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Csinos lányok, izgalmas mérkőzések
Idén már harmadszor ren-
dez Miskolc utánpótlás ko-
sárlabda Európa-bajnoksá-
got. Az egyébként is pezsgő 
sportélettel rendelkező vá-
rosba az U18-as B-divíziós 
Eb-re 18 csapat érkezett – 
szurkolókkal, családtagok-
kal – akik az augusztus 25-ig 
tartó verseny ideje alatt vár-
hatóan Miskolc turisztikai 
életét is felpezsdítik.

– Miskolc rendkívül jó házigaz-
da, nem véletlen, hogy immár har-
madszor kapta meg a rendezés jo-
gát – emelte ki Bodrogváry Iván 
a szerdai nyitóünnepségen, a Ge-
nerali Arénában. A FIBA-Europe 
női bizottságának elnöke elmond-
ta, reményeik szerint „a jövőben 
is sok nagy nemzetközi tornának 
ad majd otthont a város”. A ma-
gyar válogatottról szólva kiemelte, 
rendkívül fontos az U18-as korosz-
tály, fel kell jutniuk az A csoport-
ba, hogy jövőre a ’97-es korosztály 
szintén az A csoportban szerepel-
hessen. Ez a torna tehát rendkívül 
nagy jelentőséggel bír a női kosár-
labda számára.

A remények szerint – a belga 
csapattal együtt – a magyar váloga-
tott kiemelkedik majd a mezőny-
ből, tette hozzá a bizottsági elnök. 
A csapat jó szerkezetű, a felkészü-

lés során a lányok A csoportos el-
lenfelekkel is játszottak, és legyőz-
ték őket – emelte ki Bodrogváry 
Iván, aki a szervezésről is nagyon 
pozitívan nyilatkozott. (A magyar 

lányok első mérkőzésükön igazol-
ták is a várakozásokat, csütörtö-
kön délután, 95–38-ra valósággal 
lemosták a pályáról Skócia váloga-
tottját).              » folytatás az 5. oldalon

Az államalapítás ünnepén

Az augusztus 20-ai ünnepségek központi helyszínén, a Szent István 
téren tartott sajtótájékoztatót Kiss Gábor alpolgármester, valamint 
Papp Ferenc, a kulturális osztály megbízott vezetője. A programok 
ismertetése mellett szó volt az ünnep központi gondolatáról, vala-
mint Szent István és Miskolc kapcsolatáról is.

» részletek a 2. oldalon

Egészségfejlesztési Iroda

Sikeresen pályázott, s mintegy 125 millió forintos támogatást nyert 
el a Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház egy 
Egészségfejlesztési Iroda kialakítására, és annak tevékenységéhez 
kapcsolódó, egészségmegőrző programok indítására.

» részletek az 5. oldalon

Jön a második 
villamos
augusztus 20-áról 21-ére virradó 
éjjel megérkezik Miskolcra a má-
sodik új skoda villamos is.  
a város | 3. oldal

vizsgálat 
a kórházban
sorozatos halálesetek miatt vizs-
gálják a b.-a.-z. megyei kórház 
koraszülött-osztályát.  
egészség | 2., 5. oldal

konferencia 
és fórum
védőnőkkel találkozott Miskolcon 
bábiné szottfried gabriella mi-
niszteri biztos.  
egészség | 5. oldal

Boldog szülinapot, kilátónk!
1963. augusztus 20-án avatták 
fel városunk emblematikus épít-
ményét, az avasi kilátót. Ponto-
san 50 éve. Egy közel nyolcezer 
tagot számláló, miskolci lokál-
patrióta internetes közösség úgy 
döntött, hogy a sokak számára 
emlékezetes pillanatok, emlékek, 
élmények helyszíneként szolgáló 
építmény érdemes arra, hogy a 
születésnapján köszöntsék.  

Egy flashmobot (villámcső-
dületet) szerveznek a kilátó lá-
bához augusztus 20-án 10 órára. 
A találkozó során közös képet 
készítenek, szabadtéri beszél-
getést, játékot terveznek, s ko-
szorút helyeznek el a főtervező, 
Hofer Miklós, Ybl- és Széche-
nyi-díjas építész emlékére. 

Az avasi kilátó alatti füves te-
rületen az építmény történetével 
foglalkozó vetélkedővel is vár-
ják a résztvevőket. Remélhetőleg 
mindenki sörrel, csatos Bambi-
val, hamuban sült pogácsával és 

egy-egy pléddel érkezik meg és 
igazi majális-hangulatot tudunk 
teremteni a kilátó lábánál – írják 
a szervezők, akik remélik, hogy 
sokan csatlakoznak a kezdemé-
nyezésükhöz és egy emlékeze-
tes délelőttöt tudnak közösen el-
tölteni.

Kárpát kenyér a nemzeti ünnepre
Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe 
is. Miskolcon az új kenyér idén igazán 
különleges lesz: a Kárpát kenyér ha-
gyományos összetevőkből és sütési 
eljárással készül a nemzeti ünnepre.

Augusztus elejére a legtöbb helyen 
már betakarítják a búzát, augusztus 
20-ra pedig elkészül az „élet”, az új 
kenyér a friss búzából. Ezt is ünne-

peljük államalapítónk mellett. Ha-
gyomány már, hogy a történelmi 
egyházak képviselői ilyenkor meg-
áldják, majd megszelik az új kenye-
ret, melyet a miskolciak is megkós-
tolhatnak.

Az idei miskolci új kenyér iga-
zán különleges lesz. Az úgyneve-
zett Kárpát kenyér hagyományos 
kovászos eljárással készül, rozsos 

lisztkeverékkel, kemencében sütve, 
háromkilós, kerek porciókban az 
egyik legnagyobb, tanulókat is fog-
lalkoztató miskolci péküzemben. 

Fülöp Béla, a péküzem igazga-
tója azt mondja, az idei termés és 
liszt is jónak mondható. Manapság 
már a malmok törekszenek rá, hogy 
egyenletes minőségű lisztet tudja-
nak szállítani.    » folytatás a 3. oldalon

Címeres 
aknafedők
Múlt héten megérkez-
tek, hét elején pedig meg 
is kezdték a sétálóutca új, 
Miskolc címerével ellátott 
csatornafedlapjainak kihelye-
zését. Mint arról beszámol-
tunk, több szakaszon már csak 
ezek beépítése hiányzik ah-
hoz, hogy a megújult burko-
lat teljes legyen. Az új, speciá-
lisan Miskolc számára gyártott 
fedlapokból az elsőket a Vil-
lanyrendőrnél és a Városház 
téren építették be, ezek már 
most láthatók a belvárosban.

» részletek a 3. oldalon

Elkészült Miskolcon az ország tortája
Szűcs Valéria cukrász készítette el idén Miskolc első 
„országtortáját”, a milotai mézes diótortát csütörtökön. 
A magyar kormány felkérésére idén is a Cukrász Iparo-
sok Országos Ipartestülete állította össze a receptet, az 
államalapítás ünnepének alkalmából. Magyarországon 
2007 óta minden évben elkészítik ilyenkor az ország 
tortáját. A milotai mézes diótorta összerakása tortakari-
kában történik, amit vaxpapírral bélelnek ki. Alulra te-
szik az egyik felvert lapot, és ráterítik a papíron vékony-
ra kinyújtott ropogós pralinékrémet. A mézes krémet is 
erre a rétegre kell rákenni, majd ha megkötött, ráönthe-
tő a szobahőmérsékletű karamellbevonat. Szeletenként 
diós-roppanós lappal díszítik, oldalát pedig magasan a 
diós roppanós lap törmelékéből készített morzsával pa-
nírozzák. A szerencsések már megkóstolhatták a 2013-
as „országtortát”, az akcióban résztvevő cukrászdák pe-
dig augusztus 17-től árusítják is.

(fotó: F. Kaderják Cs.)



Augusztus 12. | hétfő 

Rendkívüli közgyűlés. Az aljegyző 
törvényességi észrevételére tekintet-
tel, nem vették napirendre az MSZP 
által javasolt előterjesztést, így körül-
belül öt perc alatt véget ért a miskol-
ci szocialisták által kezdeményezett, 
újabb rendkívüli közgyűlés. Batta An-
géla aljegyző jelezte, az MSZP által ja-
vasolt előterjesztés és a határozati 
javaslat is jogsértő. A települési önkor-
mányzatnak nincs feladat- és hatáskö-
re a dohánytermék-kiskereskedelmi 
jogosultság koncessziós szerződéssel 
kapcsolatos ügyeiben eljárni, nyilat-
kozatot tenni, bizottsági eljárást lefoly-
tatni, intézkedési tervet kidolgozni. Az 
aljegyző a fentiek miatt nem javasolta 

a közgyűlésnek, hogy napirendre ve-
gye a szocialisták által az előterjesztést. 
Földesi Norbert, az MSZP frakció-
vezetője úgy nyilatkozott, újra és újra 
kezdeményezni fogják a rendkívü-
li közgyűlés összehívását, a régóta do-
hánykereskedelemmel foglalkozó kis, 
családi vállalkozások érdekében. A Fi-
desz – KDNP frakciószövetség vezetői 
szerint a miskolci MSZP-sek otromba 
vádaskodásokkal szeretnék elterelni a 
közfigyelmet arról az időszakról, ami-
kor még Káli Sándor oldalán segéd-
keztek a város végletes eladósításában. 

Augusztus 15. | csütörtök 

Beruházások. Egy új fűtraktor-
nak és fűkaszának köszönhetően 

jelentősen felgyorsulhat a közte-
rületek karbantartása a 13. sz. ön-
kormányzati választókerületben. A 
Tizeshonvéd utcával szemben ta-
lálható EU-kompatibilis játszótér 
ivókutat kapott, hogy a gyerekek fel-
frissíthessék magukat a kánikulá-
ban. A kétmillió forintos fejleszté-
seket Kovács Józsefné Budai Mária, 
a terület önkormányzati képviselője 
finanszírozta. – A körzetemé a má-
sodik legnagyobb füves terület a vá-
rosban, 315 ezer négyzetméteres 
– mondta el a képviselő. Mint fo-
galmazott, a Városgazda Nonprofit 
Kft. biztosított három munkást az új 
eszközök mellé, így a fűnyírás folya-
matosan tart, emellett a fűtraktor té-

len is hasznos, hiszen hókotróként is 
funkcionálhat.

Új járdák. Két új járda épül 
Komlóstetőn, a kerület önkormány-
zati képviselője, Gazdusné Pankucsi 
Katalin 600 ezer forinttal támogatja 
az új beruházásokat. Egy 64 méteres 
szakasz a Gorkij sort és a Báthori sort 
köti majd össze a Láditeleppel, ahol a 
környék egyetlen élelmiszerboltja ta-
lálható, a másik, 72 méteres járda pe-
dig a Szeder út és a Láditelep között 
fog átjárást biztosítani a lakóknak, 
akik leszállnak a 67-es buszról. A Mis-
kolci Városgazda Nonprofit Kft. mun-
kásai várhatóan augusztus végére feje-
zik be a két járdaszakasz munkálatait.

a város lapja
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Miskolci Napló
a város lapja

Idén is Factory Fesztivál 

Mintegy háromezer vendéget 
várnak a szervezők a Factory 
Fesztiválra a hétvégén. Az új, fia-
tal szervezői gárda célja, hogy a 
fesztivál „megújulhasson” és friss 
programokat tudjon biztosítani a 
Vasgyárba kilátogatóknak.

