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Megkezdődött az új, 120 hek
táros iparterület fejlesztése 
városunkban. Az „Iparterü
let infrastrukturális fejlesz
tése Miskolcon” elnevezésű 
projektre csaknem 2 milli
árd forint támogatást nyert 
a Miskolc Holding Zrt. A 
munkák tervezett befejezési 
határideje 2020. június 30.

Miskolc város fejlődése, a 
befektetők idevonzása és új 
munkahelyek teremtése szem-
pontjából fontos, hogy a város 
megfelelő iparterületet tudjon 
kínálni a potenciális befekte-
tők számára. A projekt alapvető 
célkitűzése, olyan – megfelelő 
és a befektetői igényekkel össz-
hangban lévő, alapinfrastruk-
túrával ellátott és jó közlekedési 
kapcsolatokkal, valamint ren-
dezett tulajdoni viszonyokkal 
rendelkező – ipari park kiala-
kítása, amely elengedhetetlen 
az új vállalatok és vállalkozások 
betelepítéséhez.

Pfliegler Péter elmondta, a ko-
rábbi 93,5 hektáros terület most 
újabb 120 hektárral nőtt. – A 
korábbi fejlesztésre épülve egy 
újabb TOP-os fejlesztéssorozatot 
kezdtünk el, annak érdekében, 
hogy újabb cégeket tudjunk ide 
letelepíteni. Ebben a fejlesztés-
ben szennyvíztároló, csapadék-
víz-tároló, utak és körforgalom 
kialakítása és egyéb projektré-
szek vannak. Ezek mind szüksé-
gesek ahhoz, hogy ha egy újabb, 
innovatív technológiát megvaló-
sító befektetőt elhozunk ide, azt 
mondja erre az ipari parkunkra 
és ezáltal a városra is, hogy ide 

érdemes jönni. Fontos, hogy mi-
nél nagyobb hozzáadott értéket 
tudjunk termelni és ezáltal fej-
lett ipari technológiát megvaló-
sító munkahelyek jöjjenek lét-
re. Az első beköltöző egy japán 
cég helyi képviselete, a GS Yua-
sa Magyarország Kft., ami líti-
umion-akkumulátorokat gyárt 
– mondta el az alpolgármester, 
aki utalt arra, hogy jelenleg is 
folynak a tárgyalások innovatív 
cégekkel.

A Budapest – Miskolc autó-
pályáról a város felé bevezető, 
304-es úttól délre eső, mintegy 
120 hektáron kezdődött meg 
az a zöldmezős beruházás, 
melynek részeként biztosítják a 
terület ivóvízellátását és szeny-
nyvízelvezetését, építenek egy 
záportározót, amely a terület 
csapadékvíz-elvezetésére al-
kalmas, sor kerül a Hejő-ma-
lomárok mederrendezésére és 
egy 10 MVA teljesítményű vil-
lamosenergia-hálózat kiépíté-
sére.

Várnai Beáta, a Miskolc Hol-
ding Zrt. gazdaságfejlesztési 
igazgatója mutatta meg bejárá-

son a területet. – Miskolc déli 
iparterületén állunk, ennek inf-
rastrukturális fejlesztése két 
ütemben zajlik. A már megépült 
Gábor Dénes út és annak végén 
lévő körforgalom, valamint a 
Hejő mederárok tisztítása képe-
zi az első részt, a második ütem 
a feltáró útnak a folytatását tar-
talmazza gyalogjárdával, kerék-
párúttal, valamint a zöld és okos 
városnak megfelelően LED-vi-
lágítással, valamint a Hejő me-

derárok további szakaszának 
tisztítását. Buszmegálló és intel-
ligens utastájékoztató tábla segí-
ti majd a dolgozók közlekedését 
– mondta a gazdaságfejlesztési 
igazgató.

A projekt száz százalékos tá-
mogatással az Európai Unió és a 
Magyar Állam hozzájárulásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával va-
lósul meg. A támogatás összege 
nettó 1 977 000 000 Ft.

Közélet

Kiadó: MIKOM Nonprofit Kft. | felelős kiadó: Kovács Viktor ügyvezető, Molnár Péter főszerkesztő, Szepesi Sándor felelős szerkesztő | Terjesztéssel kapcsolatos panasz, információ 
(h-cs: 13-17 óra): 06-30/352-8040. Nyomda: Inform Média Lapkiadó Kft. | Szerkesztőség: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., tel.: 46/503-506, fax: 46/358-200, e-mail: info@mikom.hu,  
hirdetés: 06-70/320-8227/210 mellék. | ISSN 2062-5405 (nyomtatott), ISSN 2062-5642 (online) | Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban, térítésmentes.Miskolci Napló

Miskolci Napló2

Idén hat hónap alatt nyolc 
és fél százalékkal nőttek a 
tavalyi év azonos idősza
kához képest Miskolc ipar
űzésiadóbevételei, amik 
így meghaladták az ötmil
liárd forintot. 

– Az elmúlt években 
újabb és újabb sikerekről 
számolhatunk be, példá-
ul a turisztikai adóbevéte-
lek kapcsán, vagyis ez a vá-
ros, amit Kriza Ákos vezet, 
nemcsak bevétel szempont-
jából, hanem gazdasági tel-
jesítmény szempontjából is 
a legerősebb megyei jogú 
városok és a legerősebb vá-
rosok közé került. Ez a gaz-
dasági teljesítmény jóval 
meghaladja az országos át-
lagot, és ez egyértelműen a 
miskolci embereknek és az 
itt élőknek az idő dolgozók 
munkájának a gyümölcse – 
hangsúlyozta Soós Attila.

A város adóbevételei egy-
re kedvezőbben alakulnak, a 
költségvetésből egyre többet 
lehet költeni nemcsak beru-
házásokra, hanem Miskolc 
fenntartására is. Soós Atti-
la szerint működhet egy vá-
ros úgy is, hogy saját bevé-
teleiből tartja fenn magát és 
nincs szüksége 10 milliár-
dos nagyságrendű hitelekre 
a működőképesség fenntar-
tására. A Fidesz frakcióve-
zetője sajtótájékoztatóján 
azt mondta: 2010-hez ké-
pest 185 százalékkal nőttek 
az adóbevételek, amik éves 

szinten átlagosan 23 száza-
lékos bevételnövekedést je-
lentenek.

Köztudott, hogy a helyi 
iparűzési adóbevételek ala-
kulása mindig is mutatója 
volt, méghozzá a legfonto-
sabb, az adott gazdaság ere-
jének. A közgyűlési vitában 
elhangzott, hogy Miskolc 
iparűzési adóbevételei 2010-
hez képest 2018-ra 185 szá-
zalékkal nőttek. Mindez 
évente több mint 23 száza-
lékos növekedést jelent. Az 
1990-es esztendőkben vá-
rosunk gazdasági erejét te-
kintve a sereghajtó tele-
pülések között volt. Mára 
megcáfolhatatlan tény, hogy 
Miskolc, a FIDESZ-KD-
NP, illetve Kriza Ákos pol-
gármester városvezetésé-
nek időszakában került be 
a legerősebb magyar városi 
gazdaságok élmezőnyébe – 
hangsúlyozta Soós Attila, a 
FIDESZ képviselőcsoport-
jának vezetője.

Csúcsra jár  
Miskolc gazdasága

FEJLESZTIK  
A DÉLI IPARTERÜLETET 

Elismeréseket adtak át a 
köztisztviselők napja alkal
mából. A kiemelkedő mun
kát végző tisztviselőket 
Kriza Ákos köszöntötte.

Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros 2011-ben négy köztisztvi-
selői díjat alapított, melyeket 
minden évben átadnak. A ki-
emelkedő munkát végző tiszt-
viselők idén is átvehették az 
„Elismerő” és a „Jó munkáért” 
járó okleveleket, valamint „Az 
év köztisztviselője” elismerést, 
és az „Életműdíjat”.

Kriza Ákos a köztisztviselői 
munkáról szólva elmondta, 
reagálni kell a kor kihívásaira, 
és meg kell felelni azoknak. A 
köztisztviselők munkájában 

egyre inkább megjelenik az 
informatika használata, ezál-
tal pedig gyorsul a lakossági 
ügyintézés. – Évekkel ezelőtt 
kezdte meg a munkáját az a 
köztisztviselői csoport, amely 
egyre erőteljesebben fejti ki 
hatását a város intézményei-
nél is. Ezáltal még inkább la-
kosságközeli szolgáltatást tu-
dunk nyújtani – emelte ki a 
városvezető.

Ma már az állampolgárok-
kal való együttműködés ha-
tározza meg azt a munkát, 
amit a köztisztviselők, köz-
feladatot ellátók végeznek. 
– Egyértelmű, hogy ez jelen-
ti a jövőt. Egy dinamikusan 
fejlődő szervezetnek ebbe az 
irányba kell haladnia. Mi pe-

dig 2018-ban ebben léptünk 
előre nagyot; ennek a közös-
ségnek az erejét pontosan 
a város részéről érkező igé-
nyeknek való megfelelésben 
látom. Ebben sokan teljesítet-
tek kiemelkedően az elmúlt 
években – hangsúlyozta Kri-
za Ákos.

– Mindig elsődleges volt 
számomra a nemzeti, a ma-
gyar kultúra. Sosem vettem 
figyelembe a határokat, min-
dig egységes magyarságban 
gondolkodtam, hiszen ez egy 
kiapadhatatlan forrás a mai 
napig – mondta Papp Ferenc, 
kulturális főreferens, aki idén 
„Életműdíjat” vehetett át.

A díjazottak részletes listája 
a minap.hu-n olvasható. 

Semmelweisnap alkalmából az egészségügyben dol
gozókat köszöntötték. Az ünnepségen kitüntetéseket is 
átadtak.

Révész János, a megyei köz-
ponti kórház főigazgatója fel-
hívta rá a figyelmet, hogy Sem-
melweis korában a gyógyítás 
legfőbb eszköze az orvosi tu-
dás és tapasztalat volt, alig áll-
tak rendelkezésre eszközök, 
gyógyszerek. Ilyen feltételek és 
szemlélet mellett alkotta meg 
Semmelweis alaptéziseit, ame-
lyek a mai modern orvoslás 
nélkülözhetetlen részei.

Csöbör Katalin országgyű-
lési képviselő szintén Semmel-

weis Ignác munkásságát mél-
tatta, majd úgy fogalmazott: 
nála jobb példaképet nem ta-
lálhattak volna maguknak, 
hiszen egészségügyi dolgozó-
ként, orvosként, védőnőként, 
ápolóként egész évben áldo-
zatos munkát végeznek. Örö-
mét fejezte ki, hogy a miskolci 
egészségügyben „jól mennek 
a dolgok”, a magyar kormány 
pedig évről évre egyre na-
gyobb forrásokat irányít az 
egészségügy területére.

Kriza Ákos orvos-polgár-
mester arról szólt, hogy évek-
kel ezelőtt elhatározták, hogy 
egy tízéves perió dus alatt az 
összes alapellátási, háziorvosi 
rendelőt felújítják, az eszköz-
parkot, az informatikai hátte-
ret korszerűsítik. Ez a munka 
jól halad: idén 950 millió fo-
rintot költenek rá, így aztán a 
határidő tartható. 

Semmelweis díj kitüntetés-
ben részesült Prof. Dr. Lom-
bay Béla és Dr. Szederkényi 
István, a sebészeti osztály 
főorvosa. A díjazottak teljes 
listája a minap.hu-n olvas-
ható. 

Elismerték a kiemelkedő munkát 

Az egészségügyben  
dolgozókat köszöntötték



Tárgyaltak, egyeztetnek, de 
hivatalosan egyelőre nem 
vállalják fel az ellenzéki pár-
tok Miskolcon, hogy támo-
gatják Veres Pált az őszi ön-
kormányzati választáson.

Már a polgármester-jelöl-
ti bejelentéskor zavar támadt 
a balliberális oldalon a való-
di, vagy áltámogatók köré-
ben: egyik újságnak ugyanis 
nyilatkoztak valamit a támo-
gatás hátteréről, azután nem 
sokkal másutt, cáfolták a leír-
takat. A Mérce című hírpor-
tálon például július elsején a 
Veres Pál-féle polgármester 
jelölti bejelentkezés első nap-
ján ez a szöveg volt olvasha-
tó: „Korábban tévesen állítot-
tuk azt cikkünkben, hogy az 
MSZP, a DK, a Párbeszéd, az 
LMP, a Jobbik és a Momen-
tum is támogatja Veres Pált.” 
Írták mindezt azután, hogy 
a miskolci gyurcsányisták, a 
maradék helyi MSZP-sek és 
az itteni Jobbikosok számta-
lanszor lenyilatkozták, sőt ki-
nyilatkoztatták: egy ellenzé-
ki polgármester jelöltnek kell 
indulnia az éppen regnáló 
 FIDESZ-es polgármester ellen 
és ők ennek az országos igény-
nek a lokalitás szintjén mindig 
is eleget kívántak tenni Mis-
kolcon. Veres Pál mindehhez 
képest nyilatkozta polgármes-
ter-jelölti belépőjekor, hogy ő 
a nyílt, tiszta, őszinte beszéd 
és helyzetek híve.

