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A fejlesztési beruházás leg-
feljebb nyolc fát érinthet, 
ezek helyett azonban majd 
kétszer ennyit ültet az ön-
kormányzat.

„Eszünkben sincs ötven fát 
kivágni, Green City akkredi-
tált város vagyunk! Nem kell 
semmilyen ligetet elpusztíta-
ni az Otthon térre tervezett 
Egészségház miatt. Minden 
ezzel ellentétes állítás légből 
kapott!”– mondta Pfliegler Pé-
ter azokon az egyeztetéseken, 
amelyeken a háziorvosokat és 
a városrészben élők képviselő-
jét tájékoztatta a tervezett épít-
kezésről. 

A dél-kiliáni városrész há-
ziorvosai örömmel fogadták a 
350 millió forintból tervezett 
új egészségház előzetes terveit. 
Ez lesz a város egyik legmoder-
nebb egészségügyi szolgáltató 
központja, amelyben mintegy 
8000 ember ellátását végzik 
majd. Az épületet földszintesre 
és teljesen akadálymentesített-
re tervezik, így az időseknek, 
mozgáskorlátozottaknak, ba-

bakocsival érkezőknek többé 
nem kell majd lépcsőzniük. Az 
új egészségházban háziorvosi-, 
és gyermekorvosi rendelők, va-
lamint védőnői szolgálat kap-
nak helyet.

Az egészségház épülete mel-
lett elegendő parkoló is lesz, a 
családosoknak, mozgáskorláto-
zottaknak külön kijelölt helyek-
kel. A város fejleszteni tervezi a 
közeli játszóteret is. Pfliegler 
Péter alpolgármester hozzátet-

te: Miskolc elkötelezett a Green 
City elvek mellett, valameny-
nyi beruházás során alapvető 
szempont a zöldfelületek meg-

óvása. A beruházás legfeljebb 
nyolc fát érinthet, ezek helyett 
azonban majd kétszer ennyit 
ültet az önkormányzat.

Már a szegélyköveket rakják 
és a buszváró öblöket építik 
a déli tehermentesítőn. A 
munkákkal várhatóan is-
kolakezdésre el is készülnek. 
Az út forgalmát jelentősen 
csökkenti az MVK autós 
bérlet bevezetése is, amelyet 
eddig több mint 2600-an vá-
sároltak meg.

A Kiss Ernő utca a város 
forgalmát tehermentesíti. A 
több mint tizenöt éves burko-
laton az utóbbi időben ez meg 
is látszott, a miskolci önkor-
mányzat ezért döntött a Déli 
tehermentesítő felújításáról. 

Demeter Péter városüze-
meltetésért és közlekedésért 
felelős polgármesteri biztos 
emlékeztetett: egy közel két 
kilométeres útszakaszt újíta-
nak most fel. Ezt jobbnak lát-
ták a nyári szünetben meg-
valósítani, ilyenkor ugyanis 
kisebb itt a forgalom. Így az-
tán május végén a vízelveze-

tők áthelyezésével elkezdődött 
a munka, június végén pedig 
átadták a területet a kivitele-
zőnek. Első ütemben felmar-
ták az aszfaltot és elbontották 
a kiemelt szegélyeket.

Az útfelújítás hét buszmeg-
állót is érint, most ezeket építik 
ki. Reichardt Jenő, a kivitelező 
HE-DO Kft. főépítésvezetője 
elmondta, folytatják a kiemelt 
szegélyek átépítését, majd jöhet 
a lezárt külső sávban találha-
tó aknafedlapok szintre eme-

lése. Nagyon lényeges, hogy a 
Szinva oldalán található köz-
úti szalagkorlátokat elbontják. 
Várhatóan augusztus elején el-
kezdődhet a két szélső sáv asz-
faltozása is. Az út mellett óri-
ásplakát hirdeti, hogy Miskolc 
épül, megújul. Az 1 milliárd 65 
millió forintos beruházás 100 
százalékos támogatással való-
sul meg, és iskolakezdésre már 
nem lesznek forgalomkorláto-
zások, be tudják fejezni a teljes 
szakasz felújítását.

A NÁDASI Környezetvédel-
mi, Szállító és Szolgáltató Kft. 
(Miskolc) kérelmére, a Miskolc 
0150/35 hrsz. ingatlanon ter-
vezett nem veszélyes hulladék 
hasznosítása kapcsán a terü-
leti környezetvédelmi hatóság 
(B-A-Z. Megyei Kormányhiva-
tal Miskolci Járási Hivatala Kör-
nyezetvédelmi és Természetvé-
delmi Főosztály) a folyamatban 
volt előzetes vizsgálati eljárást 
lezárta és megállapította, hogy 
az előzetes vizsgálati dokumen-

tációban foglaltak megvalósítá-
sához környezeti hatásvizsgálat 
lefolytatása nem szükséges.

A határozat teljes szövege – 
előzetes egyeztetést követően – 
2019. július 23-ig megtekinthető 
a B.-A.-Z. Megyei Kormányhi-
vatal Miskolci Járási Hivatala 
Környezetvédelmi és Termé-
szetvédelmi Főosztályán, va-
lamint Miskolc Polgármesteri 
Hivatala Építési és Környezet-
védelmi Osztályán – ügyfélfoga-
dási időben.

Három és félmillió forintból 
fejlesztették a Dóczy József 
és a Napfürdő utcákat. 

A Napfürdő utcában a két-
szeresére bővítették a járda 
szélességét, valamint az utat 
is, ami korábban balesetve-
szélyes volt. Felújították a csa-
padékvíz elvezetőt és új korlá-
tot is kihelyeztek. A fejlesztést 
a terület képviselője finanszí-

rozta. Kovácsné Budai Má-
ria elmondta, az útszakasz 
balesetveszélyes, a kanyar és 
a járda pedig keskeny volt. – 
Ezeket kiszélesítettük, a csa-
padékvíz elvezetőt felújítot-
tuk és útkorrekció is készült. 
A Dóczy József utcában is 
építettünk egy új szakaszt, 
ami 35 méter hosszú – emel-
te ki az önkormányzati kép-
viselő.

4,3 millió forintból újult 
meg a buszmegálló és elké-
szült egy csapadékvíz-elve-
zető is Hejőcsabán.

Megújult és akadálymentes 
lett a hejőcsabai gyógyszer-
tárnál lévő buszmegálló. A 
Fogarasi utcában új utcasza-
kasz készült el. Kétszáznegy-
ven méteren beton útszegély-
lyel látták el a területet, amire 
azért volt szükség, mert ko-
rábban egy-egy nagyobb zá-

por után a csapadékvíz a kör-
nyező házak udvarára zúdult, 
ez a mostani szegély azonban 
levezeti a Koboz utcai vízel-
vezetőbe. Az utca is szélesebb, 
így az autók is kényelmeseb-
ben tudnak közlekedni. Bar-
ta Gábor (Fidesz-KDNP) ön-
kormányzati képviselő saját 
alapjából 850 000 forintot 
költött a buszmegálló felújí-
tására, míg a komplex vízel-
vezető rendszer kiépítése 3 és 
félmillió forintba került. 

A 2006-oshoz hasonló víz-
szennyezés többé nem ismét-
lődhet meg Miskolcon.

Ezt az a Közép-Európá-
ban is egyedülálló víztisz-
tító garantálja, ami öt éve 
működik Miskolctapolcán. 
Itt a szakemberek ultramo-
dern technológia mellett 24 
órás felügyelettel, monito ring 
rendszerrel és folyamatos 
mintavételekkel biztosítják a 
miskolci csapvíz kiváló mi-
nőségét. A folyamat az Olasz- 

és az Újkúttól indul, innen 
emelik ki a vizet, ezután jön 
az előszűrés, mely során a 
nagyobb szennyeződéseket 
távolítják el a vízből, ezt kö-
vetően kezdődik az ultraszű-
rés. A hengerekben több ezer 
membrán szál található. Ez 
Közép-Európa legmodernebb 
ultraszűrője, melyben két 
egész focipályányi területen 
tisztítják az Olasz-kút vizét. 

A technológia olyan fej-
lett, hogy a legapróbb bakté-
riumokat, sőt még a víruso-

kat is kiszűri. Teszi ezt úgy, 
hogy közben a karsztvízben 
lévő magnézium és kalcium is 
megmarad. Ha a zavarosság-
érték 10 NTU felé megy a for-
rásnál, akkor azonnali kizárás 
történik.

– A város vízellátása szem-
pontjából egy rendkívüli sta-
bilitást és biztonságot ad, hi-
szen innen, Miskolctapolcáról 
biztosítjuk a város ivóvizének 
több mint a felét – tájékoztatott 
Horányiné Csiszár Gabriella, a 
MIVÍZ Kft. ivóvíz gazdálko-
dási vezetője. 

2006-ban több ezren bete-
gedtek meg Miskolcon, ami-
kor a heves esőzések után ka-
lici vírus került az ivóvízbe. 
A víztisztító hárommiliárd 
forintos uniós forrásból épült 
meg és 2015 óta működik. A 
fejlesztés garantálja, hogy a 
2006-oshoz hasonló vízszeny-
nyezés ne fordulhasson elő 
többet.