Egri Zsuzsa, a Factory Aréna 
vezetője elmondta, ezzel a „fia-
talosítással” is a Miskolcon élő 
ifjúságot akarják  megcélozni, 
hiszen a fesztivál fő üzenete az, 
hogy érdemes a városban ma-
radni. Az új szervezői páros, 
Huba Patrik és Jantek Tamás el-
mondták, nyitni kívánnak a szé-
lesebb közönség felé, és az eddig 

klasszikusan underground fesz-
tiválon a helyi tehetségek mel-
lé meghívtak országosan ismert 
fellépőket is.

A Factory Fesztivál most pén-
teken és szombaton várja a ven-
dégeket, széles programpalettával. 
A hip-hop és az elektronikus gyö-
kereket fellépőiben is megőrző 
fesztiválon itt lesz – a teljesség igé-
nye nélkül – a Hősök, Akkezdet 
Phiai, Nobody Moves, Chris.Su, 
Ludmilla, Cadik és Chris Lawyer 
is. A zenei programok mellett 
graffiti- és freestyle-versennyel is 
szolgálnak az underground mű-
vészeti műfajok kedvelőinek. 

Király Cs. | fotó: Mocsári L

Új városfejlesztési terv. „Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, az 
EU 2014–2020-as stratégiájának megfelelően, célul tűzte ki egy olyan átfogó 
Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia ki-
dolgozását, amely meghatározza a város fő fejlesztési irányait. Ennek meg-
valósítása érdekében felülvizsgálja a 2009-ben elfogadott Integrált Város-
fejlesztési Stratégiát és új, átgondolt, minden szempontot figyelembe vevő 
tervet készített a város további fejlesztésére. A készülő tervekről az alábbi in-
ternetes oldalon tájékozódhatnak: http://www.miskolc.hu/varosfejlesztes/
partnersegi-egyeztetes”
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 „A munka és együttműködés fontossága”
Az augusztus 20-ai, miskolci programok sora már vasár-
nap elkezdődik, a központi, keddi ünnepen pedig a Szent 
István téren várják a miskolciakat. Fellépőkkel, progra-
mokkal, színpadi pirotechnikai effektusokkal. 

A programokat Papp Ferenc, a kulturális osztály meg-
bízott vezetője ismertette a helyszínen. Felhívta a figyel-
met arra, hogy az augusztus 20-ai programsorozat már 
18-án, vasárnap megkezdődik Miskolcon. Ekkor a mis-
kolctapolcai Barabits sétányon Promenád koncertet 
adnak a bányász fúvószenekarok, s a zenés-táncos fel-
vonulásban részt vesznek a Mazsorette Csoportok Or-
szágos Találkozójának tagjai is.

– Szent István erős államot alapított, amelyet erős kö-
zösségek és városok alkotnak. Miskolc ilyen erős város. 
A Promenád koncertet követő napon, 19-én, hétfőn, 
Hejőcsabán, a Gárdonyi Géza Művelődési Házban fel-
avatják az intézmény új országzászlóját, majd 20-án, az 
ünnep délelőttjén mindenki hitének megfelelő módon 
emlékezhet meg. Délután pedig családi programokkal, 
koncertekkel várjuk a miskolciakat – részletezte a kultu-
rális osztály megbízott vezetője.

Kiss Gábor alpolgármester kiemelte, speciális kap-
csolat van az államalapító és városunk között. – Kevesen 
tudják, hogy Szent István az avasi templom védőszent-
je. Az egyházi és kultúrtörténeti momentumok mel-
lett az államalapítót gondolatai is összekötik városunk-
kal, ő Miskolc címerének központi alakja. Szent István 
hitt a munkában, az együttműködésben, az államban. A 
miskolci ünnep központi gondolata is ez: a munka, az 
együttműködés fontossága – mondta az alpolgármester, 
hozzátéve: a nemzeti ünnepek programjainak szervezé-
sénél a város alapelve, hogy családi programokat kínál-
jon a miskolciaknak, s ez most sem lesz másként.

Augusztus 20-án, az ünnep Miskolcon délelőtt 9 óra-
kor kezdődik Felsőhámorban, a Szent István-szobornál, 
majd délelőtt 10 órakor a Miskolc-vasgyári Szent Ist-
ván-templomban tartanak szentmisét és búcsút. A Her-
man Ottó Múzeum a Papszeren kiállítással várja az ün-
neplőket, Árpád-házi szentek és boldogok címmel.

– Lesz ünnepi menet aratókoszorúval és az új kenyér-
rel, amelyet Kriza Ákos polgármester és Csöbör Kata-
lin országgyűlési képviselő ünnepi beszédét követően, a 
történelmi egyházak képviselői megáldanak, megszen-
telnek. A színpadon miskolci együttesek adnak koncer-
tet, majd látványos pirotechnikai effektusokkal zárul az 
ünnep.

Az augusztus 20-ai, ünnepi program részletesen 
programajánlónkban is olvasható a 7. oldalon.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

Vezetőváltás a Turisztikai Kft.-nél
Augusztus 15-ével távozott 
posztjáról Czinkné Sztán Ani-
kó, a Miskolci Turisztikai Kft. ed-
digi ügyvezetője. Utódja Beke 
Tibor, a Városgazda Nonprofit 
Kft. eddigi szolgáltatási igazga-
tója, akinek a cégcsoporton be-
lüli új megbízását a Városgazda 
kötelékein belül végrehajtott si-
keres műszaki jellegű és közfog-

lalkoztatási projektek, valamint 
tizenegy éves strand- és fürdő-
üzemeltetési – Miskolctapolcai 
Strand- és Barlangfürdő, Tisza-
újvárosi Szabadidőközpont – ta-
pasztalata igazolja. A Városgazda 
Kft. szolgáltatási igazgatói poszt-
ját augusztus 15-től Vendriczky 
Tibor, a cég műszaki projektme-
nedzsere tölti be. 

Utcafórumok
Varga Gergő önkormányzati 
képviselő utcafórumot tart au-
gusztus 21-én a Szilvás út 9. sz. 

előtt, augusztus 22-én pedig a 
Szilvás u. 15. sz. mögötti park-
ban, a szociális városi rehabilitá-
cióról. Kezdési időpont mindkét 
esetben délután 17 óra. 

Vizsgálat a kórházban
Augusztus 5. és 14. között ki-
lenc koraszülött csecsemő halt 
meg a miskolci megyei kórház-
ban. A halálesetek miatt Orbán 
Viktor miniszterelnök hétfőn 
rendkívüli vizsgálatot rendelt el 
az intézményben. Szócska Mik-
lós egészségügyi államtitkár hét-
fő este Miskolcon kijelentette: 
a kórház koraszülötteket ellátó 
osztályának bezárása nem in-
dokolt, az esetleges fertőzésekkel 

kapcsolatban folyamatban van-
nak a vizsgálatok. 

» részletek az 5. oldalon.

„Együtt érzek a szülőkkel...”
– Polgármesterként és édesapaként is 
megrendültem az elmúlt napokban tör-
téntek miatt. Mélyen együtt érzek azok-
kal a szülőkkel, akik elveszítették  kora-
szülött gyermeküket – írta Kriza Ákos 
polgármester keddi közleményében. 

„A halálesetek átlagtól eltérő na-
gyobb száma indokolttá tette, hogy 
mind a kórház, mind pedig az 
egészségügyi hatóságok, a minisz-
térium vezetésével vizsgálatot in-
dítsanak, hogy kiderüljön, van-e 
összefüggés a halálesetek között.

Nem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy ebben a kórházban 
kimagasló szakmai munka folyik, 
az újszülött- és koraszülött-osztály 
orvosai, szakápolói magas szin-

tű szakmai munkát végeznek évek 
óta. Ennek révén sikerült azt is el-
érni, hogy a koraszülött-halandó-
ság az elmúlt két esztendőben je-
lentősen csökkent.

Az állam gondoskodó felada-
tai közé tartozik, hogy minden, a 
szokottól eltérő esetet kivizsgáljon. 
Különösen fontos ez az egészség-
ügyi intézmények esetében.

Bízom abban, hogy a vizsgálatok 
eredménye is azt bizonyítja majd, 
hogy a kórház és az ott dolgozó 
szakemberek feladatukat legjobb 
tudásuk, szakmai hozzáértésük és 
az eddig tapasztalt, kimagasló em-
beri, erkölcsi normák szerint látták 
el” – fogalmaz közleményében Kri-
za Ákos.

Jogi lépések az igaztalan vádak miatt
– Együtt éreznek a szülők fájdal-
mával, a „sok igaztalan vád mi-
att” azonban, ha valaki a gyermek-
egészségügyi központ munkájával 
kapcsolatban „valótlan kijelentést 
hoz nyilvánosságra, vagy megala-
pozatlan tényeket állít”, azzal szem-
ben a szükséges jogi lépéseket 
megteszik – írta csütörtöki közle-
ményében Nagy Kálmán, a me-
gyei kórház gyermek-egészségügyi 
központjának vezetője, felidézve, 
hogy a kórház koraszülött-osztálya 
már negyvenöt éves múltra tekint 
vissza. Koraszülött gyerekek ezre-
it mentette meg a biztos haláltól, a 
megyében szervezték meg az or-
szágban először ezeknek a csecse-
mőknek az inkubátoros szállítását. 
Az osztály tavaly is sok gyógyult, jó 

életminőségű koraszülöttet bocsá-
tott haza.

Az elmúlt másfél hét alatt a gyer-
mek-egészségügyi központ kora-
szülött-osztályán több, igen kis súlyú 
koraszülött halt meg. „A közvet-
len halálok eddig nincs feltárva”, az 
egyes esetek közötti összefüggés még 
nem tisztázott. „Az osztály dolgo-
zói a vizsgálatok eredményét, illetve 
azok értékelését szükségesnek tart-
ják és várják” – hangsúlyozza Nagy 
Kálmán. Kiemelte, hogy a miskolci 
gyermek-egészségügyi központ Ma-
gyarország egyik legjobb intézmé-
nye, amelytől sok esetben egyetemi 
klinikák kérnek segítséget, és olyan 
súlyos betegeket lát el sikeresen, 
akiknek a kezelése nemzetközileg is 
jelentős gyógyító feladatot jelent.
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Több módon is támogatják a pályakezdőket
„Munkahelyvédelmi akció a fiatalo-
kért” címmel tartott kihelyezett saj-
tótájékoztatót Csöbör Katalin ország-
gyűlési képviselő kedden. Az egyik 
miskolci, csúszásmentes padlóburko-
latok előállítására és forgalmazásá-
ra szakosodott cég bemutatótermé-
ben és műhelyében több pályakezdő 
fiatalt foglalkoztatnak a munkahely-
védelmi akcióprogramnak köszön-
hetően.

