 
hejőcsabai templomnál találkoztak 
össze a görömbölyi hívekkel.

A fogadást követően a zarándo-
kokat és a híveket közös templomi 
éneklésre és imádságra hívták, az 
este végső állomása a Görömbölyi 
Művelődési Ház volt.

A Szent Jobb-zarándoklat a Kis-
győr – Mocsolyástelep – Kács útvo-
nalon folytatódott tovább. Kiemelt 
állomásai a máriapócsi, egyház-
megyei búcsú, Mátraverebély-
Szentkúton Nagy boldogasszony 
ünnepe, augusztus 20-án Buda-
pesten, a Szent István-bazilikánál a 
Szent Jobb-ünnepség és körmenet, 
Csatkán a jubileumi búcsú, szep-
tember 8-án, Mariazellben pedig 
Kisboldogasszony ünnepe.

Új parkolók épülnek

Új parkolók építését kezdték el a 
napokban Miskolcon a Szeder és 
a Téglagyár utcákban, a Topiczer 
útra pedig fekvőrendőrt helyez-
nek ki. 

Gazdusné Pankucsi Katalin, a 
választókerület önkormányza-
ti képviselője elmondta: pénte-
ken kezdődtek meg az új par-
koló építési munkái a vasgyári 
katolikus templom mellett. Ez a 
tervek szerint tíz gépjármű kul-
turált parkolását teszi majd le-
hetővé, nem csupán a templomi 
rendezvények, hanem a szem-
közti szakképző iskola látogatói 
számára is. Ugyancsak tíz férő-

helyes új parkolót építtet képvi-
selői keretéből a Szeder utcában, 
a Topiczer úton pedig fekvő-
rendőrt helyeznek el, a közleke-
dés biztonsága érdekében. A be-
ruházások összköltsége mintegy 
hárommillió forint. 

A képviselő arról is szólt, 
hogy a Vargahegyen régi gon-
dot jelent a lezúduló csapadék, 
amelyet a csatornák jelen állapo-
tukban több helyen nem tudnak 
elvezetni. Kezdeményezésére a 
Városgazda Kft. több helyen – 
így a Martinász és a Csermőkei 
utakon is – kimélyíti, szélesíti a 
vízelvezetőket.

Sz. S.

Százmilliós fejlesztés 
a családsegítő központban
Sikeres pályá�atnak kös�ön-
hetően, több mint s�á�mil-
lió forintos, infrastrukturális 
fejles�tés ke�dődhet őss�el a 
Miskolci Családsegítő Kö�-
pontban.

» folytatás az 1. oldalról
A családsegítő Arany János úti, 
központi épületét kívülről-belül-
ről felújítják, elvégzik a külső hő-
szigetelést, a nyílászárók cseréjét. 
Megvalósul az akadálymentesítés, 
korszerűsítik a fűtési rendszert, új 
járdát és parkolóhelyeket is kiala-
kítanak majd. Ezáltal mind az el-
látottak, mind a dolgozók körül-
ményei javulnak, csökkennek a 
fenntartási költségek, hatékonyab-
ban, kisebb ráfordítással működ-
het az intézmény. 

Az alpolgármester kiemelte, 
hogy az épület egész külső megje-
lenése más minőséget kap. Ez vá-
rosképi szempontból is jelentős, 
másrészt pedig az ügyfelek is szí-

vesebben keresnek fel olyan intéz-
ményt, amely már a külsejében is 
vonzó, esztétikus.

Molnár Péter, a terület önkor-
mányzati képviselője lapunknak 
nyilatkozva örömét fejezte ki, hogy 
ilyen jelentős beruházás kezdődik 
választókerületében. Mint mond-
ta, a panelprogramos felújítások 
mellett ez a fejlesztés ismét nagy-
ban hozzájárul a szép, rendezett 
városkép kialakulásához a terü-
leten. Ez, és a megújult, kibővített 
szolgáltatások egyaránt növelik a 
környék lakóinak komfortérzetét, 
hiszen köztük is számosan vannak 
olyanok, akik igénybe veszik a csa-
ládsegítő szolgálat ellátásait.

A Miskolci Családsegítő Köz-
pont infrastrukturális fejleszté-
séhez sikeres ÉMOP-pályázaton 
több mint 97 milliós támogatást si-
került elnyernie az önkormányzat-
nak, a beruházáshoz öt százalékos 
önerő szükséges. A munkálatok a 
tervek szerint idén szeptemberben 
kezdődnek, és jövő év szeptembe-
rében fejeződnek be.

Szepesi S.
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Művészet, zene, gasztronómia
Összművészeti és gasztronómiai programmal várja au-
gusztus 11–19. között az érdeklődőket Zemplén több te-
lepülése. 

A hagyományos Zempléni Fesztiválon idén is lesznek 
koncertek, színházi és irodalmi programok, jazz, kiál-
lítás és természetesen bor és gasztronómia. A fesztivál 
Sárospatakon kezdődik a Liszt Ferenc Kamarazene-

kar és Varga Gábor (klarinét) nyitóhangversenyével. 
Számtalan program várja a régióba érkezőket. Tokaj, 
Füzérradvány, Szerencs, Bodrogkisfalud, Mád, Erdő-
bénye – csupán néhány település, ahol készülnek a 
szervezők. Lesz többek között zenés vacsora, koncert 
borral, Magyar rapszódia, Ritmus és melódia, a záró-
hangversenynek pedig szintén a sárospataki reformá-
tus templom ad majd otthont.                                      K. J.

Augusztus 11. | szombAt
20.00 |  Nyitóhangverseny. A Liszt Ferenc Kama-

razenekar közreműködésével. Sárospatak, refor-
mátus templom.

22.00 | Éjszakai jazz. A Muddy Shoes Acoustic Blues 
Trio közreműködésével. Sárospatak, Grill Gödör.

Augusztus 12. | vAsárnAp
10.00 | A Crescendo Nyári Akadémia tanárai-

nak és növendékeinek koncertje. Sárospatak, 
református templom.

17.00 |  Koncert, teával. Vámosi-Nagy Zsuzsa és 
Szilágyi Kinga Katinka kamarahangversenye. Fü-
zérradvány, Károlyi-kastély.

17.00 |  Koncert, borral. Az In Medias Brass kama-
rahangversenye. Disznókő Szőlőbirtok és Pincészet.

17.00 |  A Crescendo Nyári Művészeti Akadémia 
zárókoncertje. Sárospatak, református templom.

19.00 | Jazz koncert. A Bohém Ragtime Jazz Band 
koncertje. Szerencs, Rákóczi-vár udvara.

Augusztus 13. | hétfő
19.00 | Koncert, borral. A Gyárfás Trió közreműkö-

désével. Bodrogkisfalud, Patricius Borház.
19.00 | Arany János: Tetemre hívás. Magyar nyel-

vű irodalmi műsor. Sátoraljaújhely-Széphalom, a 
Magyar Nyelv Múzeuma.

Augusztus 14. | kedd
17.00 | Koncert, borral. Az Artézis Jazz Quartet 

koncertje. Mád, Barta Pince.
19.00 | Egyperces évszázad. Irodalmi est Örkény 

István születésének centenáriumára. Sárospatak, a 
Művelődés Háza és Könyvtára.

21.00 | Éjszakai jazz. A Tátrai Trend közreműködésé-
vel. Tokaj, Kossuth tér.

Augusztus 15. | szerdA
16.00 | Kirándulás koncertekkel, vendéglátás-

sal. Az Excanto Együttes kamarahangversenye. 
Tolcsva, katolikus templom.