Hát akkor próbáljunk most 
utána járni, hogy 2019-ben 
Miskolcon Veres Pál eseté-
ben ki támogat kit és ki füg-
getlen kitől? A jobbikos Jakab 
Péter, mintha Veres esetében 
nem tervezne hosszú távra, 
hiszen szó szerint ezt nyilat-
kozta lapunknak: „Veres Pál 
iskolaigazgató, jelenleg a Füg-
getlenek SZIVE Egyesület 
pártoktól független jelöltje”.

Hétfőn egy ellenzéki portál 
közölt hosszabb interjút a Föl-
des Ferenc Gimnázium igaz-
gatójával, aki bejelentette: pol-
gármester-jelöltként elindul 
az őszi választáson. Nem sok-
kal ezután, videóüzenetben 
is tájékoztatta a miskolciakat 
arról, hogy – amint fogalmaz 
– független kihívója lesz Kri-
za Ákosnak, elfogadta ugyan-
is a Függetlenek a Szinva Vá-
rosáért Egyesület felkérését. 
Elmondja: az elmúlt évek-
ben szinte valamennyi politi-
kai irányból megkeresték, de 
mindenkinek világossá tette, 
hogy őt nem érdekli a párt-
politika. Hangsúlyozza azt is, 
hogy az egyesülettel „nem a 
pártoknak szeretnénk megfe-
lelni, hanem a város közössé-
gének”, és hogy nem vállalja, 
hogy pártjelölt legyen.

Az országos sajtó szinte 
száz százalékban, egyöntetű-
en arról értekezett, hogy „egy 
iskolaigazgató lett az ellen-
zék közös jelöltje Miskolcon 
(24.hu), vagy, hogy „gimnázi-
umigazgatót indít közösen az 
ellenzék Miskolcon” (ATV). 
A Mércén megjelent írásban 
előbb azt állították, hogy „az 
MSZP, a DK, a Párbeszéd, az 
LMP, a Jobbik és a Momen-
tum is támogatja Veres Pált”, 

majd ezt gyorsan módosítot-
ták arra, hogy „sok város után 
Miskolcon is sikerrel járt az 
ellenzéki együttműködés, így 
ősszel egyetlen polgármester-
jelölt indulhat a város vezeté-
séért a Fidesszel szemben” (a 
tévedést fel is tüntették a cikk 
alatt).

Az Index szintén belefutott 
egy hasonló „elírásba”. Jogo-
san merül fel tehát a kérdés: 
egyként beállnak Veres Pál 
mögé Jakab Péterék, szocia-
listákkal, dk-sokkal, jobbiko-
sokkal, momentumosokkal, 
lmp-sekkel, illetve a Mi Ha-
zánkkal kéz a kézben, vagy 
lesznek, akik inkább egy saját 
jelöltbe vetik bizalmukat?

A Mi Hazánk Mozgalom 
a balliberális ellenzék je-
löltjének tartja Veres Pált

– Azt gon-
dolom, Veres 
Pál iskola-
igazgatóként 
jó munkát 
végzett és ha 
függetlennek 
tartja magát tiszteletben tar-
tom véleményét. De mögötte 
nyilvánvalóan balliberális el-
lenzék sorakozik fel, ahogyan 
ez már meg is jelent a médi-
ában – nyilatkozta Pakusza 
Zoltán, a Mi Hazánk Mozga-
lom megyei elnöke. A Mi Ha-
zánk Mozgalom sem Dr. Kri-
za Ákost, sem Veres Pált nem 
fogja támogatni. Mindkét po-
litikai erőnek (Fidesz, MSZP-
DK) volt már ideje bizonyí-
tani Miskolcon. Ahogyan a 
jelenlegi problémákat: mint az 
alacsony bérek, az elvándor-
lás, a mélyigénytelen tömegek 
beáramlása, úgy nem felejt-
hetjük el a szocialista időket 
Lyukóbánya bezárását (2004) 
a Diósgyőri Kórház összevo-
nását (2007) vagy a Lyukóba 
már akkor kiadott lakcímkár-
tyákat, az akkor is jellemző 
elvándorlást. Pártpolitikus-
ként mindig azt képviseltem, 
hogy a város érdekei az elsők. 
Ha kellett szavazatommal tá-
mogattam a jelenlegi város-
vezetés közbiztonság javítását 
célzó intézkedéseit ugyanúgy 
mint baloldali képviselők mó-
dosítóit választókerületük ér-
dekében. De szembe mentem 
mind a Fidesszel mind a szo-
cialistákkal, amikor nemzet-
közi Cigány Kulturális Köz-
pontot (Világsátor) akartak 
közösen Miskolcra. Nem hi-
szek abban, hogy ha a nyúl 
a farkast rókára cseréli, jobb 

lesz a sorsa. Abban hiszek, 
hogy a két szélsőség között a 
normalitást kell képviselni.

A szocialisták ellenzéki 
egységet akarnak

– Kiváló 
személyiség-
nek tartjuk 
Veres Pált, a 
terveink sze-
rint jövő hé-
ten nyilat-
kozni is fogunk az indulásával 
kapcsolatban, jelenleg azon-
ban nem mondhatok többet 
– mondta el megkeresésünk-
re az MSZP miskolci frakció-
vezetője. Simon Gábor újabb 
kérdéseinkre annyit azért 
hozzátett: a párt azt az elvet 
képviseli, „hogy Miskolcon 
ellenzéki egység jöjjön létre”, 
ennek érdekében mindent 
megtesznek. – Számunkra lé-
nyeges, hogy a fideszes pol-
gármesternek és önkormány-
zati képviselőknek is egyetlen 
kihívója legyen. Ennek érde-
kében lefolytatjuk a megfelelő 
egyeztetéseket, természetesen 
mindenkivel tárgyalunk. Ki-
vételt a Mi Hazánk Mozga-
lom képez; velük semmilyen 
együttműködésre nem készü-
lünk – hangoztatta a szocialis-
ta politikus.

DK: nincs még szervezeti 
álláspontunk

E g y e z t e t-
nek a töb-
bi ellenzé-
ki párttal, de 
egyelőre nincs 
szervezeti ál-
láspontja a 
Demokratikus Koalíciónak 
Veres Pál indulásával kap-
csolatban – nyilatkozta a DK 
miskolci elnöke. Fekete Zol-
tánné egyelőre tehát a saját 
véleményét tudta csak meg-
osztani velünk a kérdésben. 
– Lelkesítő, jó ötletnek, és ter-
mészetesen támogathatónak 
gondolom. De hogy ne térjek 
ki a kérdése elől: a miskolci 
DK-nak ezzel kapcsolatban 
szervezeti álláspontja még 
nincs, nem tudok ilyet mon-
dani. Persze dönteni fogunk a 
kérdésben, a helyzethez nyil-
vánvalóan valamilyen módon 
alkalmazkodni kell – fogal-
mazott. Kérdésünkre elárul-
ta azt is, hogy a pártnál „nem 
merült fel, hogy saját jelölttel 
indulnánk ősszel”. Folyama-
tosan, mind a mai napig be-
szélgetnek, egyeztetnek az el-
lenzéki pártokkal, ahogy ezt 

már az EP-választás után is 
nyilvánvalóvá tették.

A Jobbik tudja, ki lehet 
alkalmas

„Veres Pál jelenleg a Füg-
getlenek SZIVE Egyesület 
pártoktól független jelölt-
je” – írta megkeresésünkre a 
Jobbik szóvivője. Jakab Pé-
ter válaszlevelében úgy fogal-
mazott: olyan emberre van 
szükség, aki képes összefogni 
a lakosságot egy olyan város-
vezetéssel szemben, amelyik 
„igyekszik egymás ellen fordí-
tani az itt élőket”. – Miskolc-
nak komoly változásokra van 
szüksége ahhoz, hogy az egyre 
aggasztóbb méreteket öltő el-
szegényedést és az elvándor-
lást megállítsuk. Fontos az is, 
hogy a városnak legyen vég-
re gazdája, hogy az elhanya-
golt közterületek helyett egy 
kulturált városkép fogadja az 
itt élőket és az ide látogató-
kat. Tudjuk, hogy erre a fela-
datra Kriza Ákos alkalmatlan 
és azt is tudjuk, hogy ki lehet 
alkalmas arra, hogy visszaad-
ja Miskolcot a miskolciaknak 
– írta sejtelmesen az ellenzéki 
szóvivő.

A Momentum is Veres Pál 
mögé állhat

– Miskol-
con változásra 
van szükség, 
ez számunkra 
nem kérdés - a 
momentumos 
Szopkó Tibor 
szerint. '– Üdvözöljük Veres 
Pál indulását, mert fontosnak 
tartjuk az esélyes jelöltek ver-
senyét. Felvesszük vele a kap-
csolatot, hogy megvitassuk, 
mennyire egyeznek a megye-
székhely jövőjét illető elképze-
léseink. Ezt tesszük egyébként 
a többi ellenzéki párttal is. Az 
a véleményünk, hogy váro-
sunkban csak széles társadal-
mi együttműködéssel hozható 
el a változás, állítható fejlődő 
pályára a település. Ezért a leg-
fontosabb beszélgetéseket Mis-
kolc lakosaival folytatjuk, azt 
akarjuk felmérni, mit tartanak 
ők problémának. Hiszen nem 
az a fontos, hogy mit gondol-
nak a politikusok, hanem az, 
hogy mi jó a miskolciaknak és 
mitől válik élhetőbbé számuk-
ra a város – nyilatkozta a Mo-
mentum megyei szervezetének 
alapító tagja, Szopkó Tibor.

Politológusok a lehetősé-
gekről, esélyekről

Két, országos is ismert po-
litológust is megkérdeztünk 
a miskolci eseményekről. El-
sősorban arra voltunk kíván-
csiak, hogyan értékelhető egy 
civil indulása a választáson; 
milyen esélyei, reményei és 
buktatói lehetnek egy politi-
kán kívülről érkező jelöltnek. 

Nagy At-
tila Tibor, a 
Méltányosság 
Politikaelem-
ző Központ 
m u n k a t á r -
sa megkere-
sésünkre úgy fogalmazott: 
több körülménytől is nagyban 
függ, hogy egy ellenzéki (füg-
getlen) jelölt sikeresen szere-
pelhet-e a választáson fideszes 
politikussal szemben. Egy-
részt kérdés, hogy mennyire 
ismert ez a jelölt az adott vá-
rosban. Másrészt: széles párt-
szövetség áll-e a független je-
lölt mögött, vagy lesznek más 
ellenzéki pártok, amelyek saját 
jelöltet indítanak? – A jelölt-
nek koherens, magas színvo-
nalú programmal, jól kommu-
nikálható programelemekkel, 
izgalmas kommunikációval, 
alapos helyismerettel, pénz-
zel és médiatámogatással, jó 
Facebook-kampánnyal is ren-
delkeznie kell – hangoztatta 
a politikai elemző, hozzáté-
ve: harmadszor pedig függ a 
hivatalban lévő polgármester 
népszerűségétől, elfogadottsá-
gától is.

– Kriza 
Ákos polgár-
mester több 
ciklust vé-
gigvitt, nagy 
n é p s z e r ű -
ségnek ör-
vend a városban, országo-
san is ismert politikus – ezt 
már Simon János politológus 
mondta, hozzátéve: a miskolci 
városvezető Tarlós Istvánhoz 
hasonlóan nem egy pártot je-
lenít meg; Kriza Ákos be tud-
ja tölteni ugyanazt a szerepet, 
mint amit a főpolgármester: 
személye átível a pártokon, az 
ideológiai szerepeken. Az ed-
digi munkájára kell építeni a 
kampányát, ő már bizonyított. 
Ebből a szempontból még ta-
lán érthető is, hogy a miskolci 
baloldal polgármesterjelöltje 
titkolni próbálja, hogy kik is a 
támogatói. 