– Ez a miskolci cég egyike annak a 
több száznak, amelyek ma élnek a 
kormányzati adókedvezménnyel, 
és ezáltal igyekeznek tudatosan se-
gíteni a fiatal munkavállalóknak – 
hangsúlyozta Csöbör Katalin, rá-
mutatva, hogy a cég a kormány 
által idén indított munkahelyvé-
delmi akcióban jelenleg öt, 25 év 
alatti pályakezdő foglalkoztatá-
sát tudja biztosítani. – Mondanom 
sem kell, hogy Észak-Magyaror-
szágon mekkora segítség ez a pá-
lyakezdőknek – fogalmazott az or-
szággyűlési képviselő, hozzátéve, 

nem csupán a régióban, hanem az 
egész országban, sőt Európában is 
az egyik legnagyobb problémát je-
lenleg a fiatalok munkanélkülisé-
ge jelenti.

– Vannak országok és vannak 
kormányok, amelyek feltartott ke-
zekkel szenvedik azt, hogy min-
den harmadik, negyedik, ötödik 
fiatal munkanélküli, hangoztat-
ta a képviselő, emlékeztetve hogy 
„2010 előtt a Gyurcsány–Bajnai-
kormány is feltartotta a kezét, ve-
szélyes és szélsőséges gazdaságpo-
litikájával súlyosbította a fiatalok 
helyzetét”.

2010 óta azonban – tette hozzá 
az országgyűlési képviselő – „nem 
tartjuk fel a kezünket, hanem min-
den kormányzati eszközt bevetünk 
annak érdekében, hogy a fiatalok 
boldoguljanak”. 

Ennek egyik lehetséges formája 
a munkahelyvédelmi akció, amely 
a munkaadót járulékkedvezmény-
nyel segíti, ha 25 év alatti fiatalt 
foglalkoztat. A munkáltatónak 

ilyenkor a szociális hozzájárulási 
adónak csak a felét kell megfizet-
nie. Amennyiben azonban a mun-
kaerőpiacra újonnan belépő fiatalt 
vesz fel, utána 2 évig teljes szociá-
lis hozzájárulási adókedvezményt 
kap a munkáltató. – Úgy számo-
lunk, hogy idén több mint 200 
ezer, 25 év alatti pályakezdő fog-
lalkoztatását tudjuk ebben a prog-
ramban biztosítani. Van még hely 
azonban, hiszen jelenleg mintegy 
100 ezer fiatal foglalkoztatását biz-
tosítja a program. Érdemes tehát a 
munkaadóknak lehetőségek után 
nézni – hangsúlyozta Csöbör Ka-
talin.

A munkahelyvédelmi akcióterv 
mellett, a fiatalokat segíti az Első 
munkahely garancia program, 
valamint az a kezdeményezés is, 
amely a mikro-, kis- és középvál-
lalkozásoknak ad bér- és járulék-
támogatást, ha gyakornokot vesz-
nek fel. – A fiatalok vállalkozóvá 
válását is segítjük. Az Új Széchenyi 
Terv keretében egy ősszel induló 

pályázaton fejenként 3–6 millió fo-
rintos vissza nem térítendő támo-
gatást nyerhetnek vállalkozásaik 
indításához – ismertette a képvise-
lő, hozzátéve, hogy a munkaerő-
piacra szabottan átalakult a szak-
képzés, a felsőoktatás is.

A fiatalok munkanélkülisége el-
leni küzdelem már az általános is-
kolában megkezdődött, ma már 
akár a szociális támogatásokat is 
meg lehet vonni azoktól a szülőktől, 
akiknek a gyermeke rendszeresen 
hiányzik az iskolából. A hátrányos 
helyzetű fiatalok szakmaválasztá-
sát ugyanakkor soha nem látott, 
magas összegű ösztöndíjak segítik 
a most induló tanévtől. – Az eddi-
gi intézkedéseknek is köszönhető, 
hogy miközben Európában a fog-
lalkoztatás – különösen a fiataloké 
– aggasztóan alakul, Magyarország 
azon kevés országok közé tartozik, 
mely az elmúlt 3 évben növelni tud-
ta a fiatalok foglalkoztatását – zárta 
szavait Csöbör Katalin.

Kujan I. | fotó: F. Kaderják Cs.

Parkolási rend – tudnivalók
Az augusztus 19-én (hétfőn) 
Miskolcon a Régió Park Mis-
kolc Kft.-hez tartozó felszíni 
parkolókban a szombati mun-
karend szerint alakul a parkolás, 
azaz reggel 08.00-tól 13.00-ig 
kell fizetniük az autósoknak. Ki-
vételt képeznek ez alól a kiemelt 
idegenforgalmi övezetek és cso-
mópontok, ezeken a helyeken 
változatlan a parkolási rend. Au-
gusztus 20-án díjmentesen lehet 
parkolni a Régió Park Miskolc 
Kft.-hez tartozó felszíni parko-
lókban.

Augusztus 19-én és 20-án az 
Európa téri mélygarázs, vala-

mint a Régiposta úti parkoló-
ház szintén díjmentesen vehe-
tő igénybe. Augusztus 21-étől a 
Régió Park Kft. az alábbi terüle-
teket vonja be, az ott élők kéré-
sének megfelelően a fizetős vá-
rakozási övezetbe, ezen belül 
is a kék zónába: Mátyás király 
u. 16–50. szám közötti szakasz, 
Mátyás király u. 13. szám mel-
letti és mögötti terület, Volodga 
u. 6–26. szám közötti terület. Az 
itt élőket a Régió Park Kft. a vál-
tozásról értesítette, akik úgyne-
vezett kedvezményes lakossági 
parkolóbérlettel vehetik igénybe 
a fizető parkolóhelyet.

Érkezik a második új villamos
Július 2-án érkezett az első, 
az augusztus 20-áról 21-
ére virradó hajnalon pedig 
megérkezik a második új 
Skoda gyártmányú villamos 
is a Miskolc Városi Közleke-
dési Zrt. központi telephe-
lyére.

Pásztor Imre, a Miskolc Holding 
Zrt. kommunikációs vezetője ezzel 
kapcsolatos tájékoztatójában egye-
bek mellett elmondta: a villamos ér-
kezésének idejére, este 23 órától is-
mét kinyitja kapuit az MVK Szondi 
György utcai telephelye, így az ér-
deklődők ismét részesei lehetnek 
annak a felejthetetlen élménynek, 
amikor Miskolc új villamosa a szállí-
tó trélerről a telephely sínpárjára áll.

Mint megtudtuk, Miskolc máso-
dik új villamosa most Bánrévén ke-
resztül érkezik az országba. Ha az 

átlépés zökkenőmentesen zajlik, ak-
kor az előzetes tervek alapján este 10 
órakor lépi át a szerelvény a határt, 
és kb. 1,5-2 órás út után érkezik Mis-
kolcra. Az átlépésről és az érkezésről 
folyamatosan tájékoztatják az ér-
deklődőket az MVK Zrt. Facebook 

oldalán: (https://www.facebook.
com/mvkzrt) ezért javasolják, hogy 
az utazást itt kísérjék figyelemmel, a 
helyszínen pedig az érkezést.

– Ez lesz tehát Miskolc második 
új villamosa, amely pályára áll a vá-
rosban és elkezdi futni tesztköre-

it. Összesen 31 új villamos érkezik a 
Zöld Nyíl villamosprojekt keretében 
Miskolcra, így folyamatosan bővül 
majd az új villamosflotta. Az utolsó 
szerelvénynek, a 31. járműnek 2015 
első negyedévében kell megérkeznie 
– hangsúlyozta Pásztor Imre. Miskolc-címeres aknafedők

Múlt héten megérkeztek, hét ele-
jén pedig meg is kezdték a sétáló-
utca új, Miskolc címerével ellátott 
csatornafedlapjainak kihelye-
zését. Mint arról beszámoltunk, 
több szakaszon már csak ezek be-
építése hiányzik ahhoz, hogy a 
megújult burkolat teljes legyen.

Az új, speciálisan Miskolc szá-
mára gyártott fedlapokból az 
elsőket a Villanyrendőrnél és 
a Városház téren építették be, 
ezek már most láthatók a belvá-
rosban. Pásztor Imrétől, a Mis-
kolc Holding Zrt. kommuni-
kációs vezetőjétől megtudtuk, a 
teljes sétálóutcán több mint két-
száz, egyedi kivitelezésű vasönt-
vényt helyeznek el a városi cí-
merrel ellátva. 

Az új fedlapok a könnyebb 
beépíthetőség miatt lettek négy-
zet alakúak, azok nagy teherbí-
rásúak és rezgéscsillapító gu-

mibetétet is tartalmaznak, a 
felszínén lévő domborulatai mi-
att pedig csúszásmentesek. 

– A fedlapokat először azo-
kon a helyeken építették be, ahol 
már az aknákat és a burkola-
tot is előkészítették erre, azon-
ban azok kihelyezése mostantól 
folyamatos lesz azokon a sza-
kaszokon is, ahol már a mun-
kák most zajlanak – tette hozzá 
Pásztor Imre.

Kiemelte, az eddig elkészült 
területeken is lesznek címeres 
fedlapok, így például az Ady híd 
és a Kazinczy utca közötti, leg-
korábban elkészült szakaszon 
is. A sétálóutca felújítása egyéb-
ként március végén kezdődött, 
és őszre, az átadást, az utcabúto-
rok visszahelyezését és a fák ki-
ültetését követően, polgári han-
gulatú, egységesebb főutcája lesz 
majd Miskolcnak. 

Tajthy Á.

Selyemréti Strandfürdő – a hazugságok és a valóság
„Primitív hazugságok és a valóság” 
címmel a Selyemréti Strandfürdővel 
kapcsolatban megjelent „rémhírek” 
okán tartott sajtótájékoztatót Kiss 
János, a Fidesz képviselőcsoportjá-
nak vezetője és Soós Attila, a Város-
gazdálkodási és Üzemeltetési Bizott-
ság elnöke csütörtökön. Kiemelték, 
a „romboló propaganda” komoly üz-
leti károkat is okoz.

Kiss János szó szerint idézte egy 
helyi jobbikos képviselő sajtótá-
jékoztatón elhangzott mondatát, 
mely szerint: „Származás szerint 
osztogatnak ingyenes, kedvezmé-
nyes jegyet a Selyemréti strandon”. 
– Véleményünk szerint, aki ilyen-
ről értesítette a képviselőt – aki ezt 
készséggel el is hitte –, annak tud-
nia kellett, hogy ez egy egysze-
rű hazugság, rémhír – fogalma-
zott Kiss János. Mint fogalmazott, 
a leghatározottabban felszólítják a 
jobbikos képviselőket a képtelen 
és romboló propagandájuk abba-
hagyására.

Hozzátette, azért is felháborító a 
rémhírkeltés, mert egy régóta várt 
beruházás valósult meg végre a Se-
lyemréti Strandfürdő átadásával. 