18.00 | Kirándulás koncertekkel, vendéglátás-
sal. A Bogazici Jazz Kórus közreműködésével. Kom-
lóska, Ruszin park.

20.00 | Magyar rapszódia. A Magyar Állami Népi 
Együttes táncelőadása. Sátoraljaújhely, Szabad-
téri színpad.

21.00 | Éjszakai jazz. A Sárospatak Dixieland Band 
közreműködésével. Sárospatak, Grill Gödör.

Augusztus 16. | csütörtök
17.00 | Koncert borral. Az Excanto Együttes kama-

rahangversenye. Mád, Royal Tokaji Borászat.
19.00 | Zenés vacsoraest. A Harmonia Garden & 

Szirtes Edina Mókus közreműködésével. Erdőbé-
nye, Magita Hotel.

20.00 | Ritmus és melódia. Szulák Andrea és a Stú-
dió 11 Ensemble koncertje. Tokaj, Paulay Ede Színház. 

20.00 | Kórushangverseny. A Cywair Kamarakórus 
& Ceredigion Férfikar előadása. Füzér, Nagy-Milic 
Natúrpark Látogatóközpont –Várgondnokság.

Augusztus 17. | péntek
16.00 | Játsszunk Háry Jánost! Kodály Zoltán 

daljátékának gyerekszínházi változata a Ko-
libri Színház előadásában. Sárospatak, a Műve-
lődés Háza és Könyvtára.

16.00 |  Kirándulás koncertekkel, vendéglá-
tással. A Heavy Brass Guys Tuba Quartet kama-
rahangversenye. Monok, Andrássy-kastély (álta-
lános iskola).

17.00 | Tolcsva, Oremus-szalon – Gyöngyössy 
Zoltán Emlékest.

17.00 | Sváb party. A Vám- és Pénzügyőrség Fúvós-
zenekara. Hercegkút, Gombos-hegyi pincesor.

18.00 | Zenés vacsoraest. A Leggiero Énekegyüt-
tes hangversenye. Tállya, Oroszlános Borvendéglő a 
Szirmay-kúriában.

18.00 | Kirándulás koncertekkel, vendéglátás-
sal. A Trio Flusso kamarahangversenye. Szegilong, 
református templom.

20.00 | Meglepetéskoncert. Bogányi Gergely, 
Bogányi Tibor és Megyesi Schwartz Lúcia hangver-
senye. Tokaj, Kulturális és Konferencia Központ.

Augusztus 18. | szombAt
16.00 | A megérthető zene. Oláh Kálmán és a Bu-

dafoki Dohnányi Zenekar közreműködésével. Sá-
rospatak, a Művelődés Háza.

16.00 |  Játsszunk Háry Jánost! Kodály Zol-
tán daljátékának gyerekszínházi változa-
ta a Kolibri Színház előadásában. Tokaj, Paulay 
Ede Színház.

17.00 |  Programok a Bor, mámor Bénye ren-
dezvény keretében. A Bodrog Néptáncegyüttes 
és a Vujicsics Együttes közreműködésével. Erdőbé-
nye, Béres Pincészet.

18.00 |  Programok a Bor, mámor Bénye ren-
dezvény keretében. A Föld trió közreműködésé-
vel. Erdőbénye, Turján Pincészet.

18.00 |  Koncert, borral. A Heavy Brass Guys Tuba 
Quartet közreműködésével. Tokaj, Sauska-Tokaj 
Pincészet.

21.00 |  Éjszakai jazz. Az Oláh Kálmán Trió közremű-
ködésével. Sárospatak, Grill Gödör.

Augusztus 19. | vAsárnAp
20.00 |  Záróhangverseny. Händel: A Messiás. Sá-

rospatak, református templom.

Ne hadonásszunk, kerüljük őket!
A jó idő mindenkit vonz a szabadba, 
azonban több veszély is leselkedik 
a kirándulókra. Ezek közé tartozik a 
méh- és darázscsípés is, amire sokan 
érzékenyek, így akár tragédiával is 
végződhet egy támadás.

Kirándulás, túrázás, kerékpáro-
zás, sátorozás, szabadvízi fürdés 
– csupa olyan program, amely-
nek a nyáron van itt a szezonja. 
A szabadban azonban könnyen 
találkozhatunk méhekkel, dara-
zsakkal, különösen, ha enni-, in-
nivaló is van velünk, vagy vizes 
helyeken töltjük az időnket.     

Több, halálos kimenetelű lóda-
rázstámadás történt az elmúlt na-
pokban, hetekben országszerte, 
legutóbb megyénkben, Ózd kör-
nyékén történt tragédia. Ez oda-
figyeléssel elkerülhető.

– Talán a legfontosabb tanács: 
ne hadonásszunk! – hívja fel a fi-
gyelmet a darázstámadásnál kö-
vetendő viselkedésmódra Péter 
Béla méhész. Pedig sokunk első 
reakciója, ha méhet, darazsat, ló-
darazsat észlelünk röpködni a 
közelünkben, hogy elkezdünk 
csapkodni. A szakember azt ta-
nácsolja, próbáljunk inkább mi-
nél óvatosabbak, elővigyáza-
tosabbak lenni, kerüljük tehát 
azokat a helyeket, ahol fészkük 
lehet.

– Figyelni kell azonban pél-
dául strandon is, a darazsak és a 
méhek ugyanis szeretik a vizek 
környékét. Gyakori, hogy egy 
gyümölcsöt megfogva csíp meg 
valakit rovar. Még rosszabb azon-
ban, ha észre sem vesszük, és úgy 

harapunk bele a gyümölcsbe – 
mondta a méhész.

Csípésnél a méh fullánkját úgy 
kell eltávolítani a szakember sze-
rint, hogy oldalról körömmel ka-
paró mozdulatot teszünk, majd 
kinyomjuk a fullánkot, így a vé-
gén található méreganyag nem 
kerül be a véráramba. A darázs-
csípés esetén nem szabad, hogy 
beleszakadjon a fullánk, erősen 
ki kell tehát nyomni.

– Ha nem közelítünk a lóda-
rázsfészekhez, nincs probléma, 
figyelni kell tehát, hiszen a köze-
ledést támadásnak vehetik. Fon-
tos, hogy ha fészket találnánk, 
azonnal hívjunk méhészt! – fi-
gyelmeztet Péter Béla.

Hozzátette, érvényes az az ál-
lítás, miszerint az erős illatok za-
varják a méheket, de véleménye 
szerint ez inkább csak akkor jel-
lemző, amikor sok méh van a 
környéken, például egy méhé-
szetnél.

– Szintén jellemző, de nem ál-
talánosítható az sem, hogy a lég-
nyomáscsökkenésre érzékenyek, 

ingerlékenyebbek a méhek. Vé-
leményem szerint ez is, mint oly’ 
sok minden, génfüggő: vannak 
agresszívabb, és kevésbé ingerlé-
keny egyedek – fogalmazott.

Károlyi Zsuzsanna, a MISEK 
bőrgyógyászati osztályának osz-
tályvezető főorvosa megkeresé-
sünkre elmondta, volt olyan eset 
a praxisában, amikor körülbelül 
100 (!) csípést találtak egy férfi 
testén, őt azonban sikerült meg-
menteni.

– Vannak azonban túlérzéke-
nyek, akiknél akár pár perc le-
forgása alatt halálos allergén re-
akciók kialakulásához vezethet 
egy-egy csípés. Nekik fokozot-
tan óvatosnak kell lenniük, illet-
ve szoktuk ajánlani a több évig 
tartó injekciós kúrát is, melynek 
nyomán hozzászoknak, szerve-
zetük tolerálja a darázscsípést – 
mondta.