Hozzátette ugyanakkor: Ve-
res Pál személyében egy köz-
életben ismert személyiség 
indul kihívóként. Iskolaigaz-
gatóként van egy bizonyos 
szimpátiaindexe, presztízse 
helyben. – Azt mondja, hogy 
függetlenként indul, és azt 
várja, hogy támogassák őt. 
Veres Pál szeretné áthidalni 
a bal-jobb ideológiai szaka-
dékot. Ezt civilként könnyeb-
ben megteheti. A pártok szá-
mára azonban általában nem 
nyereséges olyan személyt in-
dítani, aki nem közülük való. 
A pártjelölt ugyanis húzza 
magával a pártot, a pártlistát 
is. Az MSZP, de az LMP és a 
Jobbik is azzal küzd, hogy 
meg tudja mutatni a karak-
terét. Nos, egy független je-
lölt mögött elhomályosulnak 
az (ideológiai-párt-) üzenete-
ik – mutatott rá a politológus, 
akinek egyébként meggyőző-
dése, hogy több polgármester-
jelölt is lesz Miskolcon, mivel 
itt „sokkal tagoltabb a helyi 
társadalom”. Felhívta ugyan-
akkor a figyelmet annak ve-
szélyére is, hogy egy politikán 
kívülről érkező civilnek lega-
lább egy-két évet rá kell szán-
nia, hogy a városigazgatásban 
tapasztalatot szerezzen.

Hiába titkolják, Veres Pál, 
a balliberális oldal jelöltje

Az ellenzéki pártok egye-
lőre próbálják leplezni, hogy 
Veres Pál az ő polgármesterje-
löltjük lenne és a Földes igaz-
gatója is minden fórumon azt 
hangsúlyozza, hogy független 
jelöltként indul az októberi 
önkormányzati választáso-
kon. Közben azonban kide-
rült, hogy az őt indító SZÍVE 
Egyesület elnöke az a Csaba-
lik Zsuzsanna, aki az MSZP 
egyik pártrendezvényének 
szónoka volt korábban. De 
beszédes az a legnagyobb kö-
zösségi oldalon július 1-jén 
közzétett poszt is, amelyet Si-
mon Gábor, a miskolci MSZP 
elnökének egyik aktivistá-
ja jelentetett meg, miszerint 
„Megvan Miskolc közös ellen-
zéki polgármesterjelöltje.(...) 
Az MSZP, a DK, a Párbeszéd, 
az LMP, a Jobbik és Momen-
tum még márciusban egyezett 
meg a közös jelöltállításról, 
ekkor azonban még nem lehe-
tett tudni, ki lesz az. A közös 
jelöltet ma mutatták be: Veres 
Pál…”.

A BALOLDAL MISKOLCI POLGÁRMESTERJELÖLTJE  
TITKOLJA, HOGY KIK A TÁMOGATÓI
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Hamarosan elkészül a Lévay 
József Református Gimnázium 
uszodája és tornacsarnoka. 

Egy újabb fontos lépéséhez 
érkezett az építkezés: a sport-
komplexum műszaki átadása és 
átvétele zajlik ezekben a hetek-
ben. Július végéig minden terü-
leten, így többek között a gé-
pészeti, az uszodatechnikai, az 
építési munkákat és berendezé-
seket ellenőrzik, ezek műszaki 
átvételét végzik a szakemberek.   

– Az ünnepélyes átadás szep-
tember elsején lesz - nyilatkozta 
Ábrám Tibor, a Lévay József Re-
formátus Gimnázium igazga-
tója. Az ünnepélyes tanévnyitó 
és átadó után kezdődhet majd a 
próbaüzem. Elsőként a diákok 
vehetik birtokba a tornacsarno-
kot és az uszodát. Ebben az idő-
szakban mindennap méréseket 
végeznek a szakembereknek, 
amelyről pontos jegyzőköny-
vet kell készíteniük. Ekkora 
várható az uszodatechnika „fi-

nomhangolása”. A nagyközön-
ség számára októberben fogják 
megnyitni az uszodát.

- Októbertől reggel fél hat és 
fél nyolc, este pedig hat és kilenc 
óra között használhatják majd a 
miskolciak is a belvárosi sport-
komplexum uszoda részét. A 
tervek szerint előre megvál-
tott bérlettel lehet majd itt úsz-
ni. Várunk szeretettel minden 
olyan sportolni, úszni vágyót, 
aki vagy a reggeli órákban vagy 

az esti órákban szívesen sportol 
– nyilatkozta Ábrám Tibor. 

Ötsávos, 25 méteres meden-
ce várja majd a diákokat és a 
nagyközönséget is. Helyet kap-
tak az öltözők, az úszómesteri 
és az orvosi szoba is a komple-
xumban. Egy emelettel feljebb, 
a belső lépcsőn pedig egy galé-
riás részt alakítottak ki, ahon-
nan az uszodába is be lehet 
tekinteni. A következő emele-
ten található a tornacsarnok, 

amelyben egy szabványméretű 
kézilabdapálya is helyet kapott. 
Három részre lehet osztani a 
csarnokot, vagyis több kisebb 
edzést is lehet itt tartani.

Az iskola fenntartója, a 
Tiszáninneni Református Egy-
házkerület 2,4 milliárd forin-
tos uniós pályázatból és kor-
mányzati támogatásból hozta 
létre a Lévay Sportközpon-
tot, amelynek építtetője az FK 
Raszter Építő Zrt.

Új burkolatot kapott a járda 
az Augusztus 20. utcában.  

A felújítás 180 méteres 
szakaszon készült el szegély-
kövekkel és akadálymentes 
lejáratokkal.  - Ez a beruhá-
zás egy többéves járdafelújí-
tás része - nyilatkozta Ka-

tona Ferenc önkormányzati 
képviselő. - Korábban a Baj-
csy-Zsilinszky után újítot-
tuk meg a járdát, tavaly pe-
dig a Kőrösi Csoma Sándor 
utcára került sor. A felújítás 
hatmillió forintba került, a 
képviselő saját keretéből fi-
nanszírozta.

Az egyik legnépszerűbb 
kikapcsolódási lehetőség a 
Salkaházi programban a kis-
vonatos kirándulás. 

A kétszáz fős csoport most 
is a Dorottya utcai végál-
lomásról indult, a miskol-
ci nyugdíjasokat Kriza Ákos 
polgármester üdvözölte. A 
cél ezúttal Ómassa volt, ahol 
kulturális program és ebéd is 
várta a kirándulókat. A szép-

korúak számára a legfonto-
sabb, hogy közösségben le-
hessenek, a Salkaházi Sára 
Program pedig változatos 
módon ezt kínálja nekik: ez-
úttal a természet és a kirán-
dulás, valamint a szórakozás 
élményével. Idén is több mint 
ezer miskolci nyugdíjas vehet 
részt az ingyenes kisvasutas 
kiránduláson, amely az egyik 
legnépszerűbb eleme a Salka-
házi Programnak. 

Nyolcadik alkalommal 
rendeztek Péter, Pál-napi 
mulatságokat a Szentpéteri 
kapuban. 

Baráti társaságok, családok, 
fiatalok és idősebbek számá-
ra egyaránt kikapcsolódást 
nyújtott a rendezvény, ahol a 
szórakozásra és a kulturális 
élményekre helyezték a hang-
súlyt. Fellépett Mc Haver és a 
Tekknő, a Bestiák, valamint 

Hevesi Tamás is a helyi nyug-
díjas klubok, fiatal tehetségek 
mellett. Több mint nyolcszá-
zan látogattak ki. – A helyie-
ket, akik előzetesen regisztrál-
tak a programra, egy lángossal 
és egy pohár itallal vártuk. 
Ez már a nyolcadik rendezvé-
nyünk, úgy látjuk, hogy nagy 
sikernek örvend a helyiek kö-
rében – emelte ki a terület 
önkormányzati képviselője, 
 Nánási-Kocsis Norbert.

Ternyák Csaba egri érsek 
szentelte fel az elkészült 
perecesi templomot. 

Hosszú hónapok felújí-
tási munkái után elké-
szült a perecesi Jézus Szí-
ve templom. A tető mellett 
újak lettek az ablakok és 
többek között a világítás 
is. Ternyák Csaba, az Egri 
Főegyházmegye érseke 
a templom és az egyház-
község megújulásáról be-
szélt. – Miután megújult a 
templom, újítsuk meg mi is 
mindannyian életünket Jé-
zus Krisztusban. Minden-
ki, aki itt él, fontos az Isten 
számára. Ez az Isten háza 
és az Isten mindenkit vár 

ide. Bárcsak minél többen 
felismernék és elfogadnák 
az ő meghívását.

Az eseményen részt vett 
többek között Kovácsné Bu-
dai Mária önkormányzati 
képviselő, Kiss János alpol-
gármester és Hubay György.  
– A Magyar Katolikus Egy-
ház és az állam közösen 
munkálkodik azon, hogy 
Európában és Magyaror-
szágon is megőrizzük a kö-
zös keresztény értékeket 
– hangsúlyozta az országy-
gyűlési képviselő. A perece-
si templomot kilencvenegy 
évvel ezelőtt bányászok épí-
tették fel, felekezettől füg-
getlenül. Ez a fajta összetar-
tás pedig ma is fontos.

Folyamatosak a fejleszté-
sek a selyemréti strandon. 

A közelmúltban felújítot-
ták a kültéri zuhanyzókat 
és a vállfás öltözőt, emellett 
ajándékbolt és értékmeg-
őrző is várja a vendégeket. 
Megújult a Baross Gábor 

utca felőli parkoló is, itt is 
megnyílt a pénztár a gyor-
sabb bejutás érdekében. A 
gyerekmedencéknél, ját-
szótérnél és a csúszdáknál 
napvitorlákat helyeztek ki, 
a gyerekmedencék közelé-
ben és a főépületben pedig 
pelenkázókat alakítottak ki.

A homokozót a kerekes-
székes óvodások is hasz-
nálni tudják a József úti 
óvodában. 

A speciálisan kiképzett 
részt is tartalmazó homo-
kozót azok is használhatják, 
akiknek a gerincdeformi-
tás miatt nehézségeik van-
nak, és nem tudnak egyenes 
tartással ülni – ismertette 
Smizsánszkiné Marján Ida 
óvodavezető. A homokozó-

ban nemcsak az intézmény 
kicsinyei, hanem mások is 
játszhatnak. A Kincső Ala-
pítvány felajánlásával, Mis-
kolc város közvetítésével 
jutott el ide az eszköz- is-
mertette Hollósy András, 
a városrész önkormány-
zati képviselője. Az új ho-
mokozó, amelyben a sérült 
és egészséges gyermekek 
együtt tudnak játszani, 
mintegy 685 ezer forintba 
került.

Új közösségerősítő kezde-
ményezés a Kiss János ön-
kormányzati képviselő által 
támogatott Jókai Szombat. 

Barátságos hangulatban, 
kellemes beszélgetésekkel, 
változatos programokkal és 
vizes játékokkal telt a nyári 
délután a Jókai lakótelepen. 
– A Jókai Miskolc egyik leg-
fiatalabb lakótelepe, sok kis-
gyermekes család él itt. Úgy 
tapasztalom, hogy a fiatal 
családok is szeretnék meg-
élni a közösséghez tartozás 

élményét. A Jókai Szombat 
programsorozat éppen er-
ről szól. Sokféle játékkal, 
foglalkozásokkal készül-
tünk arra, hogy az itt élők 
barátságos környezetben 
tudjanak eltölteni egy kelle-
mes nyári délutánt – fogal-
mazott Kiss János. A Jókai 
Szombat júliusban is várja 
az érdeklődőket. Hogy ak-
kor milyen meglepetéssel, 
arról annyit árult el a terület 
önkormányzati képviselője, 
hogy napernyők és csíkos 
nyugágyak is lesznek.
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Salkaházi vonat

Óriási habfürdő  
a Jókai Szombaton

Péter, Pál nap a Szentpéteri kapuban

Elkészült a templom Bővülő szolgáltatások

LÉVAY SPORTKOMPLEXUM  
A BELVÁROSBAN 

Speciális 
homokozó épült

Tartalmas szórakozás a szépkorúaknak

Új járdák Selyemréten



Az évadzáró társulati ülé-
sen értékelték az elmúlt 
évadot, köszöntötték a 
jubilálókat, és átadták az 
évad zenésze díjat is.

Nyolcvanöt koncert, több 
mint harminchét ezer néző, 
és megannyi különleges pro-
dukció. Franciaországban 
kezdődött és a Mesék biro-
dalmában ért véget a Miskol-
ci Szimfonikusok ötvenötö-
dik évada.

 - Számomra egy tanulmá-
nyi kirándulás volt az elmúlt 
év, tele élménnyel. Csodálatos 
egyéni, szólam és nagyzene-
kari teljesítmények voltak a 
szezonban. A közönség aján-
déka volt, hogy a megszokott 
három helyett idén négy telt 
házas újévi hangversenyt ad-
tunk, ez mindenképp egy el-
ismerés az együttes munkája 
felé – mondta Antal Mátyás 
művészeti vezető.