Aki egy ilyen sikeres projekt kap-
csán kezd el negatív híreket terjesz-
teni, az üzleti károkat is okoz a für-
dőnek és a városnak.

– Az igazság az, hogy a júliusi 
próbaüzem leteltét követően nap-
jainkig majd’ 80 ezren látogatták 
meg az újjászületett strandunkat 
– emelte ki Kiss János. – A kezdeti 
nehézségek és néhány, a leghatáro-
zottabban elítélendő állampolgá-
ri megnyilvánulás után a fürdőben 
megerősítették a biztonsági szolgá-
latot, bevezették a zéró toleranciát. 

A bíróság időközben az egyik ga-
rázdát felfüggesztett szabadság-
vesztésre ítélte, a strand területé-
ről azonnal kitették azt a családot, 
aki ruhában próbált meg fürde-
ni a medencében. Azt a fiút is ki-
tessékelték, aki többszöri felszólí-
tásra sem megfelelően használta a 
csúszdát – emlékeztetett a frakció-
vezető.

Mint mondta, hétvégén hat, míg 
hétköznap négy biztonsági őr tel-
jesít majd szolgálatot nyitvatartási 
időben, s a rendőrség is járőrszol-

gálatot biztosít a strand területé-
re. Minden olyan személlyel szem-
ben, aki nem képes betartani az 
emberi együttélés alapvető normá-
it és a strand szabályzatát, a legha-
tározottabban járnak el.

Soós Attila kiemelte, Miskol-
con nagy hagyományai vannak 
a fürdőkultúrának, pár évvel ez-
előtt azonban egy strand sem 
üzemelt. „Ez méltatlan volt a vá-
roshoz”, mondta, hozzátéve, a Se-
lyemréti Strandfürdővel kapcso-
latban pedig méltatlanul kevésszer 
jelennek meg pozitív visszajelzé-
sek.– Minden miskolcit megnyug-
tatunk, hogy a létező legjobb mi-
nőségben és színvonalon készült el 
a strandfürdő, és minden egyes fo-
rinttal, amit erre költöttünk, el tu-
dunk számolni – emelte ki. A jegy-
árak bármilyen összehasonlításban 
megállják a helyüket, számtalan 
kedvezményt biztosítanak. 

– A városvezetés továbbra is 
azon van, hogy minél több fejlesz-
tést magas színvonalon befejezzen, 
s egyre élhetőbb, lakhatóbb várost 
teremtsen. Mi ezért dolgozunk – 
emelte ki végül Soós Attila.

(fotó: Mocsári L.)

Kenyér a nemzeti ünnepre
Augusztus 20-a az új kenyér ün-
nepe is. Miskolcon az új kenyér 
idén igazán különleges lesz: a 
Kárpát kenyér hagyományos ösz-
szetevőkből és sütési eljárással 
készül a nemzeti ünnepre.

» folytatás az 1. oldalról
Ez azért nem egyszerű feladat, 
hiszen egy táblán belül is eltér a 
búza minősége, hát még, ha kü-
lönböző földterületekről szár-
mazik. Az igazgató hozzáteszi, 
ők csak Miskolc környékéről vá-
sárolják a lisztet, ami számukra 
nem csak a közelség miatt fon-
tos. A minőséget is megfelelő-
nek tartják és a lokálpatriotizmus 
sem elhanyagolható szempont. 

A családban a pék szakma 
egyébként is tradíció, Fülöp Béla 
édesanyja most is mellette dol-
gozik, míg az édesapja a Miskol-
ci Sütőüzemben dolgozott. Per-

sze, nemcsak hátra, hanem előre 
is néznek, a péküzemben sok ta-
nuló lesi el a szakma rejtelmeit és 
tanulja meg, hogyan készül az új 
kenyér. Így volt ez ottjártunkkor 
is, amikor Kárpát kenyeret is sü-
töttek, igaz, csak egykilós kivitel-
ben. És nem is ez számít a leg-
kelendőbb kenyérnek, ahogy az 
igazgató mondja, bár több mű-
szakban készül a 12-féle kenyér, 
a legtöbben még mindig a ha-
gyományos, vagy ahogy sokan 
mondják, a sima fehér kenyeret 
vásárolják. 

De mindegy is, hogy fehér 
vagy barna, kerek vagy vágott, 
egy- vagy háromkilós, a kenyér 
már hagyományosan az egyik 
legfontosabb élelmiszere a ma-
gyarnak. Fogyasszuk ezen az ün-
nepen is az új kenyeret a Szent 
István téren augusztus 20-án!

H. I. | fotó: Juhász Á.
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4  hirdetés

100%-ban utófinanszírozott,
OKJ-s, középfokú végzettséget adó

GYÜMÖLCSPÁLINKA-GYÁRTÓ
SAJTKÉSZÍTŐ

tanfolyam indul!
Érdeklődni: 06-30/478-3542, 

06-30/377-8404
www.pcmernokiroda.hu Fk
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SZENT JÁNOS 
GYÓGYSZERTÁR 
l gyógyszerek l tápszerek l kötszerek 

l homeopátiás szerek l gyógykozmetikumok 
l vitaminok l teák 

l egyéb termékek gazdag választékával 
várja ügyfeleit hétfőtől péntekig 7–19 h-ig,
szombaton 7–14 h-ig, vasárnap 7–12 h-ig

www.szentjanosmiskolc.novodata.hu

Miskolc,
Búza tér 14.

Telefon:
06-46/564-564

Apróhirdetés
A miskolci Logos Főiskola felvételt hirdet a 2013–
2014-es tanévre, 3 éves BA. képzésre, bibliai tudomá-
nyok szakra. Bibliaértelmezés, kommunikáció, veze-
téselmélet, projektmenedzselés, egyházkormányzás, 
konfliktuskezelés. Infó: www.logos-hungary.hu Tele-
fon: +36-20/420-2005. Felvételi határidő: 2013. aug. 
30. Érdeklődj lehetőségeidről!

Hi-Sec és MEGA acél bizton sá gi ajtók már 54 900 
Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alumíni-
um) cseréje óriási kedvezménnyel, teljeskörű ár-
nyékolástechnikával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.hupont.hu, be-
mutatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. Nyit-
va: h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.

2013. augusztus 18-án, vasárnap, 18 órakor

JótékonySáGi HAnGvErSEny
a Miskolctapolcai református templomban (a Bástya Hotel mögött).

FELLÉPNEK:  JErikó rEForMátuS FúvóSEGyüttES 
GEcSE AttiLA lelkész vezetésével

Szólót énekel:  kuttor DiánA énekművész
Közreműködik: a Sajóhídvégi református Egyházközség kórusa

Vezényel: BoBkó GyuLA lelkész
A belépés díjtalan! A perselyadomány a templom építését szolgálja.
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Egészségfejlesztési Iroda nyílik
Sikeresen pályázott, s így mint-
egy 125 millió forint támogatást 
nyert el a Miskolci Semmelweis 
Kórház és Egyetemi Oktatókór-
ház egy Egészségfejlesztési Iroda 
(EFI) kialakítására,  egészségmeg-
őrző programok indítására. 

Tiba Sándor főigazgató az iro-
da megnyitása alkalmából tar-
tott csütörtöki sajtótájékoztatón 
elmondta: az EFI-hez kapcsoló-
dó program három talapzaton 
nyugszik. Az egészség megőr-
zése érdekében a projekt 2 éves 
időtartama alatt egyrészt 48 kite-
lepülő lakossági szűrőnapot tar-
tanak majd, ugyanakkor szóróla-
pokkal, információs anyagokkal 
látják el a velük kapcsolatban álló 
háziorvosokon keresztül a lakos-
ságot. Reményeik szerint az iro-
da tevékenységi körét megisme-
rők rendszeresen visszajárnak 
majd az egészségügyi tanácsadá-
sokra, a közösségi programokra.

– A projekt célja a miskolci 
kistérségi lakosság egészségi ál-
lapotának javítása. Ennek meg-
felelően kiemelt hangsúlyt kap 
a keringési és a cukorbetegség 
kockázatának szűrése, a dohány-
zásról való leszokás támogatása, 
az alkoholbetegek korai kezelés-
be irányítása, a pszichés krízis-
helyzetbe kerülő emberek támo-
gató szolgáltatásba irányítása és 
az időskorú lakosság közösség-
ben tartása, szellemi és fizikai ak-
tivitásának megőrzése – sorolta a 
feladatokat az intézmény főigaz-
gatója.

Az EFI-ben majdan igénybe 
vehető szolgáltatások közé tar-

tozik többek között az állapotfel-
mérés, kiemelt helyen szerepel a 
programokban való részvétel és 
eredményesség nyomon köve-
tése is. Térítésmentesen igénybe 
vehető mozgáslehetőségeket és 
étrendi tanácsadást is biztosíta-
nak az irodában, de szerveznek 
majd klubfoglalkozásokat is, és a 
lelki segítségnyújtásban is szere-
pet vállalnak.

Csöbör Katalin országgyűlé-
si képviselő kiemelte, „a Fidesz-
kormány 7 milliárd forintot biz-
tosít arra, hogy első körben az 
ország 58 városában, köztük 
Miskolcon is ilyen egészségfej-
lesztési irodákat hozzon létre. 
Ezzel is segítve, hogy az idősek, 
egyedül élők, vagy bárki más, aki 
egészségügyi tanácsadásra, se-
gítségre szorul, fel tudjon keres-
ni egy erre a célra létrehozott iro-
dát” – mondta.

– A Fidesz azt szeretné elérni, 
hogy minden olyan ember, aki 
egészségügyi támogatásra szorul, 
segítséget kapjon – tette hozzá az 
országgyűlési képviselő.

Kujan I. | fotó: Mocsári L.

Koronázás a világbajnokságon
A Miamiban megrendezett 
2013-as ifjúsági világbajnoksá-
gon Gercsák Szabina ismét ver-
hetetlen volt, feltette a koronát 
egész éves ragyogó teljesítmé-
nyére. Az ifjúságiaknál úgy lett 
az európai rangsor első helyezett-
je, hogy csaknem kétszer annyi 
pontot gyűjtött, mint a második. 

– Szenzációs, amit Szabina 
csinált! – lelkendezett a verseny 
utáni pillanatokban Flórusz Já-
nos, a Hell Miskolci Judo Club 
elnöke és edzője. – Végig kirob-
banó erőben cselgáncsozott, le a 
kalappal előtte, minden elisme-
rést megérdemel. Nem szeret-
ném elkiabálni, de elképesztően 
ígéretes jövő áll előtte!

Végeredmény, ifjúsági világ-
bajnokság, 63 kg: világbajnok: 
Gercsák Szabina (Magyaror-
szág), 2. Ines Prevot (Franciaor-
szág), 3. Mullenberg (Hollandia) 
és Piovesana (Nagy-Britannia).

Védőnőkkel találkozott a miniszteri biztos
A védőnői szervezet jövőjé-
ről, valamint a megyei védő-
női helyzetképről is szó esett 
azon az interaktív konferen-
cián, amelyet hétfőn rendez-
tek a B.-A.-Z. Megyei Kór-
házban.