Az allergológiai szakrende-
lés mellett az úgynevezett első-
segélynyújtó öninjekciót is jó 
szívvel ajánlotta a szakember. 
Utóbbit (mint a neve is mutatja) 
be tudja adni magának, akit csí-
pés ért. A szer meggátolja, hogy 
a keringés összeomoljon, és időt 
ad arra, hogy orvoshoz fordul-
jon valaki.

– Általános tanácsként azt 
szoktuk elmondani, hogy aki ér-
zékeny, az ne járkáljon például 
mezítláb, fedje a testét, üdítőfo-
gyasztásnál legyen körültekintő, 
nincs-e a folyadékban darázs, 
méh, illetve kerülje a színes ruhá-
kat – sorolta a főorvos.

K. I.

SZEmErE
A jó szakma felér egy diplomával.

ÉrEttSÉgi utáni kÉpZÉSEk:

• Autószerelő, autótechnikus, autóelektronikai műszerész
• Kozmetikus • Fogtechnikus

• Alkalmazott fotográfus
• Informatikai műszerész, webmester

• Vasúti villamos járműszerelő

SZAkiSkolAi kÉpZÉSEk:

• Fodrász
• Bőrdíszműves

Jelentkezz augusztus 29-ig!

HIrdetés

Márkafüggetlen autószerviz  
Miskolc belvárosában

hA Az ön AutójábAn is kárt  
okozott A jég, mi segítünk!

fényezés nélkül megoldjuk!
helyszíni kárfelvétel, teljes körű biztosítás, 

ügyintézés, csereautó

miskolc, régipostA u. 29.

46/509-425, 46/506-008
nyitvA tArtás: h–p 8.oo–17.oo-ig

JElSZAvuNK: PRECíZ, PONTOS, GyORS!

www.szemere.miskolc.hu

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Tel.: 46/360-125
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Az Eger jön Diósgyőrbe
Kispesti veresége után a szomszé-
dos Eger csapatát fogadja a DVTK 
szombaton. 

Az Újpest legyőzése után a kö-
vetkező ellenfél megállította a 
DVTK csapatát. Az előző sze-
zon Bozsik stadionbeli össze-
csapásához hasonlóan ezúttal is 
2–1-re nyert a Kispest. 

A DVTK játékosai hazai pá-
lyán térhetnek vissza a győzelem 
útjára a harmadik fordulóban: 
ellenfelük az újonc, az élvonalba 
negyed évszázad után visszatérő 
Eger együttese lesz. Sisa Tibor 
már a budapesti vesztes mérkő-
zés után kijelentette, lesz válto-
zás a kezdőcsapatban az Eger el-
leni találkozón.                         S. P.

Augusztus 11. | szombAt » Labdarúgás, NB I: DVTK – Eger FC. Miskolc, diósgyőri 
stadion, 19.00 » Szabadidősport: Csekk Sándor-emléktúra. Nappali: nevezés 7 és 10 óra között 
Óhután (Rákóczi u. 22.), éjszakai: nevezés 20 és 22 óra között.

Augusztus 14. | kedd » Jégkorong, felkészülési mérkőzés: Miskolci Jegesmedvék JSE 
– Nagymihály (szlovákiai). Miskolci Jégcsarnok, 18.00.

Augusztus 18. | szombAt » Labdarúgás, NB I: Haladás – DVTK, Szombathely, 
Rohonci úti stadion, 14.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

Egy győzelem a negyedik olimpián
A Diósgyőri Birkózó Club 
negyedik olimpiáján szerep-
lő sportolója, Deák Bárdos 
Mihály a nyolcaddöntőig ju-
tott a kötöttfogású birkózók 
120 kilogrammos súlycso-
portjában, Londonban. 

Több mint egy tucatnyi diósgyőri 
birkózó és sportbarát gyűlt össze az 
egyik miskolci kávézóban hétfőn, 
hogy kiszurkolja Deák Bárdos Mi-
hály sikerét. Negyedik olimpiáján 
szereplő klubtársuk sikerrel vette 
az első akadályt, bejutott a londo-
ni olimpia nyolcaddöntőjébe – ak-
kor harsant fel az első taps, amikor 

a Diósgyőri Birkózó Club birkózó-
ja három menetben nyert a kínai 
Liu Tö-li ellen. A kávézóban ösz-
szegyűlt diósgyőri birkózók és a 
sportág helyi képviselői ekkor még 

bizakodtak, ám a svéd Johan Euren 
két menetben kifogott a miskolci 
olimpikonon.

Repka Attilát Szinay Attila, a 
DBC alelnöke érte el telefonon a 

mérkőzés után: Misi edzője szerint 
nagyobb iramot kellett volna men-
nie tanítványának a skandináv bir-
kózó ellen.

A klub alelnöke kiemelte, helye-
zésétől függetlenül büszkék Deák 
Bárdos Mihályra.

– Negyedik olimpiája ez Mi-
sinek, aki Londonban is Miskol-
cot képviseli. Az ötkarikás játékok 
előtti hetekben is tartottuk vele a 
kapcsolatot, amikor edzőtábor-
ról edzőtáborra járt. Nagyon nagy 
volt a bizonyítási vágy benne, de 
az is biztos, hogy becsületesen fel-
készült. Fontos, hogy Repka Atti-
la után (Barcelona birkózó olim-
piai bajnoka 1992-ben – a szerző) 
van aktív példaképe a miskolci 
birkózópalántáknak, akik látják, 
hogy szorgalommal el lehet jut-
ni az olimpiára, ott pedig a váro-
sodat képviselni – mondta Szinay 
Attila.                   S. P. | fotó: Mocsári L.

Edzésben már a DKSK is
Megtartotta első edzését Miskol-
con a DKSK-Miskolc női kosárlab-
dacsapatának új edzője, Peresztegi 
Nagy Ákos. A hétfői tréningen tizen-
egy játékosnak kellett edzésre je-
lentkeznie.

Reiner Dóra, Ocsenás Barbara, 
Fürtös Kata, Szabó Petra, Bozó-
ki Bettina, Bukovszki Mónika, va-

lamint az utánpótlásból felkerült 
Arad Zsófia, Hájer Tamara, Sikora 
Emőke, Dubei Debóra, Szabó Bri-
gitta kvintett kezdte meg a felké-
szülést az októberben rajtoló sze-
zonra a Generali Arénában. A 
DKSK-Miskolc első tréningjéről 
az U18-as Európa-bajnokságról 
éppen hazatérő Fejes Fruzsina ka-
pott felmentést, míg az idegenlé-

giósok – Brankica Hadžović, Maja 
Škorić és az Egyesült Államokból 
érkező Lenita Sanford – szeptem-
ber elején csatlakoznak a piros-fe-
hérekhez.

Az első miskolci tréningjét ve-
zénylő Peresztegi Nagy Ákos la-
punk érdeklődésére elárulta, edzés-
módszere, felfogása „já té kosbarát”, 
így már az alapozás elején előkerült 
a labda.

– A komplex munka híve va-
gyok az alapozás során is: ugyan-

úgy lesz futás, konditerem és 
labdás mozgás is a mintegy ki-
lenchetes felkészülés alatt. Az első 
edzőmérkőzésünket a harmadik 
hét végén játsszuk, majd több té-
nyezőtől függően hetente 1-2-3 fel-
készülési találkozót tervezünk – 
mondta a Diósgyőr április végén 
kinevezett vezetőedzője. A tervek 
szerint szeptember harmadik heté-
ben egy felkészülési tornát is ren-
dez majd a klub Miskolcon.