A klasszikus zenei bérlet-
sorozatok eladása is szépen 
teljesített, húsz százalékkal 
nőtt ugyanis a Tűzvarázs és 
a Hangforrás bérlek értékesí-
tése. Szintén sikerként köny-
velhető el a budapesti kétal-
kalmas, teltházas sorozat az 
Olasz Kultúrintézetben. Fon-
tos megemlíteni a gyümöl-

csöző együttműködéseket a 
különböző művészeti intéz-
ményekkel, mint a Filharmó-
nia Magyarország, a Bartók 
Plusz Operafesztivál, a város 

művészeti iskolái, együttesei 
és a Párizsi Konzervatórium  
– tette hozzá az ügyvezető. 
Kiemelte még a gyermek- és 
ifjúsági programok sikerét, 
a Ciróka Babakoncertet, a 
Játsszunk zenét a Szimfoni-
kusokkal programot, a Hang-
ár tehetséggondozó sorozatot 
és a Balázs Győző Reformá-
tus Gimnáziummal közösen 
létrehozott produkciókat. 
Együttműködés indult a me-
gyei kórház gyermekrehabili-
tációs osztályával is. 

Folyamatosak a turnéfel-
kérések: az elmúlt évadban a 

franciaországi Sisteronban és 
az olaszországi Ravennában 
koncerteztek, de a következő 
szezonra is körvonalazódnak 
már turnék.

Az évadzáró végén díjazták 
a legtöbb szolgálatot teljesítő, 
a jubiláló kollégákat, valamint 
az „Évad Zenésze” díj is gazdá-
ra talált. Huszonöt éve dolgo-
zik a zenekarnál Menyhártné 
Tatár Beáta, oboista; harminc 
éve erősíti a társulatot Beregi-
né Kundráth Klára, fuvolista, 
valamint Nagy László, kürtös. 
Az elmúlt évadban a legtöbb 
szolgálatot teljesítette Dö-
mötör Tamás és Soós Tibor, 
ütőhangszeres művészek. Az 
„Évad Zenésze” díjat a zene-
kar tagjai ítélik oda valakinek 
az együttes soraiból, ebben az 
évadban Simonova-Balogh 
Jaroszlava, cselló szólamveze-
tő kapta meg.

Az új évadot augusztus 
19-én nyitja az együttes En-
csen egy filmzenés koncert-
tel, majd augusztus 23-án 
Kastély-szerenád koncertet 
adnak az edelényi L’Huilli-
er Coburg kastély udvarán. 
September 5-én a Szinva 
teraszon adnak ízelítőt a 
2019/2020-as évad kínálatá-
ból az Aperitif koncert kere-
tében.

Kaszás Attila-díjra jelölték 
a Miskolci Nemzeti Szín-
ház színművészét. 

A szavazási eljárás utolsó 
fordulójába Harsányi Attila, a 
Miskolci Nemzeti Színház és 
az Aradi Kamaraszínház mű-
vésze, Orosz Ákos, a Vígszín-
ház tagja, valamint Király At-
tila, a tatabányai Jászai Mari 
Színház és a Szkéné Színház 
művésze jutott be. 

A díj a magyar nyelven ját-
szó színművészek szakmai és 
emberi elismerésén túl Ka-
szás Attila színművész szel-

lemi hagyatékának ápolását 
szolgálja. A jelöltekre augusz-
tus 25-én éjfélig lehet szavaz-
ni a kaszasattiladij.hu olda-

lon. Az elismerést augusztus 
30-án, az országos színházi 
évadnyitón veheti át a nyer-
tes. 
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Huszonhatodik évadát zár-
ta a Miskolci Csodamalom 
Bábszínház. 

Huszonnégy darab, három-
százharminc előadás és több 
mint harmincezer néző – 
ezekkel a számokkal zárta hu-
szonhatodik évadát a Miskol-
ci Csodamalom Bábszínház, 
ahol a szakmai munkát a ha-
gyománytisztelet és a megúju-
lás egyaránt jellemzi. 

A Holle anyóban 
az élő szereplők és 
bábok világa egy-
szerre teremtett va-
rázslatos, mesebeli 
hangulatot. A műfa-
jok közti határok el-
mosódtak, ami az 
egész évadban kon-
cepció volt. Az Együ-
gyű Misó című előa-
dásban a paravános 
bábjáték és a mesélő 
szimultán szereplésé-
vel érték el a külön-
leges művészi hatást. 

A Süsü és a Torzonborzban is 
a műfajok közötti éles vonal el-
mosása volt a cél: egy óriásbáb 
mellett az élő szereplők szinte 
eltörpültek. A hagyományos 
vonalat képviselték ebben az 
évadban az Elvarázsolt egér-
kisasszony, a Fülenagy, a kí-
váncsi elefántkölyök, a Lúdas 
Matyi, és a Csalavári csalavér, 
valamint az egyszemélyes pro-
dukció, a Vackor kalandjai.

Szabó Attila igazgató ki-
emelte: a legfőbb feladatuk, 
hogy a gyerekeknek olyan 
tartalmas művészi kikap-
csolódási lehetőségeket biz-
tosítsanak, amely ebben a 
felgyorsult és elgépiesedett, 
elszemélytelenedett világban 
a mese tisztaságát, az erkölcsi 
nagyságot, valamint a jó és a 
rossz harcát, azon belül is a jó 
diadalát kell hirdetnie.

ÉVADOT ZÁRT A BÁBSZÍNHÁZ

Kaszás Attila-díjra jelölték  
Harsányi Attilát 

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS,  
TELE ÉLMÉNNYEL

Mi, miskolciak csupa természeti kinccsel vagyunk körülvéve 
itt, a Bükk lábánál. Csónakázhatunk egyet a Hámori-tavon, 
megmászhatjuk a környékbeli hegyeket, de a Hámor völgye 
is számtalan olyan örökséget tartogat, amit büszkén tudunk 
megmutatni az ide látogatóknak. Nem véletlen, hogy korá-
nak egyik legnagyobb költője, Petőfi Sándor is így írt a kör-
nyékről 1847-es látogatásakor: „Fölséges, ha az angyalokat 
kiűznék az égből, ide jönnének lakni.”

De elgondolkodtunk már 
ezen kirándulások egyikén, 
hogy vajon mit miért ne-
veznek úgy, ahogy? Hogy a 
Bükk-hegységet valóban az 
evidensnek tűnő bükkfákról 
nevezték el? Hogy mit is je-
lent Ó- és Újmassa esetében a 
massa szó? Hogy ki lehetett az 
a Lilla, akiről azt a területet el-
nevezték, melynek középpont-
jában a festői szépségű Palo-
taszálló áll? Mert az rendben 
van, hogy a vashámorokról 
kapta a nevét a mai Alsó- és 
Felsőhámor, de honnan ered 
maga a kifejezés? Ennek já-
runk utána egy virtuális kirán-
dulás keretében.

A kronologikus szempon-
tokon túlmenően egy-egy 
helynév elnevezésének lehet 
történeti, földrajzi vagy a nép-
hagyományból származó ma-
gyarázata. Ezek közül azokkal 
van a legkönnyebb dolgunk, 
amik úgymond „önmagukért 

beszélnek”, megmagyarázzák 
önmagukat, ezeket nem bo-
nyolították túl a névadók. Utal-
hat például egy bizonyos hely-
név földrajzi elhelyezkedésre 
(Pl. a Forrásvölgyben lévő Fel-
ső-forrás, Közép-forrás), a te-
rület gyakori állat- vagy nö-
vényvilágára (Hársas-bérc, 
Vesszős-völgy, Borókás, Kőris, 
Disznós-patak), tevékenység-
re (Kaszáskút, Kondásdolga, 
Olvasztó-tető, Kovács-hegy, 
Kővágó, Kovács-kő), népcso-
portra (Zsidó-rét, Tatár-árok).  
Több elnevezés a terület alak-
jára is utalhat (Kerekhegy, 
Tekergős út, Teknős völgy, 
Görbe-part), vagy egész egy-
szerűen elnevezték történelmi 
vagy egyházi személyiségekről 
(Szent István-barlang, Szent 
György-forrás, Szent Lász-
ló-kút), amelyhez sok esetben 
mondai magyarázat is kötődik 
(Mátyás király nyoma), vagy a 
terület kutatójáról (Vadas Je-

nő-forrás, Jakab-kút, Herman 
Ottó-forrás). 

Akadnak azonban ezek kö-
zött olyanok is, amelyek egy-
szerűségük ellenére megtévesz-
tőek lehetnek. A hegységnek 
nevet adó Bükk szó régebbi je-
lentésében ormot, bércet, lapos 
hátú hegytetőt jelent, így nagy a 
valószínűsége, hogy nem a bük-
kfáiról kapta a nevét tárgyalt te-
rületünk.

„Hámor volna, de nincs már 
kalapács, Se hangos pöröly, se 
barna kovács; Kohó kiham-
vadt, izzó vas kihűlt, Gép szer-
te korhadt, műhely összedűlt”. 

Városunk híres költőjének, Lé-
vay Józsefnek a sorai beszéde-
sebbek, mint azt elsőre gon-
dolnánk. Lévay Hámori levél 
című, kesernyés versét akkor 

írta (1883), amikor a vasgyár-
tás a területről „leköltözött” 
a ma Miskolc részét képező 
Vasgyár városrészbe, így a Fa-
zola-család tevékenysége ál-
tal létrejött és benépesült ipari 
falvak identitásukat veszítet-
ték. Mégis volt, ami megőriz-
te a környék ipari hagyatékát: 
ahogy Fassole/Fassola 
Henrik, úgy a há-
mor szó is német 
területről érke-
zett hozzánk, 
ugyanis az a 
„hammer” (je-
lentése: kala-

pács) szóból ered. Így az ipari 
örökséget Alsó- és Felsőhámor 
neve is őrzi. 

Nem véletlen a ma őskohó-
ként vagy Fazola-kohóként 

ismert turis-
ta látványos-

ság elhelyezke-
dése sem Ó- és 

Újmassa között. 
„Kisebb, öntöttvas 

készítésére alkalmas ke-
mencék korábban is voltak 
már az országban, Fazola ko-
hója azonban ezeknél korsze-
rűbbnek számító nagyolvasztó 
volt. Az üzemet massának ne-
vezték. A massa nagyon ritka, 
régi szavunk, a település nevén 
kívül ma már nem igen hasz-
nálják. A magyarba - német 
közvetítéssel - a latin nyelvből 
került be, ahol a massa ferri 
vasmasszát, azaz vaskohóban 
keletkező anyagot jelent.  A 

massa szót később a vasolvasz-
tó kemencére, az ipartelepre 
és a környező településekre is 
ráértették” - írja Várnai Judit 
Szilvia a környék múltjával 
foglalkozó könyvében.

Tehát ezekben a massák-
ban előállított vas kinyerésé-
re épült több hámor a környé-
ken, először a mai Újmassán. 
A négy település nevében 
megőrizte a korai vasérc fel-
dolgozás egyes elemeit, holott 
ma már csak az Őskohót vagy 
a Kohászati Múzeumot meg-
látogatva szembesülhetünk 
Hámor egykori, ipari közpon-
ti létével. (folytatjuk.)

NAGY ATTILA
TÖRTÉNÉSZ

A vasipar öröksége (Miskolc helynevei 1. rész)



A miskolci konyhaművészet csillagai (16. rész)

Miskolcon – a jégkorongnak 
hála – már megtanultuk, hogy 
„a medve nem játék”, mára 
pedig már az is bebizonyo-
sodott, hogy a medvetalp a 
legfinomabb kirándulós étel e 
vidéken. 

Lillafüred lombkoronái alatt, 
a kisvasút megállójától kétszáz 
méterre, a lángosos büfésor 
alatt, a lépcsősor kanyarula-
tában van egy hely, ahol olyan 
étellel találkozhatunk, amilyet 
ezelőtt még biztos, hogy nem 
kóstoltunk. Hogy miért vagyok 
ebben ennyire biztos? Mert a 
medvetalp egy olyan étel, amit 
Szabó Péter, a Medvetalp Bistro 
tulajdonosa talált ki.

– Öt évig óceánjárón dolgoz-
tam, így megismerkedhettem 

rengeteg konyha ízlésvilágával. 
Ázsiában és Dél-Amerikában is 
ettem hasonló ételt, mint a mi 
medvetalpunk, de teljesen más 
töltelékkel és tésztával, vagyis iga-
zából csak annyiban volt hason-
ló, hogy tésztába töltöttek vala-
mit, amit megsütöttek valahogy 
– mondja nevetve a Medvetalp 
Bistro tulajdonosa. Ennek az étel-
nek aztán minden részét átváltoz-
tatta, mert a bő zsírban, olajban 
sütést teljesen elítéli, és szeretné 
teljesen ki is rekeszteni az életé-
ből. - Az étel ötletét egy kicsit in-
nen és egy kicsit onnan szedtük, 
de tulajdonképpen átalakítottuk, 
vagyis ezt mi találtuk ki – meséli. 