Bábiné Szottfried Gabriella minisz-
teri biztos mellett részt vett az ese-
ményen Csöbör Katalin ország-
gyűlési képviselő is, aki elmondta, 
fontosnak tartja, hogy az egészség-
ügyi dolgozók nagyobb megbecsü-
lést élvezzenek.

A konferencia pedig remek alka-
lom, hogy a megyében dolgozó vé-
dőnők elmondják véleményüket, 

gondolataikat, örvendetes, hogy 
szép számmal el is jöttek. Nyár van 
ugyan, de a védőnők, a nők most is 
dolgoznak.

Bábiné Szottfried Gabriellát má-
jus közepén bízták meg azzal a fel-
adattal, hogy koordinálja a Védőnői 

Szolgálat kialakítását. A miniszteri 
biztos országjáró körútra indult ta-
pasztalatgyűjtés érdekében. 

– Mindenhol meg szeretném 
hallgatni a felmerülő gondokat, s 
ezek ismeretében alakítjuk ki a jog-
szabályt – mondta el a miniszteri 

biztos, aki szeptember végéig járja 
az országot, majd összegzést készít 
a tapasztalatairól.

Bábiné Szottfried Gabriella 
hangsúlyozta, a kormány kiemelt 
feladatként tekint a védőnői szer-
vezetekre. Egységes, állami fenn-
tartású szolgálatot hozna létre, így 
a védőnői szakma heterogenitása 
megszűnne, s a financiális juttatá-
sok minden érintetthez eljutnának.

Megyénkben 432 védőnői stá-
tusz van, amelynek több mint 90 
százaléka be is van töltve. Törökné 
Durst Évától, megyei vezető védő-
nőtől megtudtuk, 33 üres állás van, 
amelyet helyettesítéssel töltenek be. 
Így megyénkben nincs olyan hely, 
ahol ne lenne elérhető a védőnői 
szakszolgáltatás. 

K. J. | fotó: Juhász Á.

sport
Csinos lányok, izgalmas mérkőzések
Idén immár harmadik, egy-
mást követő évben rendez 
Miskolc városa utánpót-
lás korú kosárlabda Euró-
pa-bajnokságot. A mostani, 
U18-as B-divíziós Eb-re 18 
csapat érkezett városunkba, 
szurkolókkal, családtagok-
kal. A megnyitó ünnepséget 
szerda délután rendezték a 
Generali Arénában.

» folytatás az 1. oldalról
Zsiga Marcell, sportért is felelős al-
polgármester elmondta, Miskolc 
város 5 millió forinttal járult hozzá 
a sportesemény lebonyolításához, a 
Magyar Kosárlabda Szövetség pe-
dig körülbelül 90-95 millió forinttal 
támogatta a tornát.

– Nagyon büszkék vagyunk arra, 
hogy rengeteg külföldi vendég jön 
Miskolcra az esemény kapcsán, ko-
moly bevétele származik a város-

nak – emelte ki. Az alpolgármester 
rámutatott, hogy a miskolci vállal-
kozásoknak szintén bevételt jelent 
az Eb.

– Lassan kijelenthetjük, ha nyár 
és kosárlabda Európa-bajnok-
ság, akkor Miskolc – ezt már Kri-
za Ákos, Miskolc polgármestere 
mondta, aki megnyitó beszédében 
köszönetet mondott a szövetség-
nek, hogy ismét – immár harma-
dik alkalommal – városunk adhat 
otthont a jeles sporteseménynek. Ez 
valószínűleg az előző rendezések-
nek is az eredménye. Jól vizsgázott 
tehát a szervezőgárda, és jól vizs-
gáztak azok a magyar politikusok és 
sportdiplomaták is, akik lobbiztak a 
rendezésért.

– Nemcsak sportdiplomáciai, ha-
nem turisztikai siker is ez a város 
számára, hiszen olyan látogatókat 
hoz Miskolcra a sportesemény, akik 
máskülönben nem biztos, hogy el-
jöttek volna városunkba – emelte ki 
Kriza Ákos, azt kívánva a játékosok-
nak és szurkolóknak: élvezzék a já-
tékot, és ha van egy kis idejük, akkor 

a város nyújtotta lehetőségeket is. 
Molnár Péter az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma részéről köszön-
tötte a résztvevőket. Ő is kiemelte, 
hogy „Miskolc városa bizonyított”, 
hiszen „számtalan sporteseményt 
rendezett meg magas színvonalon”.

A rendezvényen tiszteletét tet-
te Algimantas Pavilonis, a FIBA-
Europe vezetője, Zeljko Janjetovic, 
Bosznia-Hercegovina nagyköve-
te, valamint Valerica Bojian, Ro-
mánia budapesti nagykövetségének 
első titkára is. Algimantas Pavilonis 
köszönetet mondott Miskolc város 
polgármesteri hivatalának, a ma-
gyar szövetségnek és a szervező-
bizottságnak, hogy létrehozták a 
rendezvényt. A megnyitón előbb 
Tombácz Anikó és Süttő Roland 
párosa adott elő egy rövid, de annál 
tüzesebb latin táncbemutatót, majd 
a Factory Aréna break-csapata szó-
rakoztatta a jelenlévőket.

A magyar lányok az első cso-
portmérkőzésen a skót válogatot-
tal mérkőztek a Generali Arénában, 
szombaton a románokkal az Egye-
temi körcsarnokban, hétfőn pedig 
Lettország válogatottjával csapnak 
össze a Generali Arénában. 

Kujan I. | fotó: Juhász Á. 

Csecsemőhalál – rendkívüli vizsgálat 
Rendkívüli vizsgálatot rendelt el Or-
bán Viktor a B.-A.-Z. Megyei Kórház 
és Egyetemi Oktató Kórházban tör-
tént koraszülött-halálesetek miatt. 

A kormányfő utasította Szócs-
ka Miklós, egészségügyért fele-
lős államtitkárt, Török Krisztinát, 
a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 
Minőség- és Szervezetfejlesztési In-
tézet (GYEMSZI) főigazgatóját és 
Paller Judit országos tiszti főorvost, 
hogy haladéktalanul kezdjék meg a 
helyszínen a vizsgálatot. 

A megyei kórház koraszülött-
osztályán néhány nap alatt több, 
igen kis súlyú, nem kellően fejlett 
koraszülött csecsemő életműkö-
dését nem sikerült fenntartani. A 

kórház – jelentési kötelezettségé-
nek eleget téve – augusztus 8-án tá-
jékoztatta a megyei kormányhiva-
tal népegészségügyi szakigazgatási 
szervét. Mivel az esetek halmozó-
dása felvetette egy esetleges fertőzés 
lehetőségét, az egészségügyi ható-
ság járványügyi vizsgálatot kezdett. 
A kórházban átszervezték az érin-
tett osztályon az elhelyezést, a higié-
nés rendszabályok fokozott betar-
tása mellett folyamatos ellenőrzést 
végeznek, és jelentőszolgálatot mű-
ködtetnek.

Hétfőn este a megyei kórházba 
érkezett Szócska Miklós államtit-
kár. A sajtó képviselőinek elmond-
ta: a vizsgálat pártatlanságának 
biztosítása érdekében az igazga-

tó felfüggesztése érvényben marad. 
Az osztály bezárása azonban nem 
indokolt. Átfogó szakmai vizsgá-
latra van szükség, mindenre kiter-
jedően igazolni kell, mi lehet a ki-
váltó ok, van-e a halálesetek között 
összefüggés. A koraszülött-centru-
mot nemrég felújították, 400 milli-
ós beruházást adtak át. Az osztály 
több száz koraszülöttet lát el évente, 
ebben az esetben nyolc halálesetről 
tudni. Az Országos Rendőr-főkapi-
tányság másnap arról tájékoztatott, 
hogy a Készenléti Rendőrség Nem-
zeti Nyomozó Iroda (NNI) vizsgál-
ja a koraszülött csecsemők halálo-
zásainak ügyét. 

Szócska Miklós később arról tá-
jékoztatott, egyelőre nem találtak 

összefüggést a nyolc haláleset kö-
zött. A gyermekek változó súllyal 
és életfeltételekkel jöttek a világra, 
négy babánál már tudják, mi okoz-
ta a halálukat, de ezt egyelőre nem 
hozzák nyilvánosságra. Valamennyi 
esetben igazságügyi patológiai vizs-
gálatot fognak végezni, annál a négy 
újszülöttnél pedig, akinél már meg-
állapították a halál okát, megismét-
lik a vizsgálatot.

Szerdán újabb koraszülött gyer-
mek halt meg a megyei kórházban, 
az intézmény közleménye szerint 
az egyik kritikus állapotban lévő 
csecsemő hunyt el, aki már hóna-
pok óta intenzív kezelés alatt állt, és 
többszörös súlyos hasi műtéteken 
esett át. Kiemelték: a gyermeket izo-
láltan kezelték, a korábban meghalt 
koraszülöttekkel semmilyen köz-
vetlen kapcsolatban nem volt.

Jegesmaci–
hírek
Kedden este játszották első fel-
készülési mérkőzésüket a Je-
gesmedvék Iglón.

A Macik az elején sok hibá-
val, gyengén játszottak, amit 
az összeszokottabb hazaiak 
már az első harmadban há-
rom góllal büntettek, s a ké-
sőbbi igyekezet sem volt elég 
az egyenlítéshez. HK Spisska 
Nová Ves – Miskolci Jeges-
medvék 4–1 (3–0, 0–1, 1–0). 
A felkészülési turné máso-
dik állomásán, a lengyelor-
szági Sanokban léptek jégre 
a Macik szerdán este, itt ki-
tűnő teljesítménnyel remek 
győzelmet arattak. KH Sanok 
– Miskolci Jegesmedvék: 3–5 
(2–1, 1–3, 0–1). 

A MOL Liga küzdelemso-
rozatára való felkészülés kere-
tében, augusztus 23–25. kö-
zött a miskolci Jégcsarnok ad 
otthont a Miskolc Autó Kupa 
felkészülési tornának, me-
lyen a SAPA Fehérvár, a szlo-
vák Zsolna, és a lengyel Sanok 
csapata lesz az ellenfél.

Ennek felvezetéseként 
szurkolói találkozót ren-
deznek augusztus 21-én, 
szerdán este 18.00 órától a 
Szinvaparkban. Ezen részt 
vesznek a Jegesmedvék szak-
mai stábjának tagjai, valamint 
régi és új játékosok, akiktől 
természetesen majd kérdezni 
is lehet. Az eseményre egyéb 
meglepetésekkel is készülnek.

„Lesz szíve ennek a csapatnak”
„A legfontosabb számomra most 
a Diósgyőr edzőjeként az, hogy 
nyerni kell szombaton” – ez-
zel a mondattal kezdte csütörtö-
ki  sajtótájékoztatóját Tomiszlav 
Szivics.