Öt éve működik a tapolcai víztisztítóJól halad a Kiss Ernő utca felújítása

Közérdekű közlemény Új járda a Napfürdő utcában

RÉMHÍR A MISKOLCI LIGETIRTÁS Várakozóknak  
és eső ellen 

Vízelvezetőt építenek a 
Kisfaludy utcában, a  szak-
emberek helyszíni bejárást 
tartottak. 

A helyzet megoldásában a 
tervező, a Városgazda és Mar-
tin-kertváros önkormányzati 
képviselője működik együtt, 
az előkészítő munkába a köz-
útkezelőt is bevonták. – A geo-
déziai felmérés megtörtént, a 
tervező bemutatta a javaslatait. 

Egy-két hónapon belül a kiépí-
tés megtörténik – nyilatkozta 
Szécsényi Marianna.

A vízelvezetőt a terület kép-
viselője saját keretéből finan-
szírozza. Egy másik helyszínre 
viszont támogatás is érkezik: a 
Szirmát és Martin-kertvárost 
körülhatároló vezérárok csa-
padékvíz-elvezető rendszere 
450 milliós TOP-os forrásból 
épülhet meg több mint tízezer 
méter hosszan.

ÉPÜL A VÍZELVEZETŐ

A megyeszékhelyek közül Pécs után Miskolcon van a legtöbb 
önkormányzati tulajdonú zöld terület (3,4 millió négyzetméter), 
2008-tól 2017-ig ezek az önkormányzati tulajdonú zöld területek 
folyamatosan nőttek, összességében nyolc százalékkal. Városi kör-
nyezetben az egy főre jutó „közhasználatú zöld terület” a WHO 
ajánlása szerint 9 négyzetméter/fő, ez Miskolcon 22 négyzetméter/
fő. (KSH)

DR. KISS JÁNOS alpolgármester, önkormányzati kép-
viselő lakossági fogadóórát tart 2019. július 18-án, 
csütörtökön 10.30 óra és 12.00 óra között az alpolgár-
mesteri tárgyalóban. Sorszámosztás 2019. július 15-étől, hétfő 
reggel 8 órától a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatal Hunyadi János utcai bejárat portaszolgálatán.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA



Hivatalosan is felállt a csa-
pat a városvezetési feladat-
ra. Városvezetést ugyanis 
csak csapattal lehet végezni 
– hangoztatta Miskolc pol-
gármestere a Fidesz-KDNP 
csütörtöki taggyűlésén, ahol 
bemutatták a pártszövetség 
önkormányzati képviselője-
löltjeit. 

Kriza Ákos úgy fogalma-
zott: a csapatuknak teljesítmé-
nye és víziója van Miskolcról. 
A Fidesz-KDNP egységben ál-
lított polgármestert és egység-
ben állított minden körzetben 
képviselőket. E nélkül minden 
más csak politikai kalandor-
kodás lenne. „A programunk 
kész, a csapat kész, hogy ki-
számítható, biztonságos, és 
tovább fejlődő Miskolcot épít-
sünk”, emelte ki.

A többéves politikai ta-
pasztalat és a fiatalos lendü-
let ötvöződik a Fidesz-KDNP 
miskolci önkormányzati kép-
viselőjelöltjeinek közösségé-
ben. Miután a pártszövetség 
korábban Kriza Ákos szemé-
lyében megválasztotta polgár-

mester-jelöltjét, csütörtökön 
bemutatták a 19 képviselője-
löltet is – új nevek is szerepel-
nek a listán.

– Úgy gondolom, csak csa-
patban lehet dolgozni – fo-
galmazott a taggyűlést kö-
vetően Kriza Ákos. A 2010 
óta regnáló polgármester ki-
emelte: elengedhetetlen, hogy 
egy városvezető mellett olyan 
többségi testület dolgozzon, 
amellyel közösen tudja a vá-
ros ügyeit végigvinni. – Ne-
künk tehát megvan a polgár-
mester-jelöltünk, már most 
bemutattuk az önkormányza-
ti képviselőjelöltjeinket, van 
programunk és világos jövő-
képpel állunk a miskolciak elé. 
Véleményem szerint, ha ezek 
közül egy is hiányzik valaki-
nél, akkor az már politikai ka-
landorságnak minősül – han-
goztatta a polgármester.

A 19 egyéni választókör-
zetben új jelölteket is indít a 
Fidesz-KDNP: Kiss Ákos Le-
venténé Gonda Erika mellett 
Feketéné Hegyi-Kéri Ágnes, 
Kozma Istvánné, Váraljai Zol-
tán, Bajusz Gábor és Seresné 

Horváth Zsuzsanna neve is 
szerepel a jelöltlistán. – Fia-
talítunk, de sokat jelentenek 
számunkra azok a tapasztalt 
politikusaink is, akik az el-
múlt kilenc évben stabilitást 
jelentettek a miskolci város-
vezetésnek – emelte ki Kriza 
Ákos, aki a célokat illetően 
határozottan kijelentette: az 
elmúlt két ciklusban világo-
san kinyilvánították, hogy egy 
dinamikusan fejlődő, okos és 
zöld várost képzelnek el, erős 
köz- és erős létbiztonsággal. – 
Most is erre fektetjük a hang-
súlyt – hangsúlyozta a város-
vezető.

„Itt van tapasztalat”
Hubay György, a borsodi 

2-es választókerület ország-
gyűlési képviselője elmond-
ta, ahogy az elmúlt ciklusok-
ban, úgy most is megtalálták 
a megfelelő jelölteket, akiknek 
nagy része már önkormány-
zati képviselőként is bizonyí-
tott, az újak pedig szintén ki-
váló jelöltek, meg fogják állni 
a helyüket meglátása szerint.

– Úgy gondolom, hogy ez 
egy nagyon erős és profi csa-
pat. Elbíznia magát természe-
tesen senkinek nem szabad, 
nagyon keményen kell dolgoz-
ni, el kell végezni a feladatot, 
ahogy tettük ezt eddig is, Kri-
za Ákos polgármester vezeté-
sével, a városlakók érdekében. 
Magam is voltam önkormány-
zati képviselő, a tapasztala-
taim megerősítenek abban a 
hitemben, hogy ez a csapat is 
kiválóan fog teljesíteni. Itt van 
közösség, itt van erő, itt van ta-
pasztalat és megfelelő profiz-
mus is – hangsúlyozta.

„Az ellenzék civil jelöltek 
mögé bújik”

Csöbör Katalin, a borsodi 
1-es választókerület ország-
gyűlési képviselője annak a 
véleményének adott hangot, 
hogy az ellenzék „nem érti 
a megalakulása óta szilárd 
egységben működő Fidesz- 
KDNP sikereinek a titkát”. 
– Nem értik, mert ők képte-
lenek egységet teremteni. Mi 
persze elmondhatnánk nekik, 
hogy a nagy baloldali pártot, 
az MSZP-t egy ember verte 

szét bosszútól vezetve, most 
pedig elképesztő szemforga-
tó módon a maradék szocia-
listáktól és mindenki mástól 
kéri számon az egységet – fo-
galmazott a kormánypárti 
politikus.

Hozzátette: az ellenzéki 
pártok jellemző módon „már 
nem is mernek saját jelöltet 
indítani az őszi választáso-
kon” Miskolcon sem. Ehelyett 
– megfogalmazása szerint – 
úgynevezett civil jelölteket 
indítanak és persze ezek a ci-

vilek „el fogják játszani, hogy 
nekik semmi közük az ellen-
zékhez, sőt a politikához sem”.

– A civil jelölt mögött el-
bújva csak idő kérdése, hogy 
mikor kezdődik elölről a bal-
oldali hatalmi politikai harc. 
De ez legyen az ő gondjuk – 
mondta Csöbör Katalin, hoz-
zátéve: a város dinamikusan 
fejlődik, a változtatás csak 
zűrzavart eredményezne.

Miskolcon a Fidesz-KDNP 
színekben induló polgármes-
ter-jelölt: Kriza Ákos.
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Nemhogy pont nem került a mondat végére, inkább még a 
kérdőjelek sokasodnak a miskolci ellenzék önkormányzati 
választásokkal kapcsolatos stratégiájának részleteit illetően.

 Vezető ellenzéki politiku-
sokkal beszélgetve mára pusz-
tán annyi rajzolódott ki, hogy 
tárgyalnak a koordinált indu-
lásról. Pont. A kezükben lehet 
tehát egy recept, amit minden 
bizonnyal Hódmezővásárhe-
lyen írtak (Veres Pál bejelent-
kezése kísértetiesen hasonlít 
Márki-Zay Péter bemutatkozá-
sához): egy jelöltet szeretnének 
állítani egy kormánypártival 
szemben – az önkormányzati 
képviselőjelöltekről, illetve a 
miskolci független polgármes-
ter-jelölt és az ellenzéki pártok 
kapcsolatáról azonban július 
közepén még semmit sem tu-
dunk. Ahogy arról sincs in-
formációnk, hogy kialakult-e 
már például, hogy melyik vá-
lasztókörzetben melyik párt 
indítja a saját emberét? Vagy – 
amint azt Veres Pál esetében is 
látjuk – egy magát független-
nek tituláló jelölt mögé bújva 
vágnak neki a versenynek?