– Miért Medvetalp Bistro?
– Szerettem volna ötvözni 

az erdei hangulatot egy gyere-
keknek szánt játszóházzal. Itt 
ugyanis, amíg a szülők esze-
getnek, addig a gyerekek pan-
csolhatnak, játszhatnak, szalad-
gálhatnak – valójában olyan, 
mintha a saját kertjében ebédel-
ne az ember – részletezi.  Min-
dent próbálnak saját maguk el-
készíteni (és itt nem csupán a 
medvetalpról van szó): magához 
a faház elkészítéséhez természe-
tesen szükség volt szakemberre, 
de ezen kívül a padokat, az asz-
talokat, a faház borítását mind 
Szabó Péter és családja készítette 
el. – A limonádéhoz a szörpöt is 
én készítem és a medvetalp tész-

táját is, amit egy általunk kifej-
lesztett speciális lisztkeverékből 
gyúrunk. Van benne teljes kiőr-
lésű liszt, zabkorpa, szezámmag, 
chiamag, lenmag, napraforgó-
mag, tökmag, rétes liszt és fe-
hér liszt. Azért nem lehet telje-
sen elhagyni a fehér lisztet, mert 
ami teljes kiőrlésű lisztből készül 
csak, mindig egy kicsit száraz, 
egy kicsit kemény, másabb az 
íze, így nem mindenkinek ízlik 
– árulja el nekünk a medvetalp 
tésztájának összetevőit.

– Mi is akkor a medvetalp?
– A medvetalpakat igyek-

szünk a szezonhoz is igazítani, 
de vannak állandó medvetalpa-
ink – mondja a tulajdonos. A 
két legkedveltebb a Grizzly és 
a Mosómedve, amit mi is meg-
kóstoltunk. A Grizzlyben érlelt 

tarja lapul, amit szintén a Szabó 
család készít. – Mustárral, bors-
sal, olajban pácoljuk közel egy 
hétig a tarját, majd megsütjük, 
ebből szeletkéket vágunk – rész-
letezi. Ezeket a tarja szeletkéket 
savanyú káposztával, cseme-
ge uborkával, és érlelt sonkával 
együtt beletöltik a tésztába, amit 
gondos hajtogatás után kontakt 
grillben megsütnek. A sonka il-

lata és íze teljesen átjárja a tész-
tát, amihez a savanyú káposzta 
tökéletes kombináció. 

És most jön az én személyes 
kedvencem, a Mosómedve. En-
nek a macinak a talpa kakukk-
füves kefirben pácolt és sült 
csirkemellel van töltve, amit 
olaszos raguval fejeltek meg. Ez 
az olaszos ragu cukkinis, zel-
leres, gombás, picit oreganos 
könnyedebb ragut takar, amit 
gorgonzola sajttal tovább íze-
sítenek. Nem is tudom, mihez 
hasonlítani az ízét! Az orega-
nos gomba, a kefires csirkemell 
és a gorgonzola sajt, ahogy ösz-
szeérik és összeolvad a kontakt 
grillben, fantasztikus ízvilágot 
jelenít meg előttünk. És mind-
ehhez jön még egy kis tejfölös, 
friss korianderes mártogatós 
(ami minden medvetalp mellé 
jár), és egy csipet saláta. Ezt el-
fogyasztani a madárcsicsergős, 
bodzabokros, nyugalom szige-
tén – mindent megér. 

– Sokszor mondják a vendé-
gek, hogy nagy adagot adunk – 
mondja mosolyogva Szabó Pé-
ter. Ennek két oka van – folytatja 
–, egyrészt szerintem szörnyű 
érzés étteremből éhesen haza-
menni, másrészt, mivel Lillafü-
red egy kirándulóhely, így ide 
mindenki sétálni, kirándulni 
jön. Ha eszik nálunk egy med-
vetalpat, négy szeletet kap, eb-
ből hárommal jól lakik, egyet 
pedig alufóliában akár zsebre is 
tehet és a kirándulás végén el-
fogyaszthat – emeli ki. A med-
vetalpakon kívül van itt még 
sütemény, tartalmas leves, salá-
ta, és idéntől burrito, valamint 
óriás palacsinta is. Tervben van 
egy kerékpár-szervizpont is, ami 
nyitvatartási időn kívül is elér-
hető lenne. Szeretnének később 
koncerthelyszínként is funkcio-
nálni, sőt idén már el is kezdték 
ezt: vasárnap mindig van valami 
kis élő zene. 

MUNTYÁN BERNADETT

Gaztronómia Miskolci Napló6

Hirdetés

Lillafüreden a medve talpa  
a legfinomabb 
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1. TÖLTSE LE AZ APPLIKÁCIÓT (ANDROID; IOS)

2.  REGISZTRÁLJON a számláján is elérhető adatokkal  
a www.mhugyfelszolgalat.hu portálon. Minden  
50. regisztráló pizzát nyer. Részvételi feltételek  
a Játékszabályzatunkban találhatók.

3. JELENTSE BE EGYSZERŰEN A VÍZMÉRŐ ÁLLÁSÁT                 

4. AZ APPLIKÁCIÓ NYÚJTOTTA ELŐNYÖK:
l emlékeztetőt küld bejelentési időszakról,
l egyszerűen rögzíthető minden vízmérő állás 
l a bejelentésről visszaigazoló email-t küld
l a mérők fogyasztását grafikonon is nyomon követheti

ENNYI? – ENNYI!

MISKOLC OKOS VÁROS – OKOS MEGOLDÁSOK

Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 2019. 07. 06-tól 2019. 07. 12-ig 
Héra Prémium beltéri, színes, falfesték, 5 l, 1599 Ft/l 7999 Ft
                        + ajándék póló                                                                     
Trinát magasfényű zománc, fehér, 1 l     2999 Ft
Kerítésfesték alapozó és zománc egyben, 0,75 l, 2665 Ft/l 1999 Ft
Mester akril tömítő, fehér, 310 ml, 2029 Ft/l   599 Ft
Héra beltéri falfesték, fehér, 15 l, 467 Ft/l   6999 Ft
Diszperzit beltéri falfesték, 14 l, 429 Ft/l   5999 Ft
Gazdaságos belt. falfesték, 14 l, 314 Ft/l   4399 Ft
Gazdaságos belt. falfesték, 2 l, 599 Ft/l   1199 Ft
Lakkbenzin hígító, 1 l   599 Ft
Maestro  matt, fekete, aerosol, 400 ml, 2498 Ft   999 Ft
Széria glett, 20 kg, 165 Ft/kg   3299 Ft
Takarófólia 4x5 m, 20 m2    199 Ft

Ecsetek széles választékban kaphatók 179 Ft/tól



Kitüntetettek Miskolci Napló8
Majorosné Szabó Anita lelkiismere-
tes, korszerű tudással felvértezett, 
sokoldalúan képzett pedagógus. 
Munkáját hivatásnak tekinti. Peda-
gógusi munkája és a diákokkal való 
empatikus kapcsolata alapján idén a 
város Pedagógiai díjjal jutalmazza. 

Miskolcon született, középfokon 
egészségügyi képesítést szerzett, és bár 
a mai napig nagy hasznát veszi mun-
kája során az egészségügyi ismeretek-
nek, hivatásául mégis a szívéhez közel 
álló pedagógusi pályát választotta.

A sárospataki Comenius Tanítókép-
ző Főiskola elvégzése után pedagógu-
si pályafutását a miskolci Vasvári Pál 
Általános Iskolában kezdte. 1991-től 
a Gyarmati Dezső Sport Általános Is-
kola jogelődjének, a Hunyadi Mátyás 
Általános Iskolának a pedagógusa-
ként dolgozik. Munkáját a kezdetek-
től a hozzáértés, következetesség és a 
tanulók támogatása jellemezte. 1991 
szeptemberétől mint igazgatóhelyet-
tes folytatta munkáját, az alsó tagozat 
szakmai munkájának irányítása tar-
tozott a feladatai közé. 2010-ben a Hu-

nyadi Mátyás Tagiskola tagintézmény-
vezetője lett.

– Nagyon fontosnak tartom, hogy 
minden gyermekben felfedezzük azt, 
hogy miben tehetséges, az élet mely 

területein fejleszthető. Így megpró-
báljuk azokat a módszereket alkal-
mazni, amelyek segítenek abban, 
hogy ezek a tehetséges gyerekek való-
ban boldog gyerekekké tudjanak vál-

ni és a későbbiekben ez is hozzájárul 
ahhoz, hogy boldog felnőttek legye-
nek belőlük. 

2005-ben a Budapesti Műszaki 
Egyetemen közoktatás vezetői szak-

vizsgát tett. 2015-ben az Eszterházy 
Károly Főiskolán „okleveles pedagó-
giatanár” diplomát szerzett. 2017-ben 
sikeres mesterpedagógusi minősítő 
vizsgát tett. Mesterprogramja a közne-
velési típusú sportiskolai programhoz 
kapcsolódik.   

– A gyermek személyiségét sokol-
dalúan próbálom megismerni, meg-
keresni azokat az apró dolgokat, apró 
lehetőségeket, személyiségvonásokat, 
amelyikben észreveszem, hogy ő te-
hetséges, hogy őt valami nagyon ér-
dekli. Ha látom, hogy valami felé nyi-
tott – lehet ez egy tantárgy, művészeti 
ág vagy sport – megpróbálom felkelte-
ni az érdeklődését. 

– Nagyon fontos a motiváció – vall-
ja a pedagógus. – Hogy minél élmény-
gazdagabb legyen a találkozása ezzel 
a területtel, ugyanakkor a személyisé-
gének és az életkorának is megfeleljen. 
Ezek azok az élményközpontú lehető-
ségek, amelyek hozzájárulhatnak ah-
hoz, hogy egy gyerek valóban letegye 
a voksát valami mellett és akár elindít-
hatja őt egy életpályán – mondja Majo-
rosné Szabó Anita. 

„Hálás vagyok azért, hogy isko-
lánk az elmúlt negyedszázad alatt 
áldozatkész, kreatív, innovatív és 
keresztyén munkatársi közösségé 
alakulhatott” – vallja a Lévay József 
Református Gimnázium és Diá-
kotthon igazgatója. Ábrám Tibor 
kiemelkedő szaktudása és emberi 
magatartása, keresztyén szellemi-
ségű pedagógiai munkája alapján 
idén Pedagógiai díjban részesül. 

A Tiszáninneni Református Egy-
házkerület 1993-ban bízta meg Áb-
rám Tibort a Lévay József Református 
Gimnázium újraindításának előké-
szítésével és igazgatói feladatainak el-
látásával.

– Életem és szolgálatom elmúlt 25 
évét alapvetően három ige határoz-
ta meg. A kezdeti időben a Timóte-
usnak írt I. levél 4. részének 12. ver-
se volt hangsúlyos számomra: „Senki 
a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem 
légy példa a hívőknek a beszédben, a 
magaviseletben, a szeretetben, a lélek-
ben, a hitben, a tisztaságban.” 

– Miskolcon a Lévay újraindításá-
val sok tekintetben mintát kellett te-

remteni, valami olyan újat létrehozni, 
ami példa lehet a társadalom számára 
is. A Lévay Miskolc és a régió értékes, 
megbecsült, a keresztyén nevelést kö-
zéppontba állító intézményévé vált, 
amely hisszük: érezhető hatással van 
városunk életére is.

2002-től a Tiszáninneni Reformá-
tus Egyházkerület főgondnoka, a 
Magyarországi Református Egyház 
Zsinatának világi alelnöke. Mind az 
egyházkerület, mind a református 
egyház köznevelési intézményrend-
szerének irányításában, fejlesztésében 
jelentős szerepet tölt be. A Reformá-
tus Pedagógiai Intézet és a Reformá-
tus Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézet igazgatótanácsának 
elnöke.

Ábrám Tibornak fontos szere-
pe volt a Miskolc és vonzáskörze-
tében kialakult református oktatási 
intézményrendszer létrehozásában. 
Koordinátora a Magyarországi Re-
formátus Egyház Köznevelési Intéz-
ményrendszer-fejlesztési stratégiáját 
kidolgozó csoportnak és referense a 
Kárpát-medencei Református Okta-
tási Alapnak.

– A Lévay újraindulásának máso-
dik évtizede az intenzív növekedésről 
szólt. Ebben az időben vált hangsú-
lyossá számunkra az alábbi ige: „… az 
igazsághoz ragaszkodva növekedjünk 
fel szeretetben mindenestől őhozzá, 

aki a fej, a Krisztus.” (Ef 4,15)” – te-
szi hozzá.

– Hálás vagyok azért, hogy Isten 
szerető és a munkámban támogató 
feleséggel ajándékozott meg, hálás va-
gyok gyermekeinkért és családjaikért, 

a Lévay egész munkatársi közösségé-
ért, igyekszünk Miskolc javát is szol-
gálni jelenlétünkkel és munkánkkal. 
Ha ezen látható áldás van, ezért le-
gyen egyedül Istené a dicsőség – fo-
galmaz Ábrám Tibor.