Az edző megköszönte a szurko-
lók eddigi támogatását és kérte, 
szombaton is álljanak a csapat 
mellé. – Azt nem ígérem, hogy 
nem fogunk kikapni többé, de 
úgy biztosan nem fog még egy-
szer játszani a csapat, mint Deb-
recenben. Lesz szíve ennek a 
csapatnak, amely szombaton ki-
fut a gyepre. Azt a tudást, amely-
ről eddig beszéltünk, nem érez-
tem igazán eddig – mondta a 

tréner. Hozzátette, nehéz pilla-
natban van a csapat, miközben 
olyan ellenfél jön, aki mindig 
kellemetlen volt a Diósgyőrnek. 
Nagyon nehéz meccsre számí-
tanak, de a csapat, amely ki fog 
menni a pályára, mindent meg-
tesz azért, hogy megszerezzék 
az első győzelmet. Bacsa Patrik 
sérülés miatt nem játszhat, a je-
lenlegi állományból kell kiállíta-
ni egy olyan csapatot, amely ké-
pes nyerni, mondta el Tomiszlav 
Szivics, akit Rudolf és Seydi sza-
badlistára kerülése kapcsán is 
kérdeztek.

Diósgyőri VTK – Kecskeméti TE. 
Diósgyőr, szombat, 16 óra 30.
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6  hirdetés

Mátyás Király GyóGyszálloda***

FŐSZEZONI   
LAST MINUTE!!!

Érvényes: 2013. 08. 25. – 08. 31-ig*
Standard kétágyas szobában,  

félpanzióval és wellness használattal 

2 éjszaka:  
19 000 Ft/fő/2 éj

5 éjszaka:  
40 500 Ft/fő/5 éj

1 gyermeknek 5 éves korig pótágyon 
INGYENES!

Fenti áraink az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák (18 év felett): 450 Ft/fő/éj

*További részletek, foglalás és gyermekáraink: Mátyás Király Gyógyszálloda***superior 

4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 17. 
Tel.: 52/360-200.  

E-mail: hotel@matyashotel.hu | www.matyashotel.hu

Az akció érvényes: 
2013. 08. 17-től 2013. 08. 23-ig 

Ariel mosópor, 4 kg, 825 Ft/kg 3299 Ft
Perlux mosógél, 7 l, 428 Ft/l 2999 Ft
Dosia mosópor, 10 kg, 290 Ft/kg 2899 Ft
Duck Fresh WC-öblítő csík, 3 db-os  429 Ft
Signal Duo fogkefe  299 Ft
Softnair öblítő konc., 1 l  299 Ft
Coccolino öblítő, 1 l  499 Ft
Silan öblítő, 1 l  499 Ft
Palette Natural Colors hajfesték, akciós áron!  599 Ft
Hirsch Bio gyógypapucsok  már 3999 Ft/tól
Szegett szőnyegek 0,65 x 2 m, több színben 1299 Ft
Aqua Mat fürdőszobaszőnyeg, 65 cm széles  1099 Ft/m  

Akció! Akció!
ÚJABB ORSZÁGOS Akció VÁRJA  
SZEPTEMBER 2-iG VÁSÁRLóiNkAT  
VALAMENNYi cOOP ÜZLETÜNkBEN

Ász füstölt fôtt császárszalonna 1 kg  1199 Ft
cOOP löncshús 1 kg  999 Ft
Delikát ételízesítô 1 kg  1299 Ft
cOOP csokoládé ízû jégkrém 45 ml  49 Ft
Omnia Silk ôrölt vák. kávé 250 g  599 Ft

Egységár: 2396 Ft/kg

Lilla duo papírtörlô 2 rét. 2 tek.  139 Ft
Egységár: 69,50 Ft/tek.

Bonux color mosópor 2 kg  999 Ft
Egységár: 499,50 Ft/kg

cOOP ABc, cOOP SZUPER áruházainkban  
kedvezô áron kapható:

cOOP sajttal tölt. pulykahús 800 g  899 Ft
Egységár: 1124 Ft/kg

karaván sajt 1 kg  1999 Ft
carte d’Or csokoládé jégkrém 1 l  899 Ft
Fa tusfürdô activ sport 250 ml  399 Ft

Egységár: 1596 Ft/kg

ExTRA AJÁNLATUNkBóL TöRZSVÁSÁRLóiNk RéSZéRE – 
kUPONNAL:

Vegeta ételízesítô 75 g 169 Ft helyett  144 Ft
Egységár: 1920 Ft/kg

VÁSÁROLJON ÜZLETEiNkBEN A héT MiNDEN NAPJÁN!

laKossáGi FElHÍVás
Ezúton felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Növényvédő és Kártevőirtó Kft.

2013. auGuSzTuS 21. – SzEpTEMbEr 6. KözöTTI IdőINTErvalluMbaN
Miskolc város közterületein lévő vadgesztenye- és platánfák 
növényvédelmi permetezését végzi, időjárás függvényében. 

Kérjük a lakosság türelmét, valamint fokozott figyelmét és óvatosságát!  
Felhasználásra kerülő szerek:

vadgesztenyefák permetezése: TopaS 100 EC: dózis: 0,3 l/ha, 
MoSpIlaN SG: dózis: 0,4 kg/ha, dIMIlIN 25 Wp: dózis: 0,5 kg/ha, 

SIlWET: dózis: 0,15 l/ha, CSöpp MIx: dózis: 3 l/ha
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap. 

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap. 
Méhveszélyességi kategóriája: NEM veszélyes. 

Vízi  élőlények veszélyességi kategóriája: KIFEJEZETTEN veszélyes

platánfák permetezése: dECIS MEGa: dózis: 0,3 l/ha, 
dIMIlIN 25 Wp: dózis: 0,5 kg/ha, TopaS 100 EC: dózis: 0,3 l/ha, 

SIlWET: dózis: 0,15 l/ha, MoSpIlaN SG: dózis: 0,4 kg/ha, 
CSöpp MIx: dózis: 3 l/ha 

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap. 
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap. 

Méhveszélyességi kategóriája: MÉRSÉKELTEN veszélyes. 
Vízi élőlények veszélyességi kategóriája: KIFEJEZETTEN veszélyes

Továbbá kérjük, hogy jelezzék felénk azt is, ha a permetezendő díszfák 10 m-es körzetében érő 
gyümölcsfa, ill. zöldségfélék (kerítésen belül is) találhatók. 

Amennyiben a növényvédelmi permetezéssel kapcsolatban bárminemű kérdésük adódna, 
információt a 70/324-5395 telefonszámon kérhetnek. 



Augusztus 17. | szombAt
11.00 | XIV. Középkori forgatag. Lovagi játékok. Di-

ósgyőri vár.

Augusztus 18. | vAsárnAp
10.30 | Ökumenikus istentisztelet. Az új kenyér 

megáldásában szolgálatot végez Böjte Csaba feren-
ces rendi szerzetes. Avasi református templom.

11.00 | XIV. Középkori forgatag. Lovagi játékok. Di-
ósgyőri vár.

17.00 | Promenád-koncert. Zenés-táncos felvonu-
lás. Miskolctapolca, Barabits sétány.

Augusztus 19. | hétfő 
15.00 | Kenyéráldás, kenyérszentelés, ország-

zászló-avatás. Gárdonyi Géza Művelődési Ház, 
Bárczay Kastélypark.

Augusztus 20. | kedd
10.00 | Családi programok a Szent István téren 

Ünnepi programok a Szent István téren 
14.00 | A Perecesi Bányász Fúvószenekar kon-

certje.
14.30 | A Fazekas Kórus előadása.
15.00 | „Micike, a picike.” Korzsényi Tibor bábelő-

adása.
16.00 | A Mintha zenekar koncertje.
17.00 | Ünnepi menet Szent István király szob-

rához. Ünnepi beszédet mond Kriza Ákos polgár-
mester és Csöbör Katalin országgyűlési képviselő. 
A történelmi egyházak képviselői megszentelik és 
megáldják az új kenyeret.

18.00 | A Szinvavölgyi Néptáncműhely ünne-
pi műsora.

19.30 | „Miskolc Rock”. Koncertet ad az Excelsior,  
a BMV Rock Egylet, a Pakulár és a Happy  
Bluesday.

Egyéb rendezvények Szent István király ünnepén
09.00 | Megemlékezés és koszorúzás Felső-

hámorban a Szent István-szobornál. Ünne-
pi beszédet mond Kovács László önkormányza-
ti képviselő.

10.00 | Ünnepi szentmise és búcsú. Miskolc-vas-
gyári Szent István-templom.

10.30 | Ünnepi szentmise és búcsú. A plébánia fel-
szentelésének 70. évfordulója. Selyemréti Szent Ist-
ván-templom.

16.00 | Árpád-házi szentek és boldogok. Szekeres 
Erzsébet textilművész szövött faliképeit bemutató ki-
állítás megnyitója. Herman Ottó Múzeum Papszer 
utcai kiállítási épülete.
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Augusztus 19. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.25 Honvéd7 19.40 Vigyázz, kész, biztonság! 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

Augusztus 20. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműso-
ra 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportközvetítés felvételről 20.30–06.00 Képújság.

Augusztus 21. | szerdA 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Épí-tech 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.25 Szabadegyetem: előadások Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

Augusztus 22. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Te-
levízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 
Képújság.

Augusztus 23. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Egészségpercek 19.00 Miskolc Ma 
(ism.) 19.25 Egy kávé mellett… 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

Augusztus 24. | szombAt 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 20.30–07.00 Képújság.

Augusztus 25. | vAsárnAp 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 
Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.30 
Egészségpercek (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.30–07.00 Képújság.

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

Augusztus 15–21. | 15.15 The Master; feliratos amerikai film | 16 | (Béke-
terem) | 15.30 Farkas; amerikai akciófilm | 16 | (Uránia-terem) | 17.30 Pain 
& Gain; amerikai akció-vígjáték | 18 | (Béke-terem) | 17.45, 20.00 Toszkán 
szépség; feliratos olasz vígjáték | 16 | (Uránia-terem) | 19.45 Első éjszaka; 
feliratos kanadai film | 16 | (Béke-terem). 

Augusztus 22–28. | 15.15, 17.30 A végzet ereklyéi – Csontváros; felira-
tos, amerikai–német kalandfilm | 12 | (Béke-terem) | 15.30, 17.45 Tékozló 
szív; feliratos francia film | 12 | (Uránia-terem) | 19.45 A búcsúkoncert; fel-
iratos amerikai, zenés film | 16 | (Béke-terem) | 20.00 Túl a csillogáson; felira-
tos amerikai, életrajzi film | 16 | (Uránia-terem). 