 
A DK kettőnél több  
képviselőt akar

Ismét nekifutottunk, hogy 
rendet vágjunk ott, ahol ta-
lán még az érintettek sem lát-
ják tisztán az út végét: egyebek 

mellett arról kérdeztük a szoci-
alista, jobbikos stb. politikuso-
kat, hogy a nyári uborkaszezon 
előtt körvonalazódik-e már a 
nagy terv, az ellenzéki összefo-
gás? – Vannak méréseink arról, 
hogy melyik potenciális jelölt 
mennyire támogatott az adott 
körzetben. Ne is kérdezze azon-
ban, egyelőre nem tudom meg-
m o n d a n i , 
hogy mikor 
tudjuk kihir-
detni a neve-
ket – mondta 
el érdeklődé-
sünkre Feke-
te Zoltánné. A Demokratikus 
Koalíció (DK) miskolci elnöke 
– jelenlegi képviselőik, Tompa 
Sándor és Nagy-Korsa Judit in-
dulásáról –  most még szintén 
nem kívánt nyilatkozni. Mit 
gondoljunk ezek után arról a 
nemrégiben a legnagyobb kö-
zösségi oldalon megjelent fo-
tóról, amelyen Tompa Sándor 
vélhetően aláírásokat gyűjt 
Veres Pál, állítólag független 
polgármester-jelölt számára? 
A DK-nál egyébként cél, hogy 
kettőnél azért több képviselő-
jük legyen a miskolci közgyű-
lésben.

MSZP: Nagy-Miskolc  
az origó

M i n d e n 
választókör-
zetben egy 
igazi kihívója 
lesz a Fidesz-
nek, erősítet-
te meg újra az 
MSZP miskolci frakcióvezető-
je, és „természetesen a jelöltek 
között lesz rutinos képviselő 
és civil is”, tette hozzá Simon 
Gábor. Kiemelte: az ellenzék 
által támogatott jelöltek egy-
séges várospolitikát fognak 
képviselni, melynek origó-
ja – rímelve egyébként Veres 
Pál szavaira – Nagy-Miskolc 
megteremtése, egy igazi régi-
óközpont jövőképe lesz. – Ki-
lenc éve csak azt halljuk, hogy 
városunk fejlődik, de ez csak 
marketingduma. Aki itt él, 
látja a valóságot – adott han-
got véleményének a szocialista 
frakcióvezető.

A Momen-
tumnál szin-
tén elismer-
ték, hogy 
teljes ellenzé-
ki együttmű-
ködést tar-
tanak szükségesnek. Szopkó 
Tibor, a megyei szervezet ala-
pító tagja kiemelte, egy olyan 
városban akarnak élni, amit 

mindenki büszkén nevezhet 
otthonának. – Ezen dolgo-
zunk, ezért egyeztetünk az el-
lenzéki pártokkal – tette hozzá.

 
Üzenet az ellenzéknek?:  
a Jobbik képes volt  
áldozatokat hozni

Á r u l k o -
dó részletek-
kel szolgált a 
Jobbik frak-
cióvezetője: a 
tárgyalóasz-
talnál „képe-
sek voltunk áldozatokat hoz-
ni azért, hogy megszülessen 
a Fidesz leváltására alkalmas 
recept”, írta válaszában Jakab 
Péter. Hajlandóak visszalép-
tetni jelöltjeiket mások érde-
kében? Egy ilyen súlyos dönté-
sért mit várnak viszont? Vagy 
ez egy zéró összegű játék, ahol 
a felek csak egymás kárára nö-
velhetik nyereségüket? – me-
rül fel a kívülállóban a kérdés.

És vajon a többi ellenzéki 
pártnak üzent azzal, hogy „csak 
az gondolja komolyan Miskolc 
felemelését, aki hajlandó áldo-
zatokat is hozni érte?” Ezt nem 
tudhatjuk, viszont sokatmondó, 
hogy véleménye szerint olyan 
lokálpatrióta polgármesterre és 
képviselő-testületre van szük-
ség, amelyik „nem a pártérde-
ket, hanem Miskolc érdekeit 

tartja szem előtt”. – Ezen a vá-
lasztáson nem pártoknak, ha-
nem hiteles miskolciaknak kell 
megmérkőzniük a Fidesszel 
– tette hozzá Jakab Péter. Mit 
szűrhetünk le mindezekből? 
Egyrészt: nincs még megálla-
podás, nem sikerült egyezségre 
jutni, megy a marakodás a po-
zíciókért. A „hiteles emberek” 
mögé beállás pedig akár nyílt 
felvállalása is lehet annak, hogy 
a szavazólapokról eltűnnek a 
pártlogók, helyettük egyesüle-
teket tüntetnek fel, és ezek mögé 
„bújnak” a pártok.

Az egyes nyilatkozatokat 
követően, pénteken délben Ja-
kab Péter egy, az aláíró pár-
tokkal – így a Jobbik mellett 
az MSZP-vel, a DK-val, a Mo-
mentummal, és az LMP-vel – 
egyeztetett közleményt jutta-
tott el szerkesztőségünkhöz. 
Ebben tudatják: teljes ellenzé-
ki összefogást és közös jelöl-
teket tartanak szükségesnek 
Miskolcon. A tárgyalások ha-
marosan befejeződnek. Veres 
Pál színre lépését üdvözlik, de 
ő „jelenleg pártoktól függet-
len jelölt, amit tiszteletben tar-
tunk” – írták.

 
Politológus: mire elég 
másfél hónap?

Fekete Sándor politológus 
szerint a koordinált indulás 

„az egyetlen 
reális alter-
natíva a Fi-
desz jelöltjei-
vel szemben”. 
A jelöltek 
m e g i s m e r-
tetéséhez, népszerűvé tételé-
hez időre van szükség, de így 
később kezdhetnek ellenük 
negatív kampányt – talán ezt 
átgondolva várnak ki az ellen-
zéki oldalon.

– A Fidesz megnevezte a 
képviselőjelöltjeit, s ezzel úgy 
tűnhet, lépéshátrányba hoz-
ta az ellenzéket, ugyanakkor 
azt is érdemes figyelembe ven-
nünk, hogy a kormánypárti 
indulók ismertté válásával az 
egyes körzetekben a legmeg-
felelőbb ellenfelek kiválasztá-
sa is könnyebb – mutatott rá a 
szakértő.

 Hozzátette végül: a közös 
jelöltek kapcsán fontos feladat 
lesz azok megszerettetése az 
eddigi rivális ellenzéki pártok 
támogatóival is, így a feladat 
kettős: el kell fogadtatni a kö-
zös jelölteket és mozgósítani 
valamennyi ellenzéki szavaz-
ót, pártszíntől függetlenül. – 
Ehhez mindenképpen időre 
van szükség, s kérdéses, hogy 
erre másfél hónap elegen-
dő lehet-e – vetette fel Fekete 
Sándor.

A recept szerintük megvan – csak éppen a hozzávalók hiányoznak

Miskolcon a Fidesz-KDNP  
színekben induló önkormányzati  
képviselőjelöltek:

01. Katona Ferenc
02. Szécsényi Marianna
03. Kiss Ákos Leventéné Gonda Erika
04. Feketéné Hegyi-Kéri Ágnes
05. Glatz Katalin
06. Kozma Istvánné
07. Váraljai Zoltán
08. Eperjesi Erika

09. Molnár Péter
10. Kiss János
11. Nagy Ákos
12. Kovácsné Budai Mária
13. Hollósy András
14. Deák-Bárdos Mihály
15. Gazdusné Pankucsi Katalin
16. Bajusz Gábor
17. Novák Józsefné
18. Seresné Horváth Zsuzsanna
19. Kovács László



A húszéves HAGYÓ Kft.  új 
lepárló berendezésének és 
elcukrosító reaktor prototí-
pusának ünnepélyes avató-
ját rendezték meg a cég új 
üzemcsarnokában Miskol-
con. 

A miskolci székhelyű Hagyó 
Kft. húsz éve van a piacon, pá-
linkafőzéssel és gyümölcsfel-
dolgozással, borászattal, ágazati 
berendezések fejlesztésével és 
gyártásával foglalkozik. A cég a 
360 millió forintos beruházás-
hoz 180 millió forintot nyert az 
Irinyi-terv pályázatán prototí-
pus-fejlesztésre és kapacitásbő-
vítési projektjére, valamint új 
üzemcsarnok építésére.

– Az élelmiszeripar a lakos-
ság jólétét szolgálja - mondta 
Palkovics László a szesziparban 
érdekelt miskolci Hagyó Kft. 
új üzemcsarnokának és terme-
lő-berendezéseinek átadásán. 