Soós P. 

Apróhirdetés
Hi-Sec és MEGA acél bizton-
sági ajtók beépítve már 59 900 
Ft-tól, továbbá nyílászárók (mű-
anyag, fa, alumínium) cseréje 
óriási kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Érdek-
lődni: 30/336-5528, web: www.
aluport.hupont.hu, bemutató-
terem: Miskolc, Bükk áruház I. 
emelet.  Nyitva: h–p 9–14 óráig, 
sz 9–12 óráig.
Társajánlás minden korosztály-
nak. Személyes, közvetlen, ké-
nyelmes, az idő mindenkinek drá-
ga, másra is fordítható. Válassza a 
társkeresésnek ezt a formáját! Ze-
nit Társkereső Iroda, Miskolc, Ba-
ross G. u. 17. Tel.: 30/445-6741.

Tegye meg az első lépést, 
hogy Önnek is legyen párja.

Időpont-egyeztetés  
szükséges!

Kata: 20/250-3079
3527 Miskolc,  

Bajcsy-Zsilinszky u. 17., I. emelet
e-mail: miskolc@ctk.hu

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 egyévtizedes 
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!

HIrdeTÉS

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

aKCIÓNK: a/4-es spirálfüzet csak 99 Ft!
Füzetcsomagok 10% kedvezménnyel.

Továbbá minden, ami a sulihoz kell: vízfestékek, színes ceruzák, 
temperák, tolltartók, papír, írószer, irodaszerek, füzetcsomagok, 

számológépek, márkás tollak nagy választéka!

15 000 Ft értékű vásárlás esetén Parker tollat adunk ajándékba!
Ajánlatunk a tanévkezdéshez:  

NIKE, BARCELONA, CONVERSE iskolatáskák széles választékban!

A Miskolc-kártyávAl rendelkezőknek kedvezMényt Adunk! Beiskolázási utAlványt elfogAdunk.

A Vénusz is készül
Hétfőn elkezdődött a DVTK-
Vénusz-Szabadidőközpont 
edzőtábora: a lányok napi két 
tréninggel készülnek a szep-
tember közepén rajtoló szezon-
ra Sárréti Géza vezetésével. Au-
gusztus 6-tól „mini-edzőtábort” 
kezdett a csapat. A programban 
délelőtt kinti edzés szerepel, míg 

délután teremben edzenek a lá-
nyok. Augusztus 18–19. között 
a Tolnai Futsal Tornán szerepel 
a Vénusz, augusztus 29. és szep-
tember 1. között pedig az ukraj-
nai Kijevben vesznek részt egy 
futsaltornán. A női futsal NB I 
első fordulóját a szeptember 15–
16-i hétvégén rendezik. 
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Az elkövetkezendő hetekben, a Miskolci Naplóban részletesen közöljük a következő 
heti, kísérleti jellegű, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendet. 

Ezúton is köszönjük a lakosság aktív közreműködését!

Gyűjtési napok páratlan heteken:
Minden páratlan hét hétfő (kizárólag a családi házas övezetekben): Görömböly, Hejőcsaba, Május 
1. telep
Minden páratlan hét kedd (kizárólag a családi házas övezetekben): Szirma, Martin-kertváros
Minden páratlan hét szerda (kizárólag a családi házas övezetekben): Tapolca, Adler Károly u., Csa-
bai kapu – Népkert
Minden páratlan hét csütörtök (kizárólag a családi házas övezetekben): Szentpéteri kapu, Belváros, 
Soltész Nagy Kálmán utca környéke, Bedeghvölgy, Bábonyibérc, Selyemrét – Zsolcai kapu, József 
Attila utca és környéke, Zsarnai környéke

Mátyás KIrály GyóGyszálloda***

Főszezoni NYARALÁS már
UTÓSZEZONI ÁRAKON

2012. 08. 24.–08. 31. között

Kedvezményes áraink 
standard,  kétágyas szobában 
felnőttek részére félpanzióval 

és wellness használattal:

3 nap/2 éjszaka:
19 900 Ft/fő/2 éj 

6 nap/5 éjszaka:
40 500 Ft/fő/5 éj 

További információk, foglalás: Mátyás Király Gyógyszálloda***superior

4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 17.
Tel.: 52/360-200 l www.matyashotel.hu l hotel@matyashotel.hu 

Akció 2012. 08. 11-től 2012. 08. 17-ig.
Ariel gél kapszula, 16 db-os 94 Ft/db 1499 Ft
Coccolino öblítő, 1 l 499 Ft
Well Done öblítő konc., 1 l 299 Ft
Lenor classic öblítő, 3 l, 389 Ft/l 1169 Ft
Clin Citrus ablaktisztító pump., 500 ml, 998 Ft/l 499 Ft
Vanish folteltávolító, 1 l 799 Ft
Max San konyhai tisztító, 500 ml, 800 Ft/l 399 Ft
Jar mosogató, 0,5 l, 598 Ft/l 299 Ft
Arilux mosógél, 4 l, színes, fehér, 275 Ft/l 1099 Ft
Well Done mosógél, 4,5 l, színes, fehér, 310 Ft/l 1399 Ft
Kallos Glow krémhajfesték 399 Ft

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata 
Cím: 3597 Hejőkeresztúr, Petőfi sándor u. 56.
telefon: +36 (46) 391-244, +36 (20) 464-1954   
E-mail: onkormanyzat@hejokeresztur.hu
Honlap: www.hejokeresztur.hu

Uniós támogatásból próbálják megszelídíteni 
a Hejő patakot Hejőkeresztúron
Hejőkeresztúr Község Önkormányzata 
78 656 678 Ft-os támogatást nyert az Új 
Széchenyi Terv keretében. A Hejő patak 
medrének rendbe tételére Mályi, Nyék-
ládháza és Kistokaj is eredményesen pá-
lyázott, így elkerülhetővé válik nagyobb 
mennyiségű csapadék esetén is a 2010. 
évihez hasonló árvíz. A projekt az Euró-
pai Unió támogatásával, az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap társfinanszíro-
zásával valósult meg.

Hejőkeresztúr Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében, a dél-borsodi térségben a Sajó és a 
Hejő torkolatánál, a Tiszaújvárosi kistérség-
ben, Mezőcsát – Tiszaújváros – Miskolc há-
romszögének közepén helyezkedik el. 2010-
ben a rendkívül csapadékos időjárás miatt a 
Hejő patak közelében fekvő lakóházak, föld-
területek veszélybe kerültek, hiszen a patak 
többször is kiöntött. Ezt követően több szó-
beli és telefonos bejelentés érkezett, főleg a 
belvízi problémákkal kapcsolatban, melyek-
re minden esetben széles körű tájékoztatást 
és választ adott az önkormányzat a polgá-
ri védelem, az ÉKÖVIZIG, a Vízmű Társu-
lat és az MVH szakemberei segítségével. A 
Hejőkeresztúr Község Önkormányzata ál-
tal elnyert támogatással a belvíz- és árvízve-
szély elhárul, így a meder rekonstrukciója és 
a patak tisztítása tartós megoldást jelent az 
ott élők számára. A támogatási feltételeknek 