Erdei halsütöde, Vendéglő a Piszt-
rángoshoz, Pisztráng Ötös Napok, 
sebes pisztráng génbank, aranypiszt-
ráng-törzsállomány – csak néhány 
dolog, ami Hoitsy György szakmai 
elhivatottságát és a turizmusban el-
töltött 37 évét bizonyítja. Munkáját 
idén „Miskolc Város Turizmusáért” 
díjjal jutalmazzák.

A Lillafüredi Pisztrángtelep Vásárhe-
lyi István, a pisztrángtelep egykori tu-
dós vezetőjének halála után rohamosan 
leromlott. A ’80-as évek elejére a tavak 
nagy része beomlott, eliszaposodott, 
a halállomány alig érte el a 1,5 tonnát. 
1982. július 15-én Hoitsy György sze-
mélyében ismét olyan vezetőt kapott a 
gazdaság, akinek szakmája és hivatása 
a haltenyésztés. Feleségével, Hoitsyné 
Rieger Ágnessel családi vállalkozásként 
működtetik a telepet. – Olyan ez a mun-
ka, mint egy hosszúra nyúlt nyaralás, itt 
a Bükk szívében, csak közben napi 14-
16 órát dolgozik az ember – mondja ne-
vetve és a természet iránti csodálattal 
Hoitsy György. A telep termelése mára 

csaknem negyvenszeresére növeke-
dett, ami mögött rengeteg munka van. 
A vállalkozás mellett a tudomány és az 
ökológia felé is nyitott. Hoitsy György 
létrehozott és fenntart egy sebes piszt-

ráng génbankot, amelynek keretében 
komoly kutatást, keresztezést végez. 
„Minden anyahal microchippel ellátott 
és DNS-re bevizsgált. Néhány éven be-
lül pedig – Európában egyedülálló mó-

don – egy tiszta dunai vérvonalú sebes 
pisztráng törzsállomány lesz fellelhető” 
– sorolja. 2014-ben létrehozta a Lillafü-
redi Pisztrángtelepen a Nemzeti Halász 
Panteont, ahol az itt megforduló ha-

lászati szakembereknek, kutatóknak, 
nagy halász elődöknek egy-egy kopja-
faval állított emléket. Hoitsy György 12 
könyv és csaknem 100 ismeretterjesz-
tő és tudományos publikáció szerzője, 
társszerzője.

Magyarországon először, illetve Kö-
zép-Európában egyedülálló módon, 
víztakarékos, környezetkímélő, hideg-
vizes recirkulációs rendszert alakítottak 
ki. Továbbá itt található Magyarorszá-
gon egyedül aranypisztráng-törzsállo-
mány – jelenleg 3 pisztrángfajt tenyész-
tünk: sebest, szivárványost és pataki 
szajblingot – részletezi. 

2018-ban nyílt meg a „Vendéglő a 
Pisztrángoshoz” étterem, ahol csak 
szálkátlanított friss halakat, biozöldsé-
geket, saját termesztésű fűszernövénye-
ket használnak. 

Hoitsy György az elmúlt évtizedek-
ben végzett munkájával jelentősen hoz-
zájárult Lillafüred és Miskolc népszerű-
sítéséhez. A Pisztrángtelep és a nemrég 
megnyílt étterem vonzó turisztikai cél-
pont is egyben, amely egy különleges 
színfolt Miskolc turisztikai palettáján.

A TEHETSÉG ELINDÍTHAT EGY ÉLETPÁLYÁT

„Aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál”

„OLYAN EZ, MINT EGY HOSSZÚRA NYÚLT NYARALÁS”



Hatvan egyesület mintegy 
négyszáz sportolója érke-
zett Miskolcra hétvégén. 

A Miskolci Atlétikai Cent-
rum adott otthont az idei ifjú-
sági atlétikai bajnokságnak. 
A tizennyolc versenyszámot 
tartalmazó rangos erőpróbát 
a 2002/2003-as születésű fia-
taloknak rendezték. Tizenkét 
miskolci indulója volt a meg-
mérettetésnek. A Miskolci 
Sportiskola sportolói egy arany 

és három ezüstérmet szereztek. 
Tóth Anna 100 méter gáton in-
dult és bajnoki aranya biztosí-
totta a csapattagságot az Euró-
pai Ifjúsági Olimpiára. Ő tehát 
nemcsak a 100 méter gátfutás 
ifjúsági bajnoka lett, hanem 
Miskolc legújabb európai ifjú-
sági olimpikonja. 

Bánk Leon 10 km gyalog-
lásban, Monoki Benjamin 
hármasugrásban, Török Ger-
gely pedig magasugrásban 
második helyen végzett.

Három fiatal miskolci spor-
toló képviselheti a várost és 
Magyarországot az Azerbaj-
dzsánban kezdődő Euró-
pai Ifjúsági Olimpián. Tóth 
Anna 100 méter gátfutás-
ban, Kriza Anna és Sáfrány 
Péter pedig judoban indul. 

Hétvégén, hazai pályán lép-
hetett rekortánra Tóth Anna, a 
Miskolci Sportiskola fiatal at-
létája. Száz méteres gátfutás-
ban a dobogó legfelső fokára 
küzdötte fel magát. Kiemel-
kedő időeredményével kivív-
ta a csapattagságot az Európai 
Ifjúsági Olimpiai fesztiválra. – 
Úgy érzem, nekem ez egy aján-
dék, sohasem tekintettem te-
hernek, hogy nekem ide ki kell 
jutnom. Mindig is úgy voltam 
vele, hogy ha ide kijutok, akkor 
ezt élvezni fogom és örömmel 

fogok versenyezni – mondta az 
MVSI sportolója.

Tóth Annán kívül két ju-
dos fiatal utazik még Azerbaj-
dzsánba. Kriza Anna 48 kg-
ban, Sáfrány Péter pedig 81 
kg-ban indul a versenyen. – 
Idén Teplicében, az Európa ku-
pán második lettem, Kolozsvá-
ron szintén egy Európa kupán 
harmadik, és ezzel kvalifikál-
tam magam az Európa-baj-
nokságra, az EYOF-ra és a vb-
re – magyarázta Kriza Anna. 

Sáfrány Péter elmondta, két 
éve célul tűzte ki, hogy kijut 
a rangos megmérettetésre. – 
Boldog vagyok, hogy mehetek 
az EYOF-ra és képviselhetem 
Magyarországot. Ez egy nagy 
megtiszteltetés, örülök, hogy 
sikerült kvalifikálnom magam.

Tigyi József a sajtótájékozta-
tón elmondta, mindhárom fia-

tal sportoló hatalmas kihíváso-
kat teljesített. – Eleve az, hogy 
valaki egy olimpiai eseményre 
kvalifikálja magát, egy óriási 
eredmény. 

Hatalmas munka áll mögöt-
te, és nagyon örülünk, hogy at-
létika sportágban a győri EYOF 
után újból van résztvevőnk – 
hangsúlyozta az MVSI atlétikai 
szakosztályának vezetője.

A három miskolci fiatalon 
kívül nyolcvanöt sportoló kép-

viseli Magyarországot a verse-
nyen. Illyés Miklós, a Miskol-
ci Sportiskola Nonprofit Kft. 
ügyvezetője bízik abban, hogy 
versenyzőik sikeresen fognak 
szerepelni. 

Azerbajdzsánban, Bakuban 
rendezik az ifjúsági olimpiai 
fesztivált, a magyar csapat jú-
lius 19-én utazik a helyszínre. 
Az Európai Ifjúsági Olimpia 
július 21-én kezdődik és 27-ig 
tart.
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Alakul a 2019/20-as bajnokságot új edzővel kezdő 
miskolci férfi vízilabdacsapat kerete. Aktualitások a 
 PannErgy-MVLC háza tájáról.

Bachner András érdeklő-
désünkre arról tájékoztatott, 
hogy a korábbi hírek igaznak 
bizonyultak: a több éve Mis-
kolcon játszó Alex Bowen a 
Mlados Zagreb csapatához 
igazolt, de nincs már a ke-
retben Szőke Szabolcs sem, 
ő Szombathelyen folytatja. 
Vannak azonban érkezők is: 
a korábban már bejelentett, 
fiatal balkezes olasz játékos, 
Eduardo Manzi mellett a 
montenegrói Dimitrije Kri-
jestorac is Miskolcra igazolt. 
– Csapatunk erőssége, hogy 
a mag két-három éve együtt 
játszik, jól ismerik egymást 
a fiúk – emelte ki a szakmai 
igazgató, akitől azt is meg-
tudtuk, hogy a felkészülés 
július 10-én megkezdődik. 

Még júliusban eldől az is, 
hogy az Európa Kupában 
szerepelhet-e házigazdaként 

Miskolc. – Az első fordulón 
tovább kell jutnunk, ebben 
nincs kérdés. Aztán meglát-
juk, a második körben szí-
vesen vállalnánk, hogy mér-
kőzéseket rendezhessünk 
– tette hozzá Bachner And-
rás.

A nemzetközi kupáig sem 
maradunk azonban vízilab-
da nélkül: újabb válogatott 
mérkőzéseken szurkolha-
tunk a nyár folyamán a Mis-
kolctapolcai Strandfürdő-
ben. Ezúttal az utánpótlás 
korosztályok csobbannak 
majd medencébe: július 22-
én kezdődik az ÖMV Kupa 
válogatott torna – itt a mis-
kolci Vismeg Zsombor mi-
att is érdemes kilátogatni a 
mérkőzésekre –, augusztus 
8-án pedig a klubcsapatok 
számára kiírt MENTO Kupa 
várja az érdeklődőket.

Ketten érkeznek, 
ketten távoztak 

Miskolciak az ifjúsági olimpián

Hirdetés

Egy arany és három ezüst 
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Apróhirdetés
Bükkaranyosi 70 m2-es ös�-
s�komfortos üdülő, erdős kör-
nyezetben eladó. Irányár: 8 M Ft. 
Érdeklődni Tel,: 06-20/548-0961.

Nem italo�ó, önállóan dolgoz-
ni tudó ácsot és korábban ács 
mellett dolgozó segédmunkást 
keresek Miskolc és környékére, 

nem csak tetőn végzendő mun-
kákra. Tel.: 06-20/460-6775.
Ács-, tetőfedő munkák, gips�-
kar to no �ás, lambé riázás, fila-
góriák, elő tetők, kerítések, kerti 
házak és egyéb famunkák készí-
tése; Ve lux ablakok beépítése, 
cseréje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőztetése. 
www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 
06-20/460-6775.

Hi-Sec acél bi�tonsági ajtók 
már 65 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um), garázskapuk cseréje óriási 
kedvezménnyel, teljeskörű ár-
nyékolástechnikával. Tel./fax: 
46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, 
bemutatóterem: Miskolc, Bükk 
áruház I. emelet. Nyitva: h-p: 
9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.

POROSZKAI ÉTTEREM-PIZZÉRIA
Miskolctól csak 16 kilométerre

Rendezvények lebonyolítása akár 100 fős különtermeinkben
www.poros�kai.hu

facebook: Poros�kai Étterem – Pi��éria
Ges�tely, Petőfi utca 11. 

Tel.: (46) 450 061, (30) 945 1329



A 2017-es bemutatót követő-
en még mindig teltházzal fut 
a musical az Új Színházban. 
A két felvonásos darab, új 
közegben és első alkalommal 
vidéken is bemutatkozik. 
Július 8-án Miskolcon, a Lo-
vagi Tornák Terén élvezhetik 
az érdeklődők a rock hórukk 
műfaji meghatározással futó 
rocktörténeti darabot.  

Nagy Feró és a Beatrice ze-
nekar története áll a musical 
középpontjában. Feró szemé-
lyisége alkalmas arra, hogy 
színházi keretek között is iz-
galmas figuraként ábrázol-
ják. A műben elhangzanak a 
Beatrice legismertebb dalai, 
mint a Jerikó, Angyalföld, 
Nagyvárosi farkas, Motori-
zált nemzedék, Térden áll-
va, Késő már és természete-
sen a későbbi slágerek, mint 
az Azok a boldog szép na-
pok is. Fontos momentum, 
hogy a Beatrice élőben kísé-
ri a darabot és a főhős – Feró 
– is személyesen van jelen a 
produkcióban. Ferót a darab 
megszületéséről és néhány 
rocktörténeti pillanatról kér-
dezte szerkesztőségünk.

– Milyen gyakori, hogy a ze-
nekar is részese az előadásnak? 
Az elsőnél tudom, hogy ott vol-
tatok, játszottatok, de azóta is, 
minden előadáson? 

– Végig élő zenével megy a 
darab és élő énekkel. Tehát a 
zenekarom játszik. Én a leg-
végén lépek fel, csak egy epiló-
gust adok a darabnak, de a ze-
nekar végig élőben tolja. Úgy 
döntöttünk, hogy ezt nem kell 

másoknak játszani, ezt csak 
mi tudjuk!