Az innovációs és technológiai 
miniszter emlékeztetett arra, 
hogy a magyar GDP-növeke-
dés az első negyedévben a leg-
magasabb volt az unióban, a 
kormány arra törekszik, hogy 
az uniós átlagot legalább két 
százalékkal meghaladó ütemet 
hosszabb távon is fenntartsa.  
A magyar kis- és középvállal-
kozások megerősítése pedig 
elengedhetetlenül szükséges a 
gazdaság fenntartható fejlődé-
séhez és „válságtűrő képessé-
gének fokozásához” - hangsú-
lyozta.

A minisztérium a követke-
ző három évben legalább 167,5 

milliárd forinttal segíti a kkv-k 
technológiai megújulását, gene-
rációváltását és nemzetközi ter-
jeszkedését. A pénz túlnyomó 
része, mintegy 90 milliárd forint 
vissza nem térítendő támogatás-
ként jut el a cégekhez. Ösztönöz-
ni kell a vállalatokat arra, hogy 
részben a munkaerőképzésen 
keresztül, részben pedig a tech-
nológián keresztül tudják növel-
ni a termelékenységüket. 

Pfliegler Péter alpolgármes-
ter elmondta, Miskolcon re-
mekül fejlődik az elmúlt né-
hány évben a gazdaság. – Ezt 
láthatjuk többek között az ipa-
ri parkokban és Miskolc hét-
köznapjaiban is. Most végre 
elmondhatjuk azt is, hogy egy 
száz százalékosan magyar vál-
lalkozás kifejezetten innovatív 
és újszerű megoldásokat alkal-
maz, ráadásul nem is az ipari 
parkban, hanem a saját terüle-
tén – fogalmazott az alpolgár-
mester, majd hozzátette, olyan 

lepárló berendezést mutatnak 
be, ami világszínvonalú és ex-
portképes.

Kovács András, a Hagyó 
Kft. ügyvezető igazgatója ar-
ról szólt, hogy cégük ebben az 
évben húszéves. - Ennek meg-
koronázása gyanánt lezártunk 
egy modern prototípusfejlesz-
tést, melyet az amerikai pia-
con szánunk bevezetni. Világ-
színvonalú, saját fejlesztésű 
technológiákat tervezünk és 
gyártunk hazai és nemzetkö-
zi piacokra. Sikereink záloga 
egy filozófiai felismerés, ami 
ötvözi az évszázados tradíci-
ókat a legújabb technikai vív-
mányokkal. 

A pálinkát, mint végtermé-
ket is népszerűsítik, hiszen 
ez a magyarok nemzeti itala 
és büszkesége, ahogyan Ko-
vács András fogalmazott, „a 
szabadság és az összetartozás 
szimbóluma, a romlandó gyü-
mölcs örökéletű lelke”.

2030-ra Miskolc lehet a leg-
biztonságosabb megyei jogú 
város. 

Közbiztonság tekinteté-
ben tavaly a borsodi megye-
székhely az elmúlt kilenc év 
legjobb eredményeit érte el. 
A legfrissebb rendőrségi és 
ügyészségi statisztikák alap-
ján Miskolc lekerült a bűnözé-
si listák éléről, ott most a fővá-
ros mellett Szekszárd és Győr 
szerepel.  

Miskolcon még nem volt 
példa arra, hogy a rablások 
mindegyikében elfogták vol-
na az elkövetőket a rendőrök. 
Tavaly ez megvalósult. Az 
eredményekről a júniusi köz-
gyűlésen számolt be a városi 
rendőrkapitány. - Meggyőző-
désem, hogy a közbiztonság 
javítása érdekében az önkor-
mányzat, a rendészet, a polgár-
őrség és a rendőrség együtt-
működésében eddig végzett 
munkánkat folytatni kell – 
fogalmazott Bogyay Ferenc, a 
Miskolci Rendőrkapitányság 
vezetője. Hozzátette, 2019-ben 

az eredmények további javulá-
sára lehet számítani. 

A rendőrség munkáját az 
önkormányzati rendészet segí-
ti évek óta egyre hatékonyab-
ban. Tavaly több mint 63 ezer 
intézkedés történt a városban. 
Miskolc közel 237 négyzetki-
lométerén dolgoznak a ren-
dészet munkatársai. Kül- és 
belterületeken végzik felada-
tellátásukat és megközelítő-
leg 156 ezer ember munkáját, 
életét biztosítják. Az országban 
először elindított, egységes vá-

rosi biztonságpolitikai prog-
ram iránt számos település 
érdeklődött már. A rendészet 
ráadásul nemrég mérföldkő-
höz érkezett. Az operatív mű-
veleti központ építése az ed-
digi legnagyobb fejlesztésük. 
A 24 tévéből álló monitorfal 
kész, már csak az informatikai 
rendszert kell kiépíteni. Innen 
figyeli majd a rendészet an-
nak a 900 kamerának a képét, 
melynek nagy része a Modern 
Városok Program keretében 
érkezik Miskolcra.

De nemcsak a technika fej-
lődik, a rendőrök és rendészek 
létszámát tekintve is jól teljesít 
Miskolc. A megyeszékhelyek 
közül messze a legtöbb, 208 
járőr dolgozik. Utánpótlás is 
van bőven: nyáron több mint 
kétszáznegyvenen végeztek a 
Miskolci Rendészeti Szakgim-
náziumban. Három éve, a Bel-
ügyminisztérium kérésére 
indult rendészeti képzés a Sze-
mere Bertalan Szakközépisko-
lában. Annyira népszerű, hogy 
háromszoros a túljelentkezés.  

Az országos térképen az elsők közt szerepel Miskolc turiz-
musa. 180 millió forintos idegenforgalmi adóbevétel mellett 
Miskolcot csak Szeged és Eger előzte meg 2018-ban. A helyi 
attrakciókat egyre többen látogatják, emiatt a következő 
időszakban jelentős szálláshelybővítés kezdődik a városban.

– Az elmúlt esztendőkben 
rendszeresen arról szólnak a 
híradások egy-egy hosszú hét-
vége után, hogy Miskolc orszá-
gos szinten is a leglátogatot-
tabb turisztikai célállomások 
között szerepel – erről Soós 
Attila, a Fidesz frakcióvezető-

je beszélt sajtótájékoztatóján. 
– Ebből a szempontból nem 
is számít igazi meglepetésnek 
már, hogy a legfrissebb kimu-
tatások szerint, az idegenfor-
galmi adóbevételek összeg-
zése alapján – nem számítva 
Budapestet – Miskolc lett a 
harmadik legnagyobb idegen-
forgalmi adóbevétellel rendel-
kező magyar város. Miskolc 

2018-as, majdnem 180 millió 
forintos idegenforgalmi adó-
bevételével megelőzi példá-
ul Debrecent, Pécset, Győrt és 
Székesfehérvárt is. Csak Eger, 
illetve Szeged tudott tavaly vá-
rosunknál több idegenforgal-
mi adóbevételre szert tenni.  

Miskolcnak, mint turisztikai 
célállomásnak az egyre növek-
vő népszerűsége például azzal 
a következménnyel is jár, hogy 
a közeljövőben 139 négycsil-
lagos szállodai szobával, ma-
gas színvonalú, minden igényt 
kielégítő szálláshellyel bővül 
majd a helyi turisztikai ipar kí-
nálata városunkban – hangsú-
lyozta Soós Attila.

Kelet-Európa legjobb SPA 
világának választották az 
miskolctapolcai Avalon 
Parkot. 

Kilencedik alkalommal 
rendezték meg a World Lu-
xury SPA Awards-ot Szent-
péterváron. A közel egy év-
tizedes múlttal rendelkező 
elismerés a legjobb Wellness 
és SPA szállodákat értékeli 
világszerte a vendégek szava-
zatai alapján. Az Avalon Re-
sort & SPA dupla győzelmet 
aratott, hiszen Luxury Resort 
SPA kategóriában Magyar-
ország legjobbja lett, emel-
lett regionális szinten Luxury 
Wellness SPA kategóriában a 
Kelet-Európa legjobb SPA-ja 

címet is megszerezte. - Har-
madik alkalommal vettünk 
részt és arattunk sikert ezen a 
világszintű megmérettetésen. 
Az ehhez hasonló elismerések 
és díjak fontosak számunkra, 
különösen a nemzetköziek, 
hiszen ezek a munkánk di-
rekt visszaigazolásai. Mindig 
arra törekszünk, hogy valami 
jót, különlegeset hozzunk lét-
re, lehetőleg olyat, amit koráb-
ban még nem csinált senki. 
Nagyon boldogok vagyunk, 
hogy nem csak Magyarorszá-
gon, hanem regionális szin-
ten is kiemelkedőek tudunk 
lenni – nyilatkozta Tóth Esz-
ter Anna, az Avalon Resort & 
SPA kommunikációs és mar-
ketingigazgatója.

Családbarát Munkahely 
címet kapott a kormányhi-
vatal. 

Kilencedik alkalommal hir-
dették meg azt a családbarát 
munkahelyek kialakítását tá-
mogató pályázatot, amely elő-
segíti a munka és magánélet 

összeegyeztetését, a családi, ma-
gánéleti és a munkahelyi köte-
lezettségek összehangolását. A 
151 pályázó közül 52 nyerte el 
a díjat, ebből heten Családbarát 
Munkahely címet kaptak.