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

minta: filmcím (felirat/szinkron) | korha-
tár | kezdési időpontok
Repcsik (MB premier, digitális 3D) | 6 
| 10.30, 14.30, 18.30, 20.30 – 16.30 (ki-
véve sze), 22.30 (p–h)
Repcsik (MB premier) | 6 | 12.30 – 
16.30 (sze)
Percy Jackson – Szörnyek tengere 
(MB premier, digitális 3D) | 12 | 11.00, 
15.30, 20.00 – 17.45 (kivéve sze), 
22.15 (p–h)
Percy Jackson – Szörnyek tengere 
(MB premier) | 12 | 13.15 – 17.45 (sze)
Elysium – Zárt világ (MB premier) | 
16 | 11.15, 13.30, 15.45, 18.00, 20.15 – 
22.30 (p–h)
Pain & Gain (MB) | 18 | 14.15, 18.00
Farkas (MB digitális 3D) | 16 | 17.00, 
19.30 – 22.00 (p–h)
Farkas (MB) | 16 | 10.15
Hupikék törpikék 2. (MB) | 6 | 12.45

Hupikék törpikék 2. (MB digitális 
3D) | 6 | 10.30, 15.00, 17.15, 19.30
Gru 2. (MB digitális 3D) | 6 | 10.00, 
14.00, 16.00
Gru 2. (MB) | 6 | 12.00
Női szervek (MB) | 16 | 14.00, 18.15
Szemfényvesztők (MB) | 12 | 15.15 – 
21.45 (p–h)
Tűzgyűrű (MB digitális 3D) | 12 | 
20.30
Red 2. (MB) | 16 | 13.00, 17.30, 19.45 
– 22.00 (p–h)
Szörny Egyetem (MB digitális 3D) | 
6 | 11.45
Nagyfiúk 2. (MB) | 12 | 12.00, 16.15, 
20.30 – 22.30 (p–h)

Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül., pr – premier. A 13 óra előtti kez-
dési időpontok szombatra és vasárnapra, a 21 óra utáni-
ak csak péntekre és szombatra vonatkoznak!

cinemA city, PlAzA – augusztus 15–21. ›››››››››››

» Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén két miskolci templom is búcsúját tartja. A 
vasgyári plébániatemplomban 10 órakor, a selyemréti templomban fél 11-kor kezdődik a szentmi-
se. Ez utóbbiban ekkor ünneplik a templom felszentelésének 70. évfordulóját is. Az ünnepi szent-
misét Palánki Ferenc püspök, mindszenti plébános mutatja be. A szentmise előtt megáldja a felújí-
tott templomtornyot, a kertben felállított keresztet és az Irgalmas Jézus-képet.

hArAng-hírek ›››››››››››››››››››››››››››

HirDetés

HirDetés

Heti horoszkóp
kos (03. 21–04. 20.) Versenyhelyzetbe kerülhet a munkavégzése folytán, de elég átgondoltan 
és alaposan végzi feladatait, ezért nem áll vesztésre. Még az is előnyére válik, hogy rövidebb határidőket 
hagynak a teendőire. A héten találkozik valakivel a múltjából, akivel most a jövőjét is el tudná képzelni. 

Gondolja végig, nem lehet, hogy csak az idő szépíti meg az emlékeit? Ha minden olyan tökéletes volt, miért is lett vége?

bikA (04. 21–05. 21.) Több üzleti út van kilátásban a következő időszakban, és Ön kiválóan ért 
hozzá, hogy összekösse a munkát a szórakozással. Jelenlegi párkapcsolatában problémák adódtak, ezért 
akár a válás gondolatával is foglalkozhat. Ne hamarkodja el a döntést, nem ez a legjobb megoldás. Először 

próbálják megbeszélni a gondjaikat. Könnyen belebonyolódhat egy izgalmas kalandba, ez azonban nem lesz tartós. 

ikrek (05. 22–06. 21.) Munkahelyén kommunikációs problémái adódhatnak, elsősorban má-
sok értetlensége miatt. Legyen kicsit türelmesebb kollégáival. Ha tartós kapcsolatban él, most kínos hely-
zetbe kerülhet, mert felbukkanhat egy harmadik fél, aki meglehetősen felkorbácsolja az érzékeit. Vigyáz-

zon, ne veszítse el teljesen a fejét, de azért nyugodtan szórakozzon egy kicsit. 

rák (06. 22–07. 22.) Ne tiltakozzon mindenáron a változások ellen, egyáltalán nem rosszat 
hoznak az újítások, amelyek első ránézésre esetleg annak tűnnek. Problémái lehetnek a hatóságokkal 
vagy feletteseivel, de ezek mind azért történnek, hogy végre jó irányba induljon el. Múltját sikerült tel-

jesen lezárnia, jelenlegi partnere imádja, kapcsolatuk olyan izgalmas és tökéletes, mint a legelején. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Könnyen megbánt másokat, és ezen a héten ez többször elő 
is fordul, főleg munkatársai közül akadnak páran, akiknek a támogatását is elveszíti. Ne vitatkozzon 
folyton mindenkivel, attól nem oldódnak meg a problémák. Magánéletében küzdelmes időszak kö-

vetkezik, vagy Önért harcol valaki és teljesen leveszi a lábáról, vagy Önnek kell versengeni kedvese kegyeiért. 

szűz (08. 24–09. 23.) Az elmúlt napokban kezdődő új szerelemről hamar kiderül, hogy nem 
fog kibontakozni, mivel a másik fél nem őszintén közeledett Önhöz. Szerencsére még időben szétfoszlik 
az illúzió. Csalódása után újult erővel veti bele magát a munkába, ahol sikert sikerre halmoz, azokat a fel-

adatokat is könnyedén megoldja, amivel mások nem tudtak megbirkózni. Befektetett energiái hamar megtérülnek.  

mérleg (09. 24–10. 23.) Munkatársai kevésbé tudják tolerálni hangulatváltozásait, mivel 
elég nagy a nyomás rajtuk, ezért nem túl kellemes a légkör az irodában. Legyen velük türelmesebb. 
Kedvesével való kapcsolatát ideje átgondolni, mert úgy tűnik, nem áll biztos alapokon. Amíg távol van-

nak egymástól, minden szép, de amint együtt lehetnek, partnere hibái erősen elviselhetetlennek tűnnek. 

skorpió (10. 24–11. 22.) Szerencsés időszak következik az életében, tele van életerővel és 
energiával, rendkívül hatékonyan dolgozik, kollégái példát vehetnek Önről. Felettesei elégedettek, de azért 
szívlelje meg tanácsaikat. Stabil magánéletét megbonyolíthatja egy munkahelyi kaland, de ez az új szere-

lem még akár tartós is lehet. Viszont nem árt, ha először gondolkodik, mert alaposan felforgathatja életét az irodai kaland. 

nyilAs (11. 23–12. 21.) Alaposan meggondolja befektetéseit, pedig szerencsés időszak-
nak néz elébe. Ebből adódóan jelentős haszonra tesz szert a következő hetekben. Hűsége viszont meg-
inoghat a napokban, vagy azért lesznek álmatlan éjszakái, mert elszalasztotta a kínálkozó alkalmat. Ha 

él a lehetőséggel, hamar megbánhatja, mert sokkal kevésbé izgalmas a partner, mint amilyennek gondolta először. 

bAk (12. 22–01. 20.) Ez az időszak kevésbé alkalmas az önálló munkavégzésre, ha teheti, in-
kább csapatban dolgozzon. Közösségépítésben most nagyot alkothat. Nehezére esik, de igyekszik igazán 
megértő lenni szerelmével, kitart minden helyzetben mellette. Még olyan lépésekre is elszánja magát, 

amit sokan kétkedve fogadnak, a végső kimenetelét illetően. Próbáljanak meg pár szabadnapot kivenni egy kis lazításra.  

vízöntő (01. 21–02. 19.) Jól megérdemelt szabadságát végre kiveheti, és eléggé előké-
szített mindent ahhoz, hogy hiányát szinte észre se vegyék a munkatársai. Ha egyedülálló, most na-
gyon lelkesen keresi élete párját, és nem feltétlenül érzelmi alapon fog dönteni. Aki párkapcsolatban 

él, most veszekedések elé néz, amik főleg féltékenység miatt törnek ki.

hAlAk (02. 20–03. 20.) Fantáziája rendületlenül szárnyal, továbbra is fantasztikus ötletekkel lát-
ja el kollégáit, akik nem túl lelkesen állnak neki a kivitelezésnek. Ne aggódjon, a végeredmény annál jobb 
lesz. Ha utazásra készül, a legalkalmasabb időpontot választotta, akár egyedül, akár családjával tervezi. Sze-

relmes napok következnek, miután rendeznek egy félreértést kedvesével. 

ProgrAmAjánló ››››››››››››››››››››

Kezdje a szeptembert  
a szimfonikusokkal
A szeptember sokak számára a 
nyár és egyben a pihenés végét 
jelenti, de a Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar garantálja a könnyed 
nyárvégi, esti kikapcsolódást.

Az idén megalakulásának 50. 
évfordulóját ünneplő együttes 
két kivételes koncerttel várja a 
komoly- és könnyűzene iránt 
rajongó közönséget.

2013. szeptember 4-én, szer-
dán, 17 órai kezdettel évadnyi-
tó promenád koncertre hív-
ja a kikapcsolódni vágyókat a 
Miskolci Nemzeti színház sza-
badtéri színpadán. Az Aperitif 
nevet viselő könnyed koncer-
ten az évad kivételes darabjai 
csendülnek fel. A népszerű da-
rabok közti szünetekben Flach 
Antal szórakoztatja a közönsé-
get, akik így ízelítőt kaphatnak 
az 50 éves zenekar ünnepi éva-
dából. Az együttest az idén 30. 
évadát megkezdő Kovács Lász-
ló vezényli.

2013. szeptember 6-án, 19 
órakor  ismét Miskolcra látogat 

a nagy népszerűségnek örven-
dő Klazz Brothers, akik ezúttal 
Maria Markesini énekesnővel 
és a miskolci szimfonikusok-
kal kalauzolják el az érdeklő-
dőket a jazz és a filmzene vilá-
gába. A Művészetek Házában 
megrendezésre kerülő koncer-
ten egy olyan különleges világ 
kapui nyílnak meg, ahol mis-
kolci közönség még nem járha-
tott; a könnyed jazz és az ismert 
filmslágerek egybeolvadásával 
olyan kikapcsolódásban lesz ré-
szük, amely meghosszabbítva 
a kellemes nyári esték hangu-
latát, elfeledteti, hogy megkez-
dődött a dolgos szeptember.

Akik nem szeretnének le-
maradni erről a két fantaszti-
kus koncertről, biztosítsák je-
lenlétüket; augusztus 31-ig 
Aperitif-hangversenyre meg-
váltott jegyeik mellett ked-
vezményes áron válthatják 
meg belépőjüket a Cinema 
Passionata-koncertre. tartsanak 
velünk, kezdjék a miskolci szim-
fonikusokkal a szeptembert!

Ha szeptember, akkor

MISKOLCI  
SZIMFONIKUS ZENEKAR!

2013. szeptember 4., 17 óra 
APERITIF-koncert  

a Miskolci Nemzeti színház szabadtéri színpadán

2013. szeptember 6., 19 óra 
CINEMA PASSIONATA  

a Klazz Brothersszel a Művészetek Házában

Aki augusztus 31-ig megváltja jegyét  
az Aperitif-koncertre, az kedvezményes,  

800 Ft-os áron válthat belépőt  
a Cinema Passionata koncertre.

A koncertekről bővebb információ  
a www.mso.hu oldalon.

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

aKCIÓNK: a/4-es spirálfüzet csak 99 Ft!
Füzetcsomagok 30% kedvezménnyel!

staedtler iskolaszerek és tolltartók  
20% kedvezménnyel!

Továbbá minden, ami a sulikezdéshez kell:  
vízfestékek, színes ceruzák, temperák, tolltartók, füzetek.

15 000 Ft értékű vásárlás esetén Parker tollat adunk ajándékba!
Ajánlatunk a tanévkezdéshez: NIKE, HEAVY TOOLS  

iskolatáskák és tolltartók széles választékban.

Beiskolázási utalványokat elfogadunk.
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153 éve, 1860. augusztus 14-én (a miskolci állomás átadása után 
egy évvel) nyílt meg a Miskolc – Kassa közötti vasútvonal. 2000-ben 
a 140 éves évfordulón Kassán közös ünnepségsorozaton emlékeztek 
erre az alkalomra.

63 éve, 1950. augusztus 15-én alakult meg Miskolc város tanácsa. 
A tanács első elnöke Benyák Béla, helyettese Tóth Dezső lett. (Tóth 
Dezső az utolsó polgármester mellett is helyettesi funkciót töltött be.)

129 éve, 1884. augusztus 16-án érkezett az első vonat Miskolcról a 
Budapest – Keleti pályaudvarra. A „keletit” ugyanis ebben az évben 
adták át. (Az 1890-es években már Nyékládházáról és Mezőkövesd-
ről évi 20-25 000 lakos közlekedett a fővárosba vonattal.)

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

Pál Dénes-klip 
Online debütált múlt pénteken 

éjjel Pál Dénes első önálló da-
lának videoklipje, melyet Mis-
kolcon forgattak az elmúlt na-

pokban. A klip a város iránt 
elkötelezett énekes honlapján volt 

megtekinthető először, de jelen-
leg már a minap.hu-n is elérhe-
tő. A széltől is óvsz című dal ta-

lán sokak vágyát megfogalmazza: 
„Bárcsak egyszer, óh, egy pilla-
natra újra gyermek lehetnék”– 

ezt az érzést szerették volna köz-
vetíteni a film készítői. Dénes 

forgatókönyvíró versenyt hirde-
tett, melyre több mint 60 pályá-
zat érkezett. A nyertes pályázó – 

Debreceny Lilla – ötletét vitték 
filmre, aki főszerepet is kapott.  

(fotó: Juhász Á.)
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Philippa Gregory: A vörös királyné
A Cartaphilus Könyvkiadó jelentette meg 
A vörös királyné című kötetet. A törté-
netben két család verseng, a Yorkok és a 
Lancesterek. Margaret Beaufort, a Lancas-
ter-ház örököse nőként nem is álmodhat 
arról, hogy felkent uralkodó legyen belőle, 
ám nem is magának akarja megszerezni a 
trónt, hanem fiának, Henrynek. A Yorkok 
már készen állnak arra, hogy kihasználják 
a király betegségéből adódó bizonytalan 
helyzetet, csakhogy az uralkodó felesége, 

Anjou Margit keményen ellenáll. Lenyűgözően izgalmas, életteli kötet.

Philippa Gregory: A másik királynő
Küzdelem a hatalomért és a szabadságért: 
két vérbeli királynő harca a trónért, életre-
halálra – ez jellemzi a Cartaphilus Könyvki-
adó gondozásában megjelent kötetet. Stuart 
Mária, a skótok királynője, bízva unoka-
testvére, I. Erzsébet királynő jóindulatában, 
1568-ban Angliába menekül a skótok felke-
lése elől. Hamarosan házi őrizetben találja 
magát a legfőbb angol lord, George Talbot, 
Shrewsbury grófja és annak friss arája, Bess 
grófné foglyaként. Az angol pár örömmel 
vállalja a másik királynő őrizetét, annak reményében, hogy sok hasz-
nuk származik majd ebből. Életük azonban veszélyes fordulatot vesz.

Akkor és most…  1900 decemberében adták át az Erzsébet 
kórházat a Csabai kapuban. Adler Károly tervei alapján ekkor még 
a főépület, a kül- és belgyógyászat, a konyha, a halottas ház és az el-
meintézet tömbje volt készen. A további épületek a Csabai útra néz-
tek, s ezek a gyógyszertár, a „szemgyógyintézet” és a röntgenintézet 
voltak. Terveiket Bloch Alfréd és Stimm Lajos miskolci mérnökök 
készítették. A képeslap 1910–1914 között készülhetett, de maga az 
épület 1985-ig őrizte ezt a megjelenését. Ekkor adták át a jelentős 
alapterületű „bővítménnyel” ellátott új szemészeti osztályt. Az új 
épület „ráépült” a régi főhomlokzatára, s természetesen a kerítést is 
lebontották. Mind a keleti, mind a déli homlokzaton látszik az ere-
deti épület sarka, a tervező mérnök jól láthatóan választotta el az ere-
deti épületet az új szárnytól. A két épület „összeillesztése” a tetőszer-
kezeten is látható. A főbejárat északról átkerült a keleti homlokzatra, 
az új szárnyépítménybe.
(Sáfrány Gy. József képeslapja, Dobrossy István szövege, F. Kaderják Csilla fotója)

Kenyér szívvel-lélekkel
Akkor lesz igazán jó a ke-
nyér, ha egy kicsit a szí-
vét is beleteszi az ember, 
mondja Petruska József, 
aki 23 éve dolgozik pék-
ként.

Mindig érdekelte a kenyér el-
készítése, már fiatal korában is 
szerette volna elsajátítani en-
nek fortélyait. Ezért választotta 
ezt a szakmát, amit utóbb egy-
általán nem bánt meg. 23 éve 
dolgozik ugyanabban a pékség-
ben, ahol a tanulóidejét is töltöt-
te, és ahol ma már ő oktatja a fi-
atalabb nemzedékeket a szakma 
rejtelmeire.

– Nagyon szeretem ezt a 
munkát – mondja József. – Iga-
zán szívvel-lélekkel csinálom, és 
vallom is, hogy másképp nem 
lehet. Minden kenyérbe bele kell 
kicsit tenni az embernek a lelkét, 
akkor lesz igazán jó, igazán szép 
– vallja. 

Amilyen szívesen gyúrja és 
süti nap mint nap a kenyereket, 
péksüteményeket, ugyanilyen 

szívesen tanít is. Mint mond-
ja, szereti a gyerekeket, szívesen 
adja át, amit ő tud, nem kezeli 
titokként megszerzett szakmai 
tudását. Az újabb nemzedékek 
soraiban is vannak tehetséges 
tanulók, pályakezdők, arra biz-
tat mindenkit, bátran válasszák 
a pék szakmát. Van rá kereslet, 
és meg tudják vele találni a szá-
mításukat. Persze, csak akkor, ha 
ugyanolyan szeretettel és oda-
adással csinálják, mint József.

H. I. | fotó: Juhász Á. 
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Általános segélyhívó: 112; 24 órás felnőtt orvosi ügyelet: MISEK (Csa-
bai kapu): 46/477-104, 46/560-080; Fogorvosi ügyelet (Szentgyörgy 
u. 25.): 46/303-098; Gyer mekorvosi ügyelet (GYEK – Szent péteri kapu 
76.): 46/477-104, 46/412-572. Lelkisegély 116-123. Áldozatsegítő vo-
nal: 80/225-225. MIHŐ-ügyelet: 46/379-360. MIVÍZ-ügyelet: 46/519-339. 
ÉMÁSZ-hibabejelentés: 40/42-43-44. Közterület-felügyelet: 46/502-579. 
Közlekedési lámpák meghibásodása (0–24 óra): 46/514-949. In Memo-
riam Temetkezés (halottszállítás): 46/353-909, 30/677-7958. Állategész-
ségügyi Telep (kóbor, elhullott állatok): 46/345-103, 30/339-6549. 
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Farkas
A különlegesek közt ő a legkülön-
legesebb. A győzhetetlenek kö-
zött ő a legerősebb. Farkas vad, 
magányos, kortalan. Minden 
sebe azonnal gyógyul, a csontja-
it adamantiumötvözet teszi törhe-
tetlenné. Ezúttal azonban mégis 
sebezhető. Egy titokzatos férfi ké-
résére Logan Japánba utazik, ahol 
egy olyan ajánlatot kap, amelytől egész élete megváltozhat. Céljai elérésé-
hez le kell győznie a félelmetes Ezüst Szamurájt, egy csapat nindzsát és egy 
veszélyes tudóst. Erején felül harcol, ám nemcsak a szamurájkardok fe-
nyegetik – saját démonait, kétségeit és félelmét is le kell győznie.

amerikai akciófilm, korhatár 16 év | Művészetek Háza, 
Uránia-terem; augusztus 15–21.; 15.30
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Névadó – Debreczeni Márton
Perecesen a Finkey József 
utca által övezett tér. A 
szomszédos utcák el-
nevezése is összefügg a 
szénbányászattal vagy a 
Selmecbányáról elszár-
mazott tudós szakembe-
rek neveivel. 

A névadó Kolozsváron vé-
gezte iskolai tanulmányait: böl-
cseletet, jogot, hittant tanult, s el-
sajátította a latin nyelvet. 1823-tól 
Selmecbányán tanult tovább: bá-
nyagyakornok, olvasztómester lett, 
1826-ban kapott a „bányatudomá-
nyok”-ról oklevelet. Bányászként, 
kohászként, adminisztratív és tu-
dományos szakemberként sok-
felé megfordult, 1842-ben az er-
délyi országgyűlés nemesítette. A 

szabadságharc idején Pes-
ten a pénzügyminisztéri-
umban dolgozott, majd 
a bányaügyek igazgatása 
volt a feladata. A szabad-
ságharc bukása után Ko-

lozsváron perbe fogták, 
nem dolgozhatott tovább. 

Saját maga elfoglalására ku-
tatásokat végzett, de költeménye-
ket is írt. Számos találmánya csak 
halála után vált közkinccsé. (1802–
1851 között élt, 49 évesen Kolozs-
váron temették el, ahol márvány 
síremléke napjainkban is fellelhe-
tő. Emlékét Perecesen gimnázium, 
szakközépiskola, szakmunkáskép-
ző és kollégium is őrzi. Itt látható a 
róla készült dombormű is.)

D. I. 

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesz tőségünk címére: 
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A  bo rí tékra írják rá:  „Mindenkit érhet jog-
eset”. E-mail címünk: info@mikom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. Tuli-
pán Péter ügyvéd írásban válaszol!
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www.alexandra.hu

Alexandra Könyvesbolt
3525 Miskolc, Széchenyi út 33.

Tel.: 46/505-231
Ismeri Ön a magyar feltalálókat?

Négyrészes rejtvényünkben magyar feltalálók neveit rejtettük el. A meg-
fejtéseket együtt, egy levélben augusztus 22. éjfélig juttassák el a Mis-
kolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 
9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtők között a 
Szerviz Iroda felajánlásában Írország útikönyvet sorsolunk ki.