megfelelően az önkormányzat fenntartási 
kötelezettséget vállalt. A munkálatokba több 
együttműködő partner is bevonásra került a 
projekt megvalósítása és fenntartása érdeké-
ben. Ilyen együttműködő partner a Bükkalja-
Dél-borsod Vízgazdálkodási és Talajvédel-
mi Társulat, amelynek feladata a fenntartási 
munkálatok elvégzése, ellenőrzés és szak-
mai segítségnyújtás a beruházás során. Az 
ÉKÖVIZIG és a B.-A.-Z. Megyei Mezőgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatal Földművelés-
ügyi Igazgatósága a projekt céltámogatása 
végett nyújt segítséget a munkálatokban. A 
projekt sikeres befejezését ünnepelő rendez-
vényen beszédet mondott Demeterné Zeleni 
Enikő, Hejőkeresztúr polgármestere, és Csi-
ger Lajos, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Közgyűlés alelnöke.  Az Új Széchenyi Terv 
lehetőséget ad arra a településeknek, hogy a 
lakosság életkörülményeit nagymértékben 
javítsák. Az elnyert támogatás segítségével 
a belvíz- és árvízveszély elhárult, így a me-
der rekonstrukciója és a patak tisztítása tar-
tós megoldást jelent az ott élők számára. He-
jőkeresztúr önkormányzata, tovább haladva 
a fejlődés útján, teremt élhetőbb környezetet 
lakosai számára.

Projekt címe: A Hejő patak rekonstrukciója 
Hejőkeresztúron
Pályázati azonosító:  
ÉMOP-2010-3.2.1/F-10-2011-0033

Nyékládháza Város Önkormányzata
Cím: 3433 Nyékládháza, Vasút utca 16.
telefon: +36 (46) 391-450, +36 (46) 391-420
E-mail: nyekladhaza.polgarmh@t-online.hu
Honlap: www.nyekladhaza.hu

Rekonstrukciós munkák elvégzése  
Nyékládházán a Hejő patakon
Nyékládháza Város Önkormányzata 
76 494 986 Ft-os támogatást nyert az 
Új Széchenyi Terv keretében. A Hejő 
patak medrének rendbe tételére Má-
lyi, Hejőkeresztúr és Kistokaj is ered-
ményesen pályázott, így elkerülhetővé 
válik nagyobb mennyiségű csapadék 
esetén is a 2010. évihez hasonló árvíz. 
A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap társfinanszírozásával való-
sult meg.

Nyékládháza Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében, a Miskolci kistérségben talál-
ható. Lakosainak száma 5108 fő, a város 
Miskolctól 14 kilométerre délre található. 
2010 májusában az intenzív esőzés követ-
keztében megáradt a Hejő patak. A Nyék-
ládháza és Ónod közötti úton átfolyva a fel-
gyülemlett víz a Holcim-tóba ömlött, majd 
a mellette lévő szántóföldeket elöntötte, az 
úton átcsapva az ott lévő üdülőövezet há-
zait veszélyeztette. A lehullott csapadék 
következtében megáradt Hejő, mely Nyék-
ládháza és Kistokaj települések között – az 
alacsony partvonal miatt – több helyen is 
kiöntött medréből, így a környező szántó-
földeket elöntötte, emellett veszélyeztette 
a város szélén a közút és a tó közötti élet-
vitelszerűen lakott nyaralóépületeket. A 

támogatási feltételeknek megfelelően a 
Nyékládháza Város Önkormányzata fenn-
tartási kötelezettséget vállalt. A munkála-
tokba több együttműködő partner is be-
vonásra került a projekt megvalósítása 
és fenntartása érdekében. A munkálatok 
megvalósítása során, a Hejő patak állapo-
tának, a vízszint emelkedésének vagy apa-
dásának folyamatos figyelemmel kísérése 
az esetleges problémákról pontos infor-
mációkat nyújt az érintett önkormányzat 
számára. A projekt sikeres befejezését ün-
nepelő rendezvényen beszédet mondott 
Urbán Sándorné, a város polgármestere 
és Csiger Lajos, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Közgyűlés alelnöke.  Az Új Széche-
nyi Terv lehetőséget ad arra a települé-
seknek, hogy a lakosság életkörülményeit 
nagymértékben javítsák. Az elnyert támo-
gatás segítségével a belvíz- és árvízveszély 
elhárult, így a meder rekonstrukciója és 
a patak tisztítása tartós megoldást jelent 
az ott élők számára. Nyékládháza önkor-
mányzata, tovább haladva a fejlődés út-
ján, teremt élhetőbb környezetet lakosai 
számára.

Projekt címe: Rekonstrukciós munkák 
elvégzése a Hejő patakon Nyékládházán
Pályázati azonosító: 
ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0090

Az akció időtartama az aktuális készlet erejéig tart!
Miskolc, József Attila u. 57. Tel.: 70/361-9594; 46/321-799

Nyitva tartás: hétfő–péntek: 9.00–17.30; szombat: 9.00–12.30

MÁRKABOLT
www.solidor.hu l NYÁRI KÉSZLETKISÖPRŐ AKCIÓ!

Bosch  WAA24163  
mosógép:
l Energiaosztály: A+

l 5,5 kg ruhatöltet l Súlyautomatika
l 1200 ford/perc l 44 liter vízfogyasztás

79 900 Ft 

Sharp SJD 340VS  
hűtő:
l Energiaosztály: A+
l Méret: 200 x 60 x 65 cm
l 224 + 100 l l Inox

99 900 Ft

l Habverő, dagasztó funkció l 300 W teljesitmény

5900 Ft

Bosch
MFQ3010

kézi  
robotgép:

Bosch  HGV625250 
kombinált tűzhely:

l 7 funkció
l multifunkciós sütő
l nemesacél

 99 900 Ft 

Miskolc, Ernye bán u. 4/A.
Telefon: 46/381-645, 

20/9424-903. 
Fax: 46/505-323

Sérült gépjármûvek  
teljes körû javítása

Biztosítók szerzôdött  
partnere

Kárrendezés, kárügyintézés
Legmodernebb technológia

Garantált minôség
Rövid határidôk

Nyitva tartás: 
hétfô–péntek 8.00–17.00 

szombat: 8.00–12.00



Augusztus 11. | szombAt
10.00 | Középkori forgatag. Udvari mulatsággal, 

lovagi tornával és hamisítatlan középkori hangulat-
tal. Diósgyőri vár.

18.00 | Maradj Miskolcon Factory Fesztivál. 
Factory Aréna.

Augusztus 13. | hétfő
15.00 | Válogatás Vivaldi műveiből. Zenehall-

gatás a könyvtár zenei részlegében. Szabó Lő-
rinc Könyvtár.

Augusztus 15. | szerdA
09.00 | Stresszoldó nap. Fénysugár Életmód- és 

Meditációs Központ, Soltész N. Kálmán út 46.

Augusztus 17. | péntek
19.00 | Dumaszínház. Fellép Badár Sándor és 

Beliczai Balázs. Művészetek Háza.
20.00 | Belvárosi retro kertmozi. Bacsó Péter: Ti-

tánia, Titánia, avagy a dublőrök éjszakája I–II. 
(1988) vetítése, utána retro disco DJ Bordee-val. 
Miskolci Galéria, Rákóczi-ház.