– Miskolcon, a Lovagi Tor-
nák Terére érkezik a produkció 
július 8-án. Ez az első vidéki 
bemutató, ráadásul szabadté-
ren. Itt tudod már, hol lesz a 
zenekar?

– A rendező dolga lesz, hogy 
hol helyezi el a zenészeket. Ál-
talában azt szoktam mondani, 
hogy állítsuk be úgy a zene-
kart, hogy lehessen látni a fiú-
kat. Az Új Színházban a zene-
kari árokban vannak a srácok, 
de fel vannak emelve. A kö-
zönség látja a zenészeket. Azt 
szeretném, ha úgy valósulna 
meg Miskolcon a rendezvény, 
hogy lehessen látni, hogy itt 
van a Beatrice zenekar és élő-
ben zenél. Ez számomra na-
gyon fontos!

– Mikor Dörner György 
megkeresett, az már kész for-
gatókönyvvel volt, vagy csak az 
ötletet tálalta neked?

– Dörner György (az Új 
Színház vezetője) azt mond-
ta, hogy szeretné, ha lenne 
egy színházi előadás, miután 
elolvasta a könyvemet. Tud-
ta, hogy mit szeretne, és fel-
kérte Falussy Lillát, aki tulaj-

donképpen megírta a darabot 
a könyvből, meg velem is be-
szélgetett vagy 20-30 órát a 
történtekről…

– Lilla 1974-es születésű, mi-
kor az ős-Beatrice kezdett be-
indulni 1978 környékén, akkor 
ő még ovis volt.

– Igen, de elmeséltem neki 
sok mindent, hogy mi történt, 
meg hogy volt, mik történtek 
abban a rendszerben, abban 
a világban, hogyan működött 
az akkori élet. Aztán ő ebből 
nagyon ügyesen megírta a da-
rabot, ami nagyon jó lett.

– Rock musical szerepel a 
plakáton, de a tiétek a rock hó-
rukk elnevezést is megkapta. 
Ez tőled jött?

– Ez Dörner György talál-
mánya. Megkérdezték tőle a 
bemutató előtt, hogy mit írja-
nak a plakátra. Musical? Erre 
mondta, hogy: írjátok, hogy 
rock hórukk! Ugye, Ricse, Ri-
cse, Beatrice, hórukk! – szólt 
anno a rigmus. Nagyon rég-
óta ismerem őt és nagyon rég-
óta jó barátságban vagyunk. 
De nemcsak vele, hanem az 
egész színházi csapattal. Kos-
suth-díjasok is vannak a da-
rabban.

– Kiváló a szereposztás.
– Koncz Gábor is itt ját-

szik, zseniális a nyomozó 
szerepében. Nagy Zoli bá-
csi a belügyminiszter, Korda 
Gyurit Almási Sándor játsz-
sza, ő elképesztő! A közön-
ség imádja. Amikor kijön, 
kissé olyan parodisztikus, de 
nem az az echte Korda Gyu-
ri. Istennek hála, tényleg egy 
szuper gárda játssza a dara-
bot. Említsük meg Kurkó Jó-
zsit is, ő alakítja Nagy Ferót 
a darabban, zseniálisan. An-
nak idején, amikor felmerült, 
hogy ő lenne ebben a szerep-
ben, meghallgatta a nótákat 
és azt mondta, hogy: ezt nem 
tudom elénekelni. Dehogy 
nem, dehogy nem! – mond-
tam neki. Gyere csak, most 
szépen lejársz próbára és el-
mondom neked, hogy tudod 
majd megoldani a felada-
tot. Nagyon jó választás lett 
a srác. Nem utánoz engem 
egyáltalán, mégis a színpa-
don Ferót látod. Mondtam 
neki, hogy minél őszintéb-
ben játszod magadat, annál 
jobban Feró lesz. Mert ná-
lam is ez van, őszintén, szív-
ből.
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A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában július 
7-én, vasárnap 17 órai kezdettel a hejőcsabai református 
templomból közvetítenek. Igét hirdet: Jobbágy Bertalan 
lelkipásztor. 

Személyi változások a 
miskolci plébániákon

Ternyák Csaba egri ér-
sek augusztus 1-i hatállyal 
a következő személyi válto-
zásokról döntött. Tóth Béla 
selyemréti plébános, a plé-
bánosi tevékenységek alól 
felmentésre kerül, a kórház-
lelkészi feladatait továbbra 
is ellátja. 

Szarvas Péter a Szent 
Anna plébánosa a sze-
rencsi plébániára, Guba-
la Róbert sátoraljaújhelyi 
plébános a Miskolc Szent 
Anna plébániára, Lóczi 
Tamás lelkész, a Fráter 
György Katolikus Gimná-
zium és Kollégium igaz-
gatója a sátoraljaújhelyi 
plébániára kapott plébá-
nosi kinevezést. Skublics 
Máté Neokatekumená-
lis út „Missio Ad Gentes” 
lelkipásztora, egyetemi 
lelkész a selyemréti plé-
bániára kapott plébániai 
kormányzói kinevezést. 
Resch András újmisés a 
Szent Anna plébániára ka-
pott kápláni kinevezést. 
Lóczi Tamás kinevezett 
sátoraljaújhelyi plébános, 
az Egri Főegyházmegyei 
Katolikus Iskolák Főható-
ságának alelnöki tisztére 
kapott kinevezést. Szar-
vas Péter plébános a Mis-
kolc Szent Anna plébáni-
áról történő áthelyezése 
miatt felmentést kapott a 
Miskolci Esperesi Kerü-
let esperesi tisztsége alól, 
helyére Juhász Ferenc mis-
kolc-mindszenti plébános 
kapott esperesi kinevezést.

Júliusban csütörtökön-
ként elmarad a délutáni is-
tentisztelet a Deszkatemp-
lomban. Ugyanitt külön 
perselyeket helyeztek ki a 
gyülekezeti ház felújításá-
nak támogatására. Továbbá 
megérkezett a Reformátu-
sok Lapja legújabb száma, 
az iratterjesztésben megvá-
sárolható.

A Miskolc-Avasi Refor-
mátus Egyházközségben 
vasárnaponként két isten-
tiszteleti időpont is van: 
háromnegyed 9-től és fél 
11-től. Ez utóbbinál a gye-
rekeknek külön tartanak is-
tentiszteletet a gyülekezeti 
teremben. 

Zenés családi vasárnap 
– mindig a hónap utolsó 
vasárnapján, a délelőtti is-
tentiszteletet követően, sze-
retetvendégséggel a gyüle-
kezeti teremben.

A Miskolci Görögka-
tolikus Egyházmegye ál-
tal fenntartott Akropolisz 
Színpadon 7-én és 14-én, 
vasárnap várják a szóra-
kozni vágyókat egy színhá-
zi előadással és egy hang-
versennyel. Most vasárnap 
este 8 órakor a Futballáb 
című musical komédiát 
láthatja a közönség, jövő 
héten pedig este 7-től lesz 
a Theater Brass koncert-
je. A hónap első vasárnap-
ján köszöntik a születés- és 
névnaposokat a belvárosi 
evangélikus templomban. 
Az igét, áldást és személyes 
üdvözlőlapot is nyújtó is-
tentisztelet délelőtt 11 óra-
kor kezdődik.

EGYHÁZI HÍREK

Ricse, Ricse, Beatrice - rock musical 
Miskolcon!

MOZIMŰSOR Művészetek Háza:
Július 4. csütörtök-10. szerda, naponta 15:30 

és 17:45 Yesterday, 16:00 Salvador Dalí 
– A halhatatlanság nyomában, 18:00 
Könyvesbolt a tengerparton, 20:00 Pajzán 
kíváncsiság, 20:15 A vörös ügynök

Július 6. szombat és 7. vasárnap, naponta 
15:30-20:15 Európai vígjátékok hétvégéje 
és régi idők filmelőzetesei – Doktor Knock, 
Madame, Táncterápia, Briliáns válás, A 
sóher, Oltári baki

Július 11. csütörtök-17. szerda, naponta 
15:30 A kis kedvencek titkos élete 2 3D, 
16:00 Pjotr Iljics Csajkovszkij első műve – 
A hattyúk tava, 17:30 Szerelem második 
látásra, 19:45 Együtt megyünk, 20:00 
Szerelem második látásra

MOZIMŰSOR: CINEMA CITY: 
Július 4. csütörtök-10. szerda, naponta több 

időpontban – A kis kedvencek titkos élete 
2. | Aladdin | Annabelle 3. | Átkozottul 
veszett, sokkolóan gonosz és hitvány | 
Bosszúállók: végjáték | Csaló csajok | Csekély 
esély (csak szombaton) | Egy kutya négy 
útja | John Wick: 3. felvonás – Parabellum 
(csak szombaton) | Men in Black – Sötét 
zsaruk a Föld körül | Pókember - idegenben 
| Toy Story 4. | X-men: Sötét főnix (csak 
szombaton) | Yesterday

ELŐADÁS:
Július 7. vasárnap 20:00 Futballáb, Akropolisz 

Színpad
Július 11. csütörtök 17:00 Jogod van a 

boldogsághoz, VOKE Vörösmarty Mihály 
Művelődési Ház

Július 12. péntek 18:00 Vámos Miklós: 
Legközelebb majd sikerül, Tokaji 
Fesztiválkatlan

KONCERT:
Július 7. vasárnap 20:30 Republic, Királd
Július 8. hétfő 20:30 Ricse, Ricse, Beatrice, 

Lovagi Tornák Tere
Július 10. szerda 20:00 Edda művek, 

Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. sz.
Július 12. péntek 19:00 Rudán Joe, Gárdonyi 

Géza Művelődési Ház

Július 14. vasárnap 19:00 Theatre Brass 
hangverseny, Akropolisz Színpad

EGYÉB:
Július 6. szombat 10:00-20:00 Családi nap, 

Miskolctapolcai Strandfürdő
17:00-23:30 Avasi Kvaterka, több helyszínen 

a belvárosban
Július 7. vasárnap 9:00-18:45 6. születésnapi 

parti, Selyemréti Strandfürdő
8:00-14:00 Régiségvásár, Belváros
Július 12. péntek 7:00-13:00 Biovásár, Szilágyi 

Dezső u. 17. sz.
18:00 GasztroPlacc, Művészetek Háza előtt
19:00-22:00 Helyneked terasz fellépőkkel, 

Helynekem
Július 13. szombat 10:00-19:30 Karibi Beach 

Party, Avalon
19:00-24:00 Cirkuszok éjszakája, Eötvös 

Cirkusz (Szentpéteri kapu)
FESZTIVÁL:
Július 6. szombat Gönci Barack Vigasság, 

Boldogkőváralja
Július 6. szombat és 7. vasárnap Bodrogközi 

napok, Pácin
Július 7. vasárnap 8:00-23:59 VI. Mezőzombori 

Csülökfesztivál, Mezőzombor
Július 12. péntek és 13. szombat, naponta 

18:00-20:00 III. Miskolci Dixie és Jazz 
Fesztivál, Szinva terasz

Július 13. szombat VII. Monoki Babfesztivál, 
Monok

17:00-22:00 I. Perecesi Rockfesztivál, Perecesi 
Szabadtéri Színpad

Július 13. szombat és 14. vasárnap 
Bükkszentkereszti Gyógynövénynapok, 
Bükkszentkereszt

Zsóry Fesztivál, Mezőkövesd
MOZGÁS:
Július 13. szombat 8:15 Miskolc Trail Series 

Summer Edition, Miskolctapolcai 
Strandfürdő

10:00 Virágos-gyümölcsös séta, Tourinform 
Irodától

14:00-20:30 Előadás és meditáció Csong An 
Szunim zen szerzetessel, Himalájai Jóga 
Központ (Győri kapu 24/a)

PROGRAMAJÁNLÓ

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Július 08. hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 

Magazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 
18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 
18:25 Miskolci Napló válogatás (közéleti magazin) 19:00 Mis-
kolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 
19:25 Üzleti negyed (gazdasági magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjá-
rás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Július 09. kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 
15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Program-
pont (programajánló) 18:25 Sportpercek válogatás (sportmagazin) 19:00 Miskolc 
Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 
19:25 Mérkőzés 21:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 21:17 Időjárás-jelentés 21:20 Prog-
rampont ism. (programajánló) 21:25 Képújság

Július 10. szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 
15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Program-
pont (programajánló) 18:25 Gasztrokaland ism. (gasztronómiai magazin) 18:40 
Köztünk élnek válogatás (portré) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-je-
lentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Quantum (tudományos ma-
gazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont 
ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Július 11. csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 
15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Program-
pont (programajánló) 18:25 Promenád (kulturális magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. 
(híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 
Creatív chef (gasztronómiai magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjá-
rás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Július 12. péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 
15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Program-
pont (programajánló) 18:25 Egészségpercek ism. (egészségügyi magazin) 18:45 
Egészségére (egészségügyi magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjá-
rás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Szomszéd vár ism. (tu-
risztikai magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 
Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Július 13. szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 18:00 Króni-
ka (heti hírösszefoglaló) 18:30 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesztő ma-
gazin) 19:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 19:30 Sportpercek ism. (sportmaga-
zin) 20:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 20:25 Képújság

Július 14. vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 17:00 Hívőszó 
(vallási magazin) 18:00 Miskolci Napló ism. (közéleti magazin) 18:30 Egészségper-
cek ism. (egészségügyi magazin) 18:50 Egészségére ism. (egészségügyi magazin) 
19:00 Promenád ism. (kulturális magazin) 19:30 Gasztrokaland ism. (gasztronómi-
ai magazin) 19:45 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 20:00 Köztünk élnek ism. 
(portré) 20:15 Köztünk élnek ism. (portré) 20:30 Képújság

Miskolci olvasónk keresett meg levelével, 
melyben leírja, hogy a járdán sétálva, egy 
emeletes bérházról, egy cserép esett le, amely 
ráesett az általa tolt kiskocsira, behorpasztva 
a tetejét. Kérdezi, hogy ezen kárért ki a fele-
lős, kivel szemben léphet fel kártérítési igényével?