2019 nyarán a B.-A.-Z. Me-
gyei Kormányhivatal a mun-
katársak gyermekei számára 

napközis tábort szervez, segítve 
ezzel a gyermekek szünidei nap-
közbeni elhelyezését. A nyári 
időszakban a gyermekes szülők 
nehéz helyzetbe kerülhetnek, hi-
szen a gyermekeik napközbeni 
elhelyezését úgy kell oldaniuk, 
hogy azok biztonságban legye-
nek és aktívan, minőségi időt 

töltsenek el. Erre kínál megol-
dást a kormányhivatal program-
ja, amelyben a szülők munka-
idejében a gyerekek különféle 
foglalkozásokon és játékos ve-
télkedőkön vehetnek részt. A 
pályázat hetente huszonöt gyer-
mek elhelyezését biztosítja 2019. 
július-augusztus között.

Közélet Miskolci Napló4
Szaunában is az 
Avalon a legjobb

Miskolcon van a legtöbb 
rendőrjárőr

A turizmusban is 
élmezőnyben

Világszínvonalú, saját fejlesztésű 
technológia Miskolcon 

Tábor a munkatársak gyermekeinek



Miskolcra érkezett a népsze-
rű Ricse, Ricse, Beatrice roc-
kmusical. Az Újszínház nagy 
népszerűségnek örvendő 
előadását a Lovagi Tornák 
Terén mutatták be. A szín-
házban már lassan két éve 
játsszák, a miskolci fellépés 
egyben szabadtéri debütálás 
is volt.

Az Újszínház előadása, a Ri-
cse, Ricse, Beatrice a bemutató 
óta töretlen népszerűségnek 
örvend. Szabadtéren viszont 
még soha nem játszották a 
Nagy Feróról és a Beatrice ze-
nekarról szóló rockmusicalt, 
így a miskolci fellépés komoly 
próbatétel elé állította a stábot. 

– Ez egy rockzenész életpá-
lyájának egy része – tökéletesen 
vissza tudja adni a ‚60-as, ‚70-es, 
és ‚80-as éveket, ráadásul olyan 
zenével, ahol a zenekar élőben 
lép fel. A Beatrice zenekar élő-
ben részt vesz az előadásban, 
kevés ilyen előadás van és olyan 
zenekar, amelyik képes még 
így megjeleníteni azt a kort és 
ugyanazt a zenét eljátszani – 
mondta Dörner György, az Új-
színház igazgatója.

A fiatal Nagy Ferót  Kurkó Jó-
zsef Kristóf alakítja, aki a kezde-
tekkor örült a megkeresésnek, 
de kételkedett abban, hogy va-
lóban el fogja tudni énekelni a 
Beatrice dalokat. Néhány pró-
ba után viszont elmúlt a féle-
lem. – Most már nagyon él-

vezem az egészet. Nagyon jó, 
mikor a zene megszólal és azt 
érzem, nem tudod nem élvez-
ni, szerintem a nézők is így 
vannak ezzel.

Az előadás végén Nagy Feró 
is színpadra lépett. A Beatrice 

frontemberét, a nemzet csótá-
nyát vastaps fogadta a Lova-
gi Tornák Terén. – Hölgyeim 
és uraim. Boldog szép napok, 
nem biztos, hogy így történt, 
de én így éltem meg – mond-
ta közönségének. Azt mondja, 

nem is azon lepődött meg iga-
zán, hogy egy színházigazga-
tó előadást szeretett volna ké-
szíteni a történetéből, hanem 
azon, hogy ez valóban meg is 
történt.

– Először meg se tudtam 
szólalni, mert nem szoktam 
hozzá az életem során, hogy 
valami magától elkezd működ-
ni. Mindenért harcolni kell, 
ezért pedig nem kellett túlzot-
tan harcolni, sőt nem is kellett 
harcolni. Az igazgató eldöntöt-
te és abban a pillanatban men-
tünk a színházba – mondta 
Nagy Feró, aki hozzátette, volt 
néhány kérése a darab rende-
zése során. Az egyik legfon-
tosabb az volt, hogy élő zene 
legyen és élőben énekeljen 
mindenki.

A több éves hagyománnyal 
rendelkező Musical és Mis-
kolc Gála idén nagyzenekari 
kíséretet kap – jön a Musical 
és Miskolc Symphonic! 

A ZENITA Alapítvány és a 
Miskolci Szimfonikus Zene-
kar közös munkája már télen, 
az Advent Miskolc rendez-
vénysorozat kapcsán elkezdő-
dött. Most ismét összefogtak 
az ifjú tehetségekért. – Pél-
damutató, hogy a Miskolci 
Szimfonikusok és a ZENI-
TA Alapítvány össze tud fog-
ni és együtt tud működni egy 
közös, jó ügyért: a fiatal te-
hetségekért. A zene, Miskolc 
kulturális életének rendkívül 
meghatározó része és fontos 
szerepet tölt be a városmarke-
tingben is – fogalmazott Nagy 
Réka, polgármesteri biztos a 
Musical és Miskolc Gála saj-
tótájékoztatóján. – Nagyon 
sok látogatót vonzanak ide a 
zenei intézmények által szer-

vezett rendezvények, valamint 
azok a zenei fesztiválok, amik 
mára már országos és nem-
zetközi hírűek, mint az ope-
rafesztivál – emelte ki, hoz-
zátéve: ezek a rendezvények 
idegenforgalmi szempontból 
is jelentősek. Miskolc támogat 
minden olyan kezdeménye-
zést, ami ennek a zenei kultú-
rának az utánpótlását segíti.

Az idei Musical és Mis-
kolc Gála eltér a korábbi-
aktól. – A koncert első fele 
a mindenki által már oly’ 
jól ismert gála lesz, a máso-
dik felvonás pedig élőzenés, 
nagyzenekari kíséretet kap 
majd – nyilatkozta Cselepák 
Balázs, a Zenével az Ifjú Te-
hetségekért Alapítvány ve-
zetője. Miskolcról származó 
befutott sztárok és pályakez-
dő énekesek – ezúttal a Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar 
kíséretében – újra egy szín-
padon, október 20-án a Mű-
vészetek Házában.
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2019. július 1-jén a kormány hétpontos 
családvédelmi akciótervének négy pontja 
életbe lépett. Ezek: a babaváró támogatás, 
a CSOK kiterjesztése, a hitelelengedésre 
vonatkozó szabályozás, valamint a nagy-
családosok autóvásárlási támogatása. Ezen 
új támogatási formákat mutatjuk be cikk-
sorozatunkban. Elsőként a babaváró hitel 
feltételeit ismertetjük.

A babaváró hitel maximum 10 millió forin-
tig, legfeljebb 20 évre és havi 50 ezer forintos 
törlesztő részlettel vehető fel. A hitel kamat-
mentes a feltételek teljesítése esetén és ingat-
lan fedezet sem kell hozzá, ezt az állam kezes-
ségvállalása pótolja.

A kölcsönkérelmet a kölcsönt felvevő ál-
tal szabadon választott hitelintézetnél lehet 
benyújtani, a feltételeket igazoló dokumen-
tumokkal. A banki hitelbírálat maximum tíz 
napot vehet igénybe. A bankok az állam által 
meghatározott szabályokon túl, maguk szab-
ják meg, milyen feltételekkel adnak hitelt. 

Jogszabályi feltétel, hogy a feleség már el-
múlt 18 éves, de még nem töltötte be a 41. élet-
évét és mindkét házasfél rendelkezik magyar-
országi lakcímmel. Szükséges, hogy legalább az 
egyik fél 3 éve folyamatosan  biztosított legyen 
Magyarországon, kereső tevékenysége alapján 
vagy legalább 3 éve folyamatosan a felsőokta-

tásban tanul 
nappali ta-
gozaton. Kívána-
lom a büntetlen 
előélet is.

Ny i l a t k o z n i 
kell, hogy egyik 
félnek sincs az 
a d ó h at ó s á g n á l 
vagy a Központi 
Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott 
tartozása. Fontos, hogy nem állhat fenn olyan 
körülmény, ami alapján a közös gyermekvál-
lalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető. 
Korábbi gyermek nem akadály, de ebben az 
esetben legalább az egyik házas félnek az első 
házasságában kell élnie.

Az  igénylőknek vállalniuk kell, hogy leg-
alább egyikük a kölcsönszerződés után szü-
letett vagy örökbefogadott gyermekeiket a 
nagykorúvá válásukig (de legfeljebb a köl-
csönszerződés megszűnéséig) a saját háztar-
tásában neveli.

 A kölcsön törlesztését a folyósítás napját 
követő hónaptól kell megkezdeni. A kamattá-
mogatás 5 évig tart. Ha ez alatt az időszak alatt 
megszületik az első gyerek, akkor fennmarad 
a támogatás és 3 évre kérhető a törlesztés fel-
függesztése. Ha nem születik meg a gyermek, 
akkor a kölcsön hátralevő részére megszűnik 

a kamattámogatás, és a korábban 
ezen a címen kapott összeget visz-
sza kell fizetni egy összegben. A 
második gyerek után újabb 3 éves 
halasztás igényelhető a törlesztés-
re. A kölcsön fennmaradó részéből 
az állam teljesen elenged 30 száza-
lékot. A harmadik gyereknél elen-
gedik a teljes fennmaradó összeget

DR. STRASSBURGER  
GYULA ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Családvédelmi akcióterv  
1. rész - babaváró hitel

Idén nagyzenekari 
kísérettel

Miskolcon debütált a szabadtéri Ricse, 
Ricse, Beatrice

Költségosztó cégek ügyfélfogadása a MIHŐ-nél
Idén is, május 15-ével, a fűtési idény végével megkezdődött a költségmegosztó készü-

lékek leolvasása. A leolvasott értékek alapján július hónapban a MIHŐ Kft. elkészíti az el-
számoló számlákat.

Az alábbiakban a költségmegosztással kapcsolatos fontosabb tudnivalókat foglaltuk 
össze.

Költségosztást végző cég, vállalkozó feladata:
•  a radiátorokra felszerelt műszerek leolvasása a fűtési idény befejezését követően,
• a költségfelosztás elkészítése a lakóközösséggel kötött szerződés alapján.

Közös képviselő és a lakóközösség feladata:
•  a költségosztó cég által készített felosztás ellenőrzése, hitelesítése  

(szerződés szerint),
•  az elfogadott költségfelosztás eljuttatása a MIHŐ Kft-hez, a cég ezt követően  

elkészíti az elszámoló számlákat.

A MIHŐ Kft. feladata:
•  a közös képviselő által ellenőrzött és aláírt felosztási dokumentum alapján  

az idényvégi elszámoló számlák elkészítése és megküldése Díjfizető részére.

A MIHŐ Kft. a társasházi lakóközösség megbízottja – általában a közös képviselő – által 
jóváhagyott adatok alapján érvényesíti a díjakat az elszámoló számlában.

A költségmegosztással, a hőfelhasználási arányokkal és a korrekciós tényezőkkel kap-
csolatban minden esetben a közös képviselőt, illetve a költségmegosztást végző vállal-
kozót keresse!

Költségosztó cégek ügyfélfogadása
A korábbi jó gyakorlatnak megfelelően idén is lehetőséget biztosítunk Ügyfélszolgálati 

irodánkban (Miskolc, Szemere utca 5. sz.) a költségosztást végző cégekkel történő közvet-
len ügyintézésre. A TECHEM Kft. és az ISTA Kft. vállalta, hogy az alábbi időpontokban sze-
mélyesen is tájékoztatja a díjfizetőket.

TECHEM KFT. ÜGYFÉLFOGADÁS:
•  2019. július 31. (szerda) 09:00–15:00 óra között.
•  2019. augusztus 8. (csütörtök) 09:00–15:00 óra között.

ISTA KFT. ÜGYFÉLFOGADÁS:
•  2019. július 26. (péntek) 09:00–12:00 óra között.
•  2019. július 30. (kedd) 09:00–15:00 óra között.
• 2019. augusztus 9. (péntek) 09:00–12:00 óra között.

Hirdetés
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Hirdetés

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

Folytatjuk virtuális kirán-
dulásunkat a Bükkben, to-
vábbra is a Hámor völgyének 
helyneveire koncentrálva, 
ahol többek között megis-
merhetjük Lillafüred név-
adóját.

A vasgyártás hatékonyságá-
nak növelése érdekében fontos 
fejlesztés volt a Garadna-patak 
felduzzasztása. Ezt a projektet 
már Fazola Henrik fia, Frigyes 
vezette, hiszen az üzemeknek 
vízre volt szüksége. A gátépí-
tés helyét a Szinva és a Garad-
na összefolyásánál határozták 
meg, így jött létre a Hámori-tó 
1811-12 környékén, amit ele-
inte Tajnak hívtak, ami a szin-
tén német Teich szóból ered. 
Érdekesség, hogy egy 1861-es 
újságkivágás szerint Diósgyőri 
tónak is nevezték a helyiek.

A tó létrejötte teljesen meg-
változtatta a tájképet, művész 
hajlamúak kedvelt célpontjává 
vált, egyesek közülük a borsodi 
Svájcnak vagy a magyar Tem-
pének is nevezték a környéket. 
Nem is csoda, hogy híre ment 
a környék páratlan szépségé-
nek az országban, okot adva 
a következő évtizedek beru-
házásainak, mellyel a környék 
szerepe is megváltozott. 

A Miskolc és Diósgyőr közé 
épített Vasgyár fellendülését 
Hámor nagyon megsínylette, 
ipari jelentősége egyre csök-
kent, komolyan fenyegette a 
hámori falvakat az elnépte-
lenedés veszélye. A környék 

azonban a természeti adottsá-
gainak köszönhetően hamaro-
san turistaközponttá avanzsált. 
Bethlen András földművelés-
ügyi miniszter több helyen 
is üdülőövezetek kialakítását 
rendelte el, hogy a kevésbé te-
hetős magyar lakosságnak itt-
hon is legyen módja és helye a 
pihenésre. A gróf jól ismerte a 
környéket rokonai, a Vay-csa-
lád révén, akikhez rendszere-
sen járt vadászni. Így esett a 
választás Hámorra is, vagyis 
az üdülőövezet kialakításával 
létrejött Lillafüred. De honnan 
kapta a nevét a település? Egy 

népi monda szerint a mai lil-
lafüredi posta helyén állt egy 
kastély, melynek hercegnőjét 
Lillának hívták. Nos, ez egyál-
talán nem igaz, sem a kastély, 
sem annak hercegnője nem lé-
tezett. 

A Lillafüred elnevezés Vay 
Erzsébethez köthető, az ő be-
ceneve volt Lilla. Bár sok le-
írásban Bethlen András fe-
leségeként jelölik meg Lillát, 

helytelenül. A valóságban 
ugyanis Pejachevich Tivadar-
né Vay Erzsébet csak rokona 
volt a miniszternek, a koráb-
bi borsodi főispán Vay Elemér 
húga.

Erzsébet egyébként soha 
nem járt a róla elnevezett te-
lepülésen, ugyanis házassága 
a horvát-szalvón-dalmát bán-
nal elszólította a környékről. 
Érdekesség még a névadással 
kapcsolatban, hogy az üdülő-
telepi küldöttség külön kérése 
volt, hogy a települést hálából 
Bethlenfürednek nevezzék el, 
ezt azonban a miniszter vissza-

utasította. 
1900-ban épült fel a ma 

már nem látható kilátó, mely 
Zsófia-toronyként vagy 
Zsófia-kilátóként vált ismert-
té.  A Vay-család befolyását 
mutathatja az is, hogy nevét 
Vay Erzsébet édesanyjáról, Te-
leki Zsófiáról kapta. A tornyot 
azonban a Szikla néven is-
mertté vált titkos katonai ob-
jektum építésekor lebontották 

az ötvenes években, ugyan-
is szerették volna korlátozni a 
környék bejárhatóságát. A ki-
látót a Dolka-hegyre építették, 
melynek neve a szláv dolha 
(jelentése: hosszú) szóval függ 
össze, a hegyvonulat ugyanis 
hosszan húzódik el a Hámor 
völgye felett.

Korábban sokat foglalkoz-
tatott az a kérdés is, hogy va-
jon miért hívják a lillafüredi 
tanösvényen található kegyhe-
lyet Limpiászi keresztnek. Nos, 
Limpias egy Cantabria nevű 
tartományban található falucs-
ka Spanyolországban, ami iga-
zi búcsúhellyé vált, a hagyo-
mány szerint ugyanis az ottani 
kereszten lévő Jézus szeme és 
ajka is mozgott, majd csodás 
gyógyulások színtere is lett. 
Ennek a keresztnek a másola-
tát helyezték el a Palotaszálló 
építésével egy időben a Mária 
sétányon. Persze egyes népi 
hagyományok szerint az ere-
deti keresztet gyalog(!) hozták 
el Lillafüredre, miután a lim-
piasiak eladományozták. Ez 
utóbbi történetet kéretik nem 
komolyan venni.

Ha már említésre került a 
Garadna és a Szinva patak, 
mindkét elnevezést érdemes 
megvizsgálni. Mindkét patak 
nevét (ahogy sok más helyne-
vet is a Bükkben) a honfog-
lalás előtti szláv jelenlétre ve-
zetik vissza. Eszerint a Szinva 
kék vizet, a Garadna (grad na) 
pedig várat vagy várhoz tarto-
zót jelent. A Garadna, mint vár 

jelentéstartalom azért felvet 
néhány kérdést. A ma kirán-
dulóhelyként ismert Garad-
na-völgyben egyesek szerint 
elképzelhető, hogy a középkor-
ban egy település állt, azonban 
a valószínűbb verzió az, hogy 

neve összefüggésben áll a di-
ósgyőri koronauradalommal, 
melynek várbirtokként volt ré-
sze a terület. 

Érdekes, tevékenységre uta-
ló helynév a Puskaporos. A 
néphagyomány úgy tartja, 
hogy a hegyoldalon volt egy 
torony, amiben a Hámori-tó 
és a környező alagutak rob-
bantásos építéséhez lőport 
tároltak. Sőt, egy monda sze-
rint élt itt egy szerelmespár, 
akiknek szülei nem engedték, 
hogy egymáséi legyenek. A fi-
atalok ezért bezárkóztak a to-
ronyba, majd elkeseredésük-
ben magukra robbantották 
a tornyot. A beteljesületlen 
szerelem és az öngyilkosság 
meséje kísértetiesen hasonlít 
a Molnár-szikla legendájára. 

Van azonban ennél egy jóval 
valósághűbb magyarázata az 
elnevezésnek: az Alsóhámor 
felett húzódó, meredek olda-
lú kiemelkedés sziklás lábánál 
valaha puskapormalom állt. 
Korábban ezt a hegyet Gulbu-

kának is nevezték, ami szintén 
szláv eredetű elnevezés, mé-
lyet jelent. 

Szót ejtenék még a környé-
ken található két "kútról". A ma 
leginkább síelőhelyként funk-
cionáló Bánkút arról az Ernye 
Bánról kapta a nevét, akinek 
komoly szerepe volt a történel-
mi Diósgyőr kialakulásában. 
A kedvelt pihenőhely, Jávor-
kút névadása az itt (már nem) 
lévő növényvilággal függ ösz-
sze, a juharral. A jávor ugyanis 
szinonimája a hegyi juharnak. 
Azonban Jávorkút névadó fái 
a 19. századi erdőgazdálkodási 
célok áldozatául estek, így ma 
már nem gyönyörködhetünk 
bennük. (folytatjuk)

NAGY ATTILA
TÖRTÉNÉSZ

A borsodi Svájc (Miskolc helynevei 2. rész)
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 2019. 07. 13-tól 2019. 07. 19-ig 
Dosia mosógél, 3,56 l, 365 Ft/l  1299 Ft
Coccolino öblítő, 1800 ml, 555 Ft/l, BOMBA ÁR 999 Ft
Protect szúnyog- és kullancsriasztó aer., 100 ml  1099 Ft
Szúnyogriasztó karkötő   359 Ft
Brix WC-frissítő, 55 g   259 Ft
Fa szappan, 90 g, 1766 Ft/kg  159 Ft
Vanish folttisztító, 1 l   999 Ft
Clin ablaktisztító pump., 500 ml, 938 Ft/l  469 Ft
Amodent fogkrém, 100 ml, 2890 Ft/l  289 Ft
Dosia mosópor, 1,4 kg, 542 Ft/kg  759 Ft 
Lenor öblítő, 2,905 l, 550 Ft/l  1599 Ft
Mikroszálas poroló, teleszkópos nyéllel   599 Ft
Fazék zománcos, 5,5 l, III. oszt.   1799 Ft
Kallos hajfesték, 60 ml (egyes színek)  399 Ft

l  AVASI TÚRA  
2019. 07. 27.: 12.500 Ft/fő

l  LEGENDÁK, TITKOK  
2019. 08. 31.: 9.900 Ft/fő

l  VÍZBŐL BORT (SÉTA MISKOLC- 
TAPOLCÁRÓL GÖRÖMBÖLYRE)  
2019. 08. 03.: 5.900 Ft/fő

l  CSORDOGÁLÓ – LILLAFÜREDI SÉTA 
A SZINVA MENTÉN  
2019. 09. 28.: 12.900 Ft/fő

Részvételi díj:  
800 Ft/fő/alkalom + belépődíjak

JELENTKEZÉS IRODÁNKBAN!

TOVÁBBI AJÁNLATAINKRÓL  
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN  

VAGY HONLAPUNKON!

Cím: Miskolc, Bató-ház földszintjén 
Tel.: 46/344-454

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

Apróhirdetés
Pótvizsgára felkészítést vállalok ál-
talános- és középiskolások részére hu-
mán tárgyakból, németből, földrajzból, 
biológiából. Kicsiknek angolból, és ma-
tematikából is. Ár: 1600 Ft/60 perc. Ház-
hoz megyek. Tel.: 06-20-256-7949.

Nem italozó, önállóan dolgozni tudó 
ácsot és korábban ács mellett dolgo-
zó segédmunkást keresek Miskolc és 
környékére, nem csak tetőn végzendő 
munkákra. Tel.: 06-20/460-6775.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar-
to no zás, lambé riázás, filagóriák, elő-
tetők, kerítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Ve lux ablakok be-
építése, cseréje; íves fedések és hajla-
tok készítése; tetők szellőztetése. www.
kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-20/460-
6775.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvezménnyel, tel-
jeskörű árnyékolástechnikával. Tel./fax: 
46/402-292, mobil: 30/336-5528, web: 
www.aluport.hupont.hu, bemutató-
terem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. 
Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.
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A végsőkig kitartok, egyfajta fa-
natizmus nélkül ezt nem is lehet 
csinálni – fogalmaz a junior egyéni 
magyar bajnok, junior Eb egyé-
ni 2. helyezett Guzi Blanka. „Az 
év sportolója” díjat idén a fiatal 
öttusázó kapja, a sportágban elért 
kiemelkedő hazai és nemzetközi 
eredményeinek elismeréseként. 

Az alig 20 éves Blanka kézilab-
dázóként kezdte a pályafutását, de 
mindig is érdekelte az öttusa, ezért 
jelentkezett Fázold Henriknél, aki 
először megpróbálta ugyan Blankát 
lebeszélni erről a sportágról, de látva 
az elkötelezettségét, belevágtak a kö-
zös munkába. – Nem ment könnyen 
a váltás, még most is érzem néha a ta-
pasztalathiányt – teszi hozzá Blanka, 
aki 16 évesen kezdte el úszó-, futó- és 
vívóedzéseit. – Nagyon sokat dol-
goztam, tudtam, hogy nekem még 
keményebben kell edzenem, mint a 
riválisaimnak.

A miskolci sportoló közben a ta-
nulást sem hanyagolta el: a Herman 
Ottó Gimnázium biológia szakán 

érettségizett, majd felvételt nyert az 
ELTE földtudományi szakára. Sport-
pályafutása miatt nem kezdte meg 
tanulmányait; jelenleg nyelveket ta-
nul és gondolkodik azon, hogy sport-
pszichológiát hallgasson. – Fontos az 
életemben a tanulás – mondja.

A miskolci Swimming Penthatlon 
Clubot erősítő öttusázó számára az 
igazi áttörést az jelentette, amikor 
csapatban arany-, egyéniben ezüstér-
met szerzett a barcelonai junior Eb-
n. – Ez volt az első nemzetközi meg-
mérettetésem, azon a napon minden 

nagyon jól ment. Az eddigiek közül 
talán ez a legemlékezetesebb verse-
nyem – fogalmaz Blanka, aki a kor-
osztályos vb-ről is érmet hozott haza, 
csapatban bronzérmet szerzett.

Tavaly aztán a felnőtteknél is letet-
te névjegyét: a mexikói öttusa vb női 

váltó versenyszámában Gulyás Mi-
chellel ötödik lett, Kardos Bencével 
pedig a Laser Run vb-n nyerték meg 
a felnőtt vegyes váltót, így az egyé-
ni világbajnoki címért járó medált is 
elhozta Blanka. A miskolci sporto-
ló honi viszonylatban is kiemelkedő 
eredményt tudott felmutatni, hiszen 
megnyerte az egyéni magyar bajnok-
ságot az U24-es korosztályban az el-
múlt szezonban. A 2018-as esztendő 
megkoronázását az jelentette számá-
ra, hogy a Magyar Öttusa Szövetség-
től ő vehette át az év junior verseny-
zőjének járó díjat.

– A legjobb érzés, amikor fent áll-
hatok a dobogón. Ott már nem gon-
dolok az odáig vezető nehézségekre; 
megkönnyebbülök, mint aki learatja 
munkájának jól megérdemelt gyü-
mölcsét. Nem is titkolt vágyam, hogy 
egy nagy versenyen nekem szóljon 
majd a Himnusz – hangsúlyozza 
Blanka, aki indul a 2019-es junior 
vb-n, de nagyon boldog lenne, ha he-
lyet kapna a budapesti felnőtt világ-
bajnokságon induló magyar csapat-
ban is.

Az utolsó verseny utolsó gyorsasá-
giján dőlt el a bajnoki cím tavaly 
a hazai rallybajnokságban. „Nem 
mi voltunk az esélyesek a végén, 
mégis nyerni tudtunk” – emlék-
szik vissza Hadik András, aki ta-
valy elért kiemelkedő eredménye 
alapján „Az év sportolója” díjat 
kapja. 

A Miskolcon született Hadik 
András 1995-ben kezdte pályafutá-
sát az autósportban, de mint mond-
ja, az autók szeretete mindig is része 
volt az életének. – Apám autóveze-
tést oktatott, szinte még ki sem lát-
tam a műszerfal mögül, már vezet-
ni tanított, kispárnán ülve. Ahogy 
megszereztem a jogosítványt, indul-
tam is versenyezni – mondja.

Eleinte Trabantot vezetett, az 
alapmotor 26 lóerejéből akár 50-et 
is ki lehetett hozni. – A mai napig 
úgy gondolom, hogy egy ilyen au-
tóval, sokkal félelmetesebb verse-
nyezni, mint egy mostanival – teszi 
hozzá.

Hiába a nagy szerelem, 1999-től 
már elsőkerék-meghajtású autókkal 
versenyzett. Az első futamgyőzel-
mek a 2000-es években jöttek, ekkor 
már Subarukat hajtott, kategó riáját 
többször is megnyerte. 2009-ben 
magyar bajnokká koronázták.

– Sokan úgy gondolják, hogy elég 
jól vezetni, de ez egy nagyon ösz-
szetett sportág. Egyrészt nagy szük-
ség van a jó fizikai állóképességre. 
Nem úgy van, hogy beülök és gyors 
vagyok, el van intézve. Aztán mint 
sok más, ez is 90 százalékban fejben 
dől el, nagyon tudatosnak kell lenni. 
Sokan tudnak keresztben autózni a 
hóban, de amikor a másodpercekért 
küzd valaki, az egy másik dolog. Hi-
ába jó pilóta valaki, ha rosszabb au-
tóban ül, nem fog tudni nyerni. Ez 
fordítva is igaz. Mindennek nagyon 
össze kell állnia, tökéletesnek kell 
lennie, csak akkor lehet nyerni.

2016-ban szerezte meg az első ab-
szolút magyar bajnoki futamgyőzel-
meit, az évet a második helyen zár-
ta a bajnokságban. 2017-ben ismét 

ezüstérmes lett összetettben, de re-
mek szezont zárt a Közép-Európai 
Zóna Kupában is, hiszen megsze-
rezte a bajnoki címet.

– Tavaly nagyon jól kezdtük a baj-
nokságot, nyertünk Egerben és Mis-

kolcon is, de aztán sorra jöttek a 
rosszabb eredmények. A végén már 
nem mi voltunk az esélyesek, mégis 
mi lettünk a bajnokok, egy ponttal. 
Az utolsó verseny utolsó gyorsasá-
giján dőlt el a bajnoki cím. Boldog-

ságunkat tetézte, hogy nem csupán 
Magyarország rally bajnoka lettem, 
de megvédtem Közép-Európa Zóna 
kupa bajnoki címemet is, így az or-
szág 5. legjobb autóversenyzőjének 
választottak. 

„A szinkronkorcsolya a lendület, a 
bátorság, a kitartás és a csapatszel-
lem megtestesítője” – véli Gulyásné 
Sinka Erika, a „Jégvirág” Kor-
csolya Klub elnöke. Kiemelkedő 
nemzetközi eredményeiknek kö-
szönhetően a Jégvirágok idén „Az 
év sportolója” díjat is maguknak 
tudhatják. 

A Miskolci „Jégvirág” Korcsolya 
Klub 1991-ben alakult a csoporto-
san korcsolyázó sportolók és szülők 
kezdeményezésére a csapat akkori 
edzője, Bikfalvi Tünde vezetésével. 
1995-ben az Országos Korcsolyá-
zó Bajnokságon már a miskolciak 
is képviseltették magukat. Később, 
2006-ban a fedett jégcsarnok meg-
épülésekor magasabbra került a 
mérce. Számos neves szakmabe-
li segítette a klub munkáját: többek 
között Almássy Zsuzsa világbaj-
nok bronzérmes műkorcsolyázó is 
dolgozott itt az egyesület kérésére, 
ahogy  Kaisa Nieminenn, a világ-
bajnok finn csapat edzője, Dohány 
Andrea, a szintén többszörös világ-
bajnok svéd csapat edzője, Gulyás 

Erika, a válogatott szinkronkorcso-
lya csapat edzője. A szinkronkor-
csolya mellett az egyesület Kulcsár 
Zsófia és Tóth Zoltán segítségével el-
indította műkorcsolya szakosztályát 
is, így versenyszerűen is megméret-

tethetik magukat a tagok hazai, de 
nemzetközi szinten is.

„Több mint 20 éve csináljuk ezt a 
klubot, több száz gyereket neveltünk 
fel a korcsolya sport számára és öreg-
bítettük Miskolc város hírnevét a vi-

lágon mindenütt; Kanadától kezd-
ve Ausztriáig” – fogalmaz Gulyásné 
Sinka Erika, a Miskolci „Jégvirág” 
Korcsolya Klub elnöke. Jelenleg 
több mint 40 gyermek korcsolyázik 
a klubban. Ugyan szinkron- és mű-

korcsolya csapatok egyaránt vannak 
a Jégvirágoknál, de a legnagyobb 
erősségük a szinkronkorcsolya.

A szinkronkorcsolya viszonylag 
fiatal sportág. Kanadából indult, 
Magyarországon pedig a 90-es évek 
elején került előtérbe: a Miskolci 
„Jégvirág” Korcsolya Klub az elsők 
között alakított szinkronkorcsolya 
csapatot. – Csodálatos, ahogyan 16 
gyerek egyszerre, egy koreográfiára, 
egységben korcsolyázik. Ez a sportág 
a lendület, a bátorság, a kitartás és a 
csapatszellem megtestesítője – emeli 
ki. „Folyamatosan azért dolgozom az 
edzőkkel, a szülőkkel együtt, hogy itt 
boldog, sikeres gyerekek korcsolyáz-
hassanak és vihessék Miskolc hírne-
vét.” Csapataik az évek során több 
országos bajnoki címet szereztek. A 
Mozart kupán – amely Európa egyik 
legjelentősebb szinkronkorcsolya 
versenye –, 2015-ben második, 2016-
ban harmadik, 2019-ben első helye-
zést értek el Salzburgban. A klub 
négy éve saját versenyt is rendez, Jég-
virág Kupa néven, amelyre több or-
szág számos versenyzőjét küldi min-
den évben.

AZ ÖTTUSÁRÓL NEM LEHETETT LEBESZÉLNI 

„Nagy küzdő vagyok, sosem adom fel”

BOLDOGOK, KITARTÓAK ÉS NAGYON SIKERESEK



Az MVLC szeretné meg-
csípni a negyedik helyet a 
2019/20-as bajnokságban, 
ami előrelépés lenne a klub 
legjobb eredményét hozó 
tavalyi évhez képest. Hogy 
a nemzetközi és a hazai po-
rondon is helyt tudjanak 
állni, két új játékost igazolt a 
férfi vízilabdacsapat.

Új vezetőedző, a négy év 
után távozó Sike Józsefet váltó 
Vidumanszky László irányítá-
sával szerdán megkezdte a fel-
készülést a PannErgy-MVLC 
élvonalbeli férfi vízilabdacsa-
pata a 2019/20-as szezonra. 
Az idény előtti sajtótájékozta-
tón Hercsik István, a klub el-
nöke emlékeztetett: a miskol-
ci együttes az elmúlt idényben 
az ötödik helyet szerezte meg a 
bajnokságban, így indulhat az 
Eurokupában, ahol szeretné-
nek a legjobb négy közé kerül-
ni, az ob I-ben pedig a negye-
dik-ötödik hely elérése a cél.

A 2018-2019-es szezont ér-
tékelve folytatta: a csapat a 
Magyar Kupában a második 
helyet szerezte meg, az ob I 
MVP-je pedig a monteneg-
rói Sasa Misic lett. – Úgy gon-
dolom, tisztességes eredmé-
nyeket produkált a csapat, ha 
némi hiányérzetünk azért ma-
radt is a magyar bajnokságban. 
Örömteli volt azonban, hogy 
egyre komolyabb buzdítást 
kapunk a lelátóról, bízunk ab-
ban, hogy ez az új szezonban is 
folytatódik. Ehhez jó meccse-

ket kell játszanunk – tette hoz-
zá a klub elnök.

Mint ismert, két játékos tá-
vozik a klubtól: Alex Bowen 
a Mladost Zagrebhez igazolt, 
Szőke Szabolcs pedig Szom-
bathelyen folytatja. A helyükre 
szerződtették az olasz Edoardo 
Manzit a Posillipo Napolitól és 
a montenegrói Dimitrije Kri-
jestoracot a Primorac Kotor-
tól. – A csapat magja már évek 
óta együtt játszik, stabilak va-
gyunk. A feltételek tehát adot-
tak, biztatóak a jövőre nézve 
– fogalmazott Hercsik István, 
aki szerint a magyar bajnoki 
negyedik hely reális elvárás; a 
nemzetközi kupában a legjobb 
négy közé kerülés a cél, ahogy 
a Magyar Kupában is.

A klubvezető azt is elmond-
ta, hogy a csapat négy játéko-
sa – Bedő Krisztián, Vadovics 
Viktor, Nagy Ádám és Cso-
ma Kristóf – már meghívót 
kapott a felnőtt válogatottba, 
Mizsei Márton az U20-as, Vis-
meg Zsombor pedig az U16-

17-es nemzeti együttest erősíti. 
– Fontosnak tartjuk az után-
pótlásnevelést, ezért három új 
edzőt is igazoltunk Csányi Ró-
bert, Csányi Márk és Hidvégi 
Georgina személyében – is-
mertette Hercsik István.

Elhangzott: a megyében sze-
retnék minél több várossal