Augusztus 19. | vAsárnAp
19.00 | Liszt Ferenc: Krisztus oratórium. A műből 

részletek hangzanak el Eperjesi Erika, Hircsu An-
gelika, Balczó Péter, Kolozsi Balázs, Varga László és 
a Miskolci Cardinal Mindszenty Kórus és a Cantus 
Agriensis Kórus közreműködésével, Gergely Péter 
Pál vezényletével. Belvárosi református templom.

kiállítás
» Hideg nyalat és spanyol tekercs. A fagylalt, a jég-

krém és a parfé története. A tárlat szeptember 30-
ig látogatható. Herman Ottó Múzeum, papszeri ki-
állítási épület.

» Divat a divatban. A kortárs alkalmazott textilmű-
vészeti tárlat szeptember 15-ig látogatható. Mis-
kolci Galéria, Rákóczi-ház.

» Díszkosz Tizenkettő. A 12. légyott kiállítása au-
gusztus 15-ig látogatható. Színháztörténeti és Szí-
nészmúzeum.

» Mező István karikatúrái. A tárlat augusztus 18-ig 
látogatható. Színháztörténeti és Színészmúzeum.

» Szondy Sándor kiállítása. A népi iparművész if-
júkori portrérajzaiból nyíló tárlatot Némethi Lajos 
költő nyitja meg. A kiállítás augusztus 29-ig láto-
gatható. Kós ház.

» Zombori József grafikusművész kiállítása. A 
tárlat szeptember 30-ig látogatható. Színháztörté-
neti és Színészmúzeum.
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Augusztus 13. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Nagykörút 
(Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV program-
ajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Tele-
vízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A per, francia–olasz–NSZK 
film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 14. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Egészség-be-
fektető klub (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Mis-
kolc TV programajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 
Sportközvetítés felvételről 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Édes otthon, magyar film (Hálózat TV) (12) 
23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 15. | szerdA 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Novum 
– Szentágothai és az infobionika (Hálózat TV) (12) 17.30 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 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 
Tájoló, magyar ismeretterjesztő műsor (Hálózat TV) (12) 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 16. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 
„Akinek sebeivel gyógyultatok meg…” (Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 
18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális maga-
zinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Cél-
pont a Föld, amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–06.00 Képújság.

Augusztus 17. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Öko-házak 
(Hálózat TV) (12) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV prog-
ramajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Csendes vadász, amerikai film (Hálózat TV) (16) 23.00–
06.00 Képújság.

Augusztus 18. | szombAt 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Szent-
földi szent helyek üzenete 15. rész (Hálózat TV) (12) 17.30 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.) 20.35 
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 SlágerMix Attilával (Hálózat TV) (16) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) (12) 
23.00–07.00 Képújság.

Augusztus 19. | vAsárnAp 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 
Bencze-show (Hálózat TV) (6) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, 
kulturális magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.25 Kilátó, közéleti magazin (ism.) 20.00 Króni-
ka, hírösszefoglaló 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Miért pont az én lányom?, amerikai film (Háló-
zat TV) (16) 23.00–07.00 Képújság. 

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

Augusztus 9–15. | 17.00 Tétova félrelépők; feliratos francia–belga–an-
gol vígjáték | 16 | (Béke-terem) | 17.30 Mindörökké rock; amerikai zenés 
film | 16 | (Uránia-terem) | 19.30 King Curling; feliratos norvég vígjáték | 16 
| (Béke-terem) | 20.00 Éjsötét árnyék; amerikai vígjáték | 16 | (Uránia-terem).

Augusztus 16–22. | 17.00 Járhatatlan út; feliratos, német film | 16 | (Béke-
terem) | 17.00, 20.00 A csodálatos pókember; amerikai fantasztikus akció-
film | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 Szerelem nélkül soha; feliratos, francia–an-
gol–cseh romantikus film | 16 | (Béke-terem).

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

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Abraham Lincoln, a vámpírva-
dász (MB premier, digitális 3D) | 16 
| 11.15, 13.30, 15.45, 18.00, 20.15 – 
22.30 (p–szo)
Magic Mike (MB premier) | 16 | 11.00, 
13.15, 15.30, 17.45, 20.00 – 22.15 (p–
szo)
Amit még mindig tudni akarsz 
a szexről (MB premier) | 12 | 10.30, 
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 – 
22.30 (p–szo)
Apa ég! (MB) | 16 | 10.30, 15.15, 17.30, 
19.45 – 22.00 (p–szo)
A sötét lovag – Felemelkedés (MB) 
| 16 | 10.45, 14.00, 17.15, 19.00, 20.30 
– 22.15 (p–szo)
Harmadnaposok (MB) | 16 | 19.30 – 
21.30 (p–szo)
A csodálatos pókember (MB digi-
tális 3D) | 12 | 12.45
Jégkorszak 4. – A vándorló kon-
tinens (MB digitális 3D) | 6 | 11.30, 
15.30, 17.30
Jégkorszak 4. – A vándorló konti-
nens (MB) | 6 | 13.30
Merida, a bátor (MB) | 6 | 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00
Merida, a bátor (MB digitális 3D) | 
6 | 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 – 
20.00 (kivéve sze)
Prometheus (MB digitális 3D) | 16 | 
22.00 (p–szo)
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 9–15.  ›››››››

» A minorita templom Nagybol-
dogasszony-búcsúját 15-én, szerdán tart-
ják. Előtte háromnapos lelkigyakorlat kezdő-
dik, augusztus 12-én, vasárnap. Mindhárom 
napon a 18 órai szentmisék szónoka Szocska 
Ábel görög katolikus atya lesz. A szentmisék 
előtt, 17.40 órától vecsernye. Szerdán a búcsúi 
szentmisét Palánki Ferenc egri segédpüspök, 
mindszenti plébános mutatja be.

hArAng-hírek ›››››

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.) Optimista és vidám lesz ezen a héten. Remek kommunikációs ké-
pességét jól tudja most hasznosítani. Vágjon bele eddig merésznek tűnő ötleteibe! Magánéleti vál-
ságát nagyrészt felszámolva felszabadultan, vidáman tölti a napjait. Sőt! Komoly célokat tűzhet ki 

a jövőt illetően. Álmait most megvalósíthatja, hiszen lesz hozzá elég energiája és segítsége.

bikA (04. 21–05. 21.) Alig találja a helyét, szeretne csendet és nyugalmat maga körül, de 
mindig adódik valami zűr, amit meg kell oldani. Pihenés helyett is inkább dolgozik, a jövőt tervezi. Úgy 
érezheti, nehezen indul ez a hét, a rutinfeladatokban is hibázik alkalmanként. Legyen toleráns önma-

gával, nincs oka az aggodalomra. Péntekre már sokkal jobb lesz a közérzete, hétvégére pedig kicsattan az energiától. 

ikrek (05. 22–06. 21.) A szabadsága megélése most mindennél fontosabb lehet az Ön 
számára, ám felhalmozódó kötelességei csak kevés szabadidőt engedélyeznek. Persze, az önmagá-
ra erőltetett nagy felelősség le is vethető, ha elfogadja a segítséget. Legyen türelmes önmagához és 

környezetéhez is, ugyanis a most következő napokat gyakran kapkodás és fejetlenség jellemzi, ezt viszont kellő 
tudatossággal jól fogja tudni kezelni.

rák (06. 22–07. 22.) Komoly változtatásokra lenne szükség a mindennapjaiban ahhoz, 
hogy újra igazán jól érezze magát a bőrében, javuljon a kedélyállapota, és elégedett legyen a mun-
kájával, vagy akár anyagi helyzetével. Mostanában nem feltétlenül alakultak úgy a dolgai, ahogy 

azt eltervezte, hisz megesett, hogy még ott is akadályokba ütközött, ahol máskor könnyedén boldogult. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Kiváló kilátások sorakoznak fel Ön előtt, energikus napok 
követik egymást. Sikeres és eredményes lehet a munkában és magánéleti téren is, sőt, kipróbálhat-
ja magát valami egészen új területen is. A hét első felében tele lesz tetterővel és energiával, de a 

rengeteg tennivaló a hétvégére igencsak kifárasztja, mégis tudja, megérte az erőfeszítést. A hétvégén szánjon 
időt a pihenésre!

szűz (08. 24–09. 23.) A héten legyen a szokásosnál is körültekintőbb és megfontoltabb! Ke-
rüljön el minden konfrontációt, ne keresse a bajt. Ne lépje át a határokat sem a közlekedésben, se az 
élet egyéb területein. Ne sértsen meg senkit, ne bonyolódjon feleslegesen vitákba. A csillagok azt jó-

solják, hogy a szerelem az otthonától távol várja. Ha már kapcsolatban él, a közös utazás elmélyítheti a kapcsolatukat. 

mérleg (09. 24–10. 23.) Szellemileg és érzelmileg is a csúcson van. Kreativitása és el-
képesztő kitartása minden gondon könnyedén átlendíti. Nyugodtan vállaljon be extra feladatokat 
is. Szüksége van a kihívásokra! Társasági élete felélénkül, és bárhol fordul meg, mindig a közép-

pontba kerül. Élvezi a kis flörtöket, de nem tud mit kezdeni azzal, aki mélyebb, komolyabb kapcsolatra vágyik. 

skorpió (10. 24–11. 22.) A munkahelyén rengeteg változással számolhat. De ne aggód-
jon: a főnökei Ön mellett állnak. Menjen elébe a változásnak, álljon elő Ön is újító ötleteivel! Szerelmi ci-
vódás, viták, sértődés teszi tönkre a hangulatát. Túlságosan a lelkére vesz mindent, közben nem veszi 

észre, hogy bizonytalansága, féltékenysége, labilis lelkiállapota már a környezetében élőkre is negatív hatással van.

nyilAs (11. 23–12. 21.) Meglehetősen változékony napok köszöntenek Önre, karrierje, 
vállalkozása terén tud most komoly dolgokat létrehozni, végre lehetőséget kap a kibontakozásra, kre-
ativitása megmutatására. Új, érdekes emberekkel hozza most össze a sors, akár új munkát is vállalhat. 

Ezek a napok kifejezetten kedvezőek nyaralásra, új barátok szerzésére, meglepő üzleti gondolatok megvalósítására.

bAk (12. 22–01. 20.) Rengeteg a teendője, és ha szerencsés, akkor még élvezi is azt, amit 
csinál. Ha nem, akkor most kell utánajárnia a lehetőségeinek: most jól változtathat munkahelyet. 
Magánéleti téren a csillagok különösen a házasság előtt állókat segíti. A most kimondott igen 

ugyanis hosszú, tartós boldogság záloga lehet. Ha már ezen túl van, akkor a munkában találja meg azt az örömöt, 
amire régóta várt. 

vízöntő (01. 21–02. 19.) Mozgalmas napok követik egymást, erőt és energiát nem 
kímélve kell belevetnie magát a dolgos mindennapokba, és olyan ügyeket is rendezni, melyeket 
eddig csak tologatott. Most akár kiemelkedő sikereket is el tud érni, minden esélye megvan arra, 

hogy learassa a babérokat. A hét második felében viszont jobban figyeljen oda családi kapcsolataira.

hAlAk (02. 20–03. 20.) A hét elején a szokásosnál jobban kifárad, hamarabb magára 
vesz dolgokat, ha valaki megsérti, azonnal reagál. Néhány, régebb óta húzódó ügye is újra teríték-
re kerül, ezeket mind sürgősen meg kellene oldania, ha nem most, legkésőbb a jövő héten. A lelké-

ben felgyülemlő feszültség a hétvégére lecsillapodik, rájön, hogy nemcsak mások, hanem bizony Ön is hibázott 
egy-egy esetben.

Jegyek és információ: Mûvészetek Háza jegypénztár  
(Miskolc, Rákóczi u. 2.,  

telefon: 46/508-844, 30/846-3009)
www.muveszetekhazamiskolc.hu

Augusztus 17.,  péntek, 19.00 óra,
Mûvészetek Háza 

A DuMAszínHáz beMutAtJA:
badár sándor és beliczai balázs 

mûsorát Jegyár: 2200 Ft

HIrDetés



a város lapja

MiNap

2012. augusztus 11. | 32. hét | II. (IX.) évfolyam 32. szám

8  mozaik / rejtvény

A Bükk szépségei

Tisztelt Olvasó! A Bükkről igazán elmondható, hogy bővelkedik látniva-
lókban és szépségekben. Ezek közül négyet kell megfejteni most induló 
négyrészes rejtvénysorozatunkban. A megfejtéseket együtt, egy levélben, 
legkésőbb augusztus 29-én éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikáci-
ós Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: 
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők között a Szerviz Iroda (Miskolc, 
Mártírok u. 1.) felajánlásában két elegáns dugóhúzókészletet sorsolunk ki.

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

Csájiné Knézics Anikó – 
Esztergályosné Földesi Katalin: 
Gyöngybetűk
Az én ábécém című tankönyvhöz készült 
Gyöngybetűk című írásfüzet a kisbetűk 
szabályos alakításának és kapcsolásának 
megtanításához nyújt segítséget azoknak, 
aki írni tanulnak. Az előkészítő időszak-
ban a finommozgás fejlesztéséhez színe-
zős feladatai adnak megfelelő segítséget. 
A betűk vázolása után segíti a tanulókat a 
vonalrendszerben való szabályos betűala-
kításban, valamint a szóírásban. A fokoza-

tosság elvét betartva és a szabályos betűalakítást segítve négyzetrács-
ban, majd vonalközben történik a betűk írattatása.

Ablak-zsiráf  képes gyermeklexikon
Ezer és ezer kisiskolás ismerkedett a vi-
lággal az Ablak-zsiráf segítségével, amely 
nemcsak az anyanyelvi oktatásban vált 
hasznos kézikönyvvé. Első olvasói ma már 
szülők. A több mint 1200 címszó felöleli 
mindazt az ismeretanyagot, amelyet a 7–10 
éves gyerekeknek el kell sajátítaniuk ah-
hoz, hogy környezetükben eligazodjanak. 
A szómagyarázatok – ahol csak szükséges 
és lehetséges – egymásra épülnek, a dolgok 
közti logikai összefüggés megtanítása pedig a szerzők egyik alapve-
tő célkitűzése. A lexikon ezúttal új címszavakkal és rajzokkal bővült.

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

A csodálatos pókember
Pókember újjászületik: a kü-
lönös hős eredetét láthatjuk 
– de egészen új nézőpontból. 

Peter Parker átlagos gimis 
srác. Kicsit magányosabb, ki-
csit szótlanabb a társainál – 
talán azért, mert a szülei még 
kiskorában eltűntek, és azóta 
Ben bácsikája neveli. Ahogy 
közeledik a felnőttkor, Pe-
tert egyre jobban érdekli a 
múltja. Úgy érzi, titkok háló-
ja veszi körül. Amikor meg-
találja apja régi irattáskáját, 
meghökkentő dokumentu-
mok kerülnek elő belőle: attól 
kezdve egészen másképpen 
látja magát és a világot. 

amerikai fantasztikus akciófilm, 
korhatár 12 év 
Művészetek háza, 
uránia-terem; augusztus 
16–22; 17.00, 20.00

filmajánló ››››››

78 éve, 1934. augusztus 
5–11-e között „Miskolci Hét” 
elnevezéssel először rendez-
tek kulturális hetet. Kiállítá-
sok, szakmai kongresszusok 
mellett felavatták Lévay József 
szobrát, az avasi kilátót és az 
országzászlót a Népkertben.

64 éve, 1948. augusztus 
8-án adták át a „Népkerti Sza-
badtéri Színpad”-ot, amely a 
város nyári színházaként mű-
ködött az 1960-as évek elejé-
ig-közepéig. 2500 fő volt a be-
fogadóképessége.

16 éve, 1996. augusztus 11-
én szentelték fel a Krisztik Pál 
tervei alapján felújított Jézus 
kútját az Avasalján. Az elne-
vezéssel, mint víznyerő hely-
lyel az 1670-es évektől fo-
lyamatosan találkozunk a 
feljegyzésekben. 

Hétforduló ››››››

Névadó – Teleki Blanka
A belvárosban, a Petőfi Sán-
dor és a Meggyesalja utcá-
kat észak-déli irányban 
összekötő utca, keleti 
szomszédja a Reményi 
Ede, nyugati szomszédja 
a Leiningen Károly utca.

Nagybánya közelében, 
arisztokrata családban szü-
letett. Édesanyja Brunszvik 
Karolina, az első magyarországi 
óvodák megalapítója, Brunszvik 
Terézia testvére. Nagynénje hatá-
sára – akit számos külföldi útjá-
ra elkísért – ő is a nőnevelést vá-
lasztotta hivatásul. Sokoldalúan 
művelt ember, Münchenben és 
Párizsban festészetet, Budán szob-
rászatot is tanult. 40 éves volt, ami-
kor Pesten leánynevelő intézetet 
nyitott, amely az 1848-as forrada-

lom miatt zárt be. A szabad-
ságharc alatt Debrecenben, 

Nagyváradon, végül Sze-
geden igyekezett képvi-
selni a forradalom ügyét. 
A forradalmárok rejtege-
tése okán 1851-ben letar-

tóztatták, s 1853-ban 10 
évi várfogságra ítélték. 
1857-ben amnesztiával 

szabadult a kufsteini börtönből, 
és soha többé nem tért haza. Bör-
tönből történő szabadulása után 
húgánál lakott Franciaországban, 
Párizsban halt meg. A magyar nő-
nevelés egyik úttörőjének hamvait 
a montparnasse-i temetőből 2008-
ban szerették volna hazaszállítani. 
Leszármazottja Párizsban él, ma-
gyarországi újratemetéséről nin-
csen tudomásunk.                        D. I.

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesz tőségünk címé-
re: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A  bo rí tékra írják rá:  „Mindenkit 
érhet jogeset”. E-mail címünk: info@mikom.hu. Jogi szakértőnk, dr. 
Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

jogeset ››››››››››

Testvérvárosi térzene
Három térzenei koncertet is 
adott a Miskolc testvérváro-

sából, Aschaffenburgból érke-
zett Melomania Brass fúvósze-

nekar. A nagy létszámú együttes 
több mint fél évszázados múlt-

ra tekint vissza, tagjai már a világ 
számos pontján népszerűsítették 

a bajor fúvós zenét. Péntek dél-
után a Szinva teraszon kezdték a 
koncertek sorát, majd este a mis-
kolctapolcai Barabits sétányon is 
szórakoztatták a miskolciakat. A 
zeneszerető közönség még egy-
szer láthatta őket, vasárnap a lil-

lafüredi Palotaszálló teraszán. 
Fotó: Mocsári L.

Akkor és most… Az 1900-as évek elején készült képeslapon 
meghatározó tájékozódási pont a színház. Ettől nyugati irányban 
Xiffkovics Emil görög kereskedő háza tölti ki a telket, utcára néző 
üzletekkel. Mellette a nemesi címet kapott, szintén görög kereske-
dő Pilta család élt. A szintén két földszintes épületet Weidlich Pál 
és felesége vásárolta meg, de lebontásuk előtt még itt működött az 
Istvánffy testvérek hangszer-, mellette Spiegel Mari „divatárusnő” 
üzlete. E két épület helyén 1911-től áll a Weidlich-palota. A két görög 
házat a színház 1956–1958 közötti felújításakor bontották le. Kmetty 
Gyula tervei alapján így épült fel a Weidlich-palota magasságához il-
leszkedő épület. (Dobrossy István szövege és képeslapja, Mocsári László fotója)

Aki a világűrbe vágyik
Hét végén a szokásosnál 
több hullócsillagot lehet 
majd látni az éjszakai ég-
bolton, hiszen megérkez-
nek a Perseidák. Romenda 
Roland azonban nem csu-
pán a meteorszezonban 
fürkészi az eget.

A Szabó Gyula Bemutató Csil-
lagvizsgáló szakkörvezetőjét egé-
szen fiatal korában ragadta meg a 
csillagos égbolt.

– Kiskoromban sokszor jár-
tunk a szüleimmel a telekre, ahol 
kevesebb volt a városi fény. Na-
gyon szép volt az éjszakai ég. A 
csillagvizsgálóba pedig általános 
iskolásként kezdtem szakkörök-
re járni – mesélte Romenda Ro-
land. Kiemelte, minden nap a 
csillagvizsgálóban töltötte sza-
badidejét, Leitner Zsolt és Jaczkó 
Imre nevelték ki.

– A csillagos égen mindig fel-
fedezhetünk valami újat, iz-
galmasat. Folyton változik, s a 
technika is fejlődik. A Herku-

les gömbhalom például 15 ezer 
fényév távolságra van tőlünk, ami 
azt jelenti, a fény 15 ezer évvel ez-
előtt indult el. Mindig a múltat 
látjuk, ebből következtetünk a jö-
vőre – mondta a szakkörvezető.

Véleménye szerint szinte biz-
tos, hogy van élet a Földön kívül. 
Romenda Roland vágya, hogy 
feljusson a világűrbe, s megta-
pasztalja, milyen kint.

– Szinte mindenki vágyik a vi-
lágűrbe, aki szereti a csillagokat. 
Nincs kedvenc csillagom, hiszen 
mindegyikük különleges – tette 
hozzá a harmadéves környezet-
mérnök.

Kiss J. | fotó: Juhász Á.

köztünk élnek ››››››››››››

általános segélyhívó: 112; Felnőtt háziorvosi ügyelet: MISEK (Csabai 
kapu 9–11.): 46/560-080; MISEK Diósgyőr (Kórház u. 1.): 46/531-799; Fog-
orvosi ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 46/555-666/1270; Gyer mek háziorvo-
si ügyelet (GYEK – Szent péteri kapu 76.): 46/412-572. Lelkisegély 116-123. 
áldozatsegítő vonal: 80/225-225. MihŐ műszaki ügyelet: 46/379-360. 
MivÍz központi ügyelet: 46/519-339. éMász-hibabejelentés: 40/42-
43-44. Közterület-felügyelet: 46/502-579. in Memoriam Temetkezés 
(halottszállítási ügyelet): 46/353-909, 30/677-7958. állategészségügyi Te-
lep (kóbor, elhullott állatok bejelentése): 46/345-103, 30/339-6549. 

közérdekű ››››››››››››

HIrDETéS

sütni való kolbász
debreceni grillkolbász

miskolc.auchan.hu 2012. augusztus 11. – augusztus 17.

999 Ft/kg

999
Ft/kg