Az épületről lehulló tárgyak 
által okozott kár esetei köré-
ben, a Polgári törvénykönyv-
ről szóló 2013. évi V. törvény, 
három fajtát különböztet meg, 
nevezetesen: Az első esetben, 
az épület egyes részeinek le-
hullásából, vagy az épület 
hiányosságaiból eredő kár 
esetében, a kárért az épület 
tulajdonosa a felelős, aki csak 
akkor mentesülhet a felelős-
ség alól, ha bizonyítja, hogy az 
építkezésre és karbantartásra 
vonatkozó szabályokat nem 
sértették meg és az építkezés 
vagy karbantartás során nem 
járt el felróhatóan.

A második esetben,  az 
épületen elhelyezett tárgyak 
leesésével okozott kár ese-
tében,a fenti szabályt kell 
alkalmazni, azzal az eltérés-
sel, hogy a károsulttal szem-
ben az épület tulajdonosával 
egyetemlegesen felel az is, 
akinek érdekében a tárgyat 
elhelyezték. Ez a személy 
adott esetben különbözhet 

mind az épület, mind a lee-
sett tárgy tulajdonosától.

Harmadik esetben, vagy-
is valamely tárgynak a lakás-
ból vagy más helyiségből való 
kidobásával okozott kár ese-
tében, a használó felel a ká-
rosulttal szemben azokért a 
károkért, amelyeket a lakás-
ból kidobott, kiejtett, kiöntött 
dolgok okoztak. A károkozó 
kezeseként tartozik helytáll-
ni a kárért akkor is, ha a tény-
leges károkozót megnevezi. 
A felelősség alól csak akkor 
mentesül, ha bizonyítja, hogy 
a károkozó jogosulatlanul 
tartózkodott a helyiségben. 
Amennyiben az épület közös 
használatára szolgáló helyisé-
geiből dobták, ejtették, öntöt-
ték ki a kárt okozó dolgot, a 
károsulttal szemben az épület 
tulajdonosa felel. E helytállási 
kötelezettség is kezességgé vál-
tozik azonban, ha a tulajdonos 
megnevezi a valódi károkozót.

 DR. STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Lehulló tárgy által 
okozott kár



Angolosan távozott az 
ittas sofőr

Segítségnyújtás elmu-
lasztása, továbbá ittas jár-
művezetés miatt folyik 
büntetőeljárás egy mályinkai lakossal szemben. A 26 éves férfi 
autójával hátulról nekiütközött egy előtte közlekedő gépkocsi-
nak. A vétlen járműben az egyik utas nyolc napon belül gyó-
gyuló sérülést szenvedett. A baleset okozója segítségnyújtás 
nélkül elhagyta a helyszínt. A bejelentést követően a rendőrök 
rövid időn belül azonosították, elfogták, majd előállították a 
bűncselekmények elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 
férfit. A vele szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív érté-
ket mutatott, vezetői engedélyét a hatóság bevonta.

Áthajtott a piroson, elsodorta a vonat

Közlekedésbiztonság elleni bűncselekmény miatt folyik eljárás 
egy 44 éves sárospataki férfival szemben. A sofőr gépkocsijával 
áthajtott a golopi vasúti átjárón, miközben a fénysorompó tilos 
jelzést mutatott. Az arra haladó személyvonat pedig elsodorta a 
járművet, amiben nem sérült meg senki. A rendőrség felhívja a 
figyelmet a közúti közlekedési balesetek elkerülése érdekében, 
hogy a vasúti átjárót megközelíteni csak fokozott óvatossággal 
szabad. Biztosított vasúti átjáróra járművel csak abban az esetben 
szabad ráhajtani, ha a teljes sorompó mindként sorompó rúdja 
nyitott véghelyzetben áll, a fényjelző vagy hangjelző berendezés 
jelzést nem ad, illetve a fénysorompó vagy a félsorompóval kiegé-
szített fénysorompó villogó fehér fényjelzést ad.

Halálra szúrta élettársát
Ítéletet hirdetett a Miskolci Törvényszék annak a fiatal asza-

lói nőnek a büntetőperében, aki egy késszúrással okozott ha-
lálos sebet a gyermekei apján. A nő és élettársa Aszalón több 

hozzátartozójukkal éltek 
együtt, a családban közö-
sen nevelték két gyerme-
küket. A pár között gyako-
riak voltak a veszekedések. 

2018 húsvét hétfőn mindketten alkoholt fogyasztottak, ittassá-
guk miatt a nap folyamán többször veszekedtek, a vita alkal-
manként tettlegességbe torkollott. Délután a sértett férfi az ud-
varon fát aprított, miközben kétéves gyermeke is az udvaron 
játszott. A kislány kiment az utcára, emiatt a férfi dühös lett, 
egy deszkával a kezében utána indult és hangosan szidalmazta a 
gyermeket. A vádlott kivette a sértett kezéből a fadarabot, azzal 
élettársa hátára ütött, ami miatt ismét veszekedtek. A vádlott a 
lakásba indult, amikor az ajtó mellett meglátta a küszöbön lévő 
31 cm hosszúságú kést, felvette és a karján, valamint a mellka-
sán megszúrta vele a férfit. A sértett a helyszínen életét vesztet-
te. A bíróság a vádlottat emberölés miatt nyolc év börtönbün-
tetésre ítélte.  Az ítélet ellen a vádlott és védője fellebbezett, a 
büntetőper a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik. 

Még gyémántot is lopott a sorozatbetörő 
Lopás miatt folyik 

büntetőeljárás egy 
ormosbányai fiúval 
szemben. A tettes 
családi házakhoz 
tartozó melléképü-
letbe, nyári kony-
hába, postahivatal-
ba tört be, továbbá 
két autó ajtaját fe-
szítette ki. Elektro-
mos szerszámgé-
peket, hordozható 
számítógépet és egy 
értékes női gyé-
mántgyűrűt tulajdonított el. A nyomozók megállapították az 
elkövető kilétét, a fiút tanúként, a szülőket pedig orgazdaság 
vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsított-
ként hallgatták ki. Az eltulajdonított értékek közül a rendőrök 
többek között megtalálták az értékes gyémántgyűrűt is.  

További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek 
első kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak, 
kérjük, jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől csütörtökig, 13-
17 óra között.

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztősé-
günk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra ír-
ják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail: info@mikom.hu. Dr. 
Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 – április 20) Ön most nagyon tisztán és 
világosan, sőt mi több, hatékonyan tudja megragadni és el-
mondani a gondolatait. Ezzel pedig sokakat meggyőzhet. A 

szerelemben is. 

Bika (április 21 – május 20) A kapcsolati kérdésekben még 
mindig a Szaturnusz irányítását érezheti. Ez azonban csak akkor 
okoz szívfájdalmakat, ha ön, vagy a társa képtelen az elkötele-

ződésre, és a komolyságra bizonyos kérdésekben. 

Ikrek (május 21 – június 21) Szerelmes és a szemét borí-
tó ködpára csak lassan ereszkedik fel pilláiról. A nagy szerelem 
múltán sem kell jajgatnia: arról van csak szó, hogy most már reá-

lisabban, megtévesztő illúziók nélkül látja a kapcsolatát. 

Rák (június 22 – július 22) A hét szerencsés a Rák jegyűek 
számára. Nemcsak azért, mert sok szempontból talán nehe-
zebb időszakon lehet immár túl, hanem azért is, a szerelem-

bolygó és a nagy szerencsebolygó is az ön jegyében jár. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Ha eddig a barátság 
fontosabb is volt a szerelemnél, most fordul a kocka. Ám nem 
biztos, hogyha van állandó partnere, az örülni fog ennek a for-

dulatnak. Ugyanis egy titkos kapcsolat kezdődhet most el. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) A szerelmi életében 
még mindig az illúziók hetét éli. Ezt továbbra is kétféleképpen 
élheti meg: az egekben lebeg, és valóban ideális kapcsolatban, 

avagy pont ellenkezőleg. Időről-időre váltakozhat a kettő. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Változások várhatóak 
a karrierjében és a párkapcsolatában. A nagy szerencsebolygó a 
karrier házába lép, és ez egy olyan időszakot hoz el az életébe, 

amikor valamiképp emelkedésre számíthat a ranglétrán.

Skorpió (október 24 – november 22) A szerelemből csak 
annyit vegyen komolyan, amennyit meg is tud valósítani. Saját 
maga válhat az álmai letarolójává. Ez még akkor is így van, ha 

képzelete mindenki mást vádolna illúziói romba döntésével. 

Nyilas (november 23 – december 21) A kapcsolata nagyon 
fontossá válik, végre ön is és a társa is belátja, hogy ketten al-
kotnak egy párt. Ez az időszak is jó alkalom arra, hogy az egysé-

güknek a nagy nyilvánosság előtt is hangot adjanak. 

Bak (december 22 – január 20) Munkával és sok változással 
köszöntött be a nyár. Hamarosan érezni fogja, hogy már nem 
csak a munkálkodásé a fő szerep. Ha eddig sikerült is elásnia 

magát a teendőibe, mostantól más oldalát kell fényeznie. 

Vízöntő (január 21 – február 19) A szerelem még mindig kí-
sérti, de bármennyire is tombol a nyár, már „langyosabb” napok 
formájában. Inkább a komolyság lesz úrrá a szívén. Ez nem je-

lenti azt, hogy a szerelemnek híján kell lennie. 

Halak (február 20 – március 20) A szokásosnál is szerelme-
sebb, ez még önt is zavarba ejti. A szerelem ugyanis nem min-
dig csak a felemelő érzés formájában érheti utol. Extra módon 

érzékennyé válhat az önt körülvevő emberek érzéseire. 

FORRÓ NYOMON
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Négyrészes keresztrejtvény sorozatunkban ezút-
tal is Miskolc kitüntetettjeinek neveit rejtettük el. 
Kérjük megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, 
egy levélben vagy e-mailben küldjék el. Bekül-
dési határidő: 2019. július 10. Szerkesztőségünk 
címe: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9. E-mail 
cím: info@mikom.hu. A helyes megfejtések be-

küldői között könyvjutalmat sorsolunk ki. 

A héten elkezdődött a dinnyeszüret, így július első napjaira megér-
kezett a nagyobb mennyiségű magyar dinnye a piacokra. A tavalyi-
nál 10-15 százalékkal kevesebb, 160-180 ezer tonna görögdinnye-ter-
mésre számítanak idén.  A kereslet pedig nagyban függ az időjárástól, 
a gyümölcsből a kánikulai melegben fogy a legtöbb. A belföldi fo-
gyasztás évente 140 ezer tonna, fejenként 14-15 kilogramm. 

Elindult a dinnyeszezon

A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS 

FELVÉTELE

A MESÉK VILÁGÁBA  
REPÍTETTÉK A VÁROST 

A Miskolci Szimfonikus Zenekar minden évre tartogat egy-egy monumentális, egyszerre több ezer nézőt szórakoztató 
nagykoncertet országosan ismert sztárokkal és világszínvonalú koncerttechnikával. Idén sem volt ez másképp. A MeseFilm-
fónián a legnagyobb rajzfilmslágerek hangzottak el monumentális látvány-, és hangzásvilág mellett. A mesék egy 14 méter 
széles és az Aréna teljes magasságát kitöltő nagyfelbontású ledfalon jelentek meg. A Miskolci Szimfonikus Zenekar mellett a 
Miskolci Nemzeti Színház művészei, kötéltáncosok és a Fráter Kórus is közreműködött. A közönség újra átélhette Aladdin, A 
kis hableány, Harry Potter, Shrek vagy Szimba kalandjait.                                                                             (FOTÓ: VÉGH CSABA)
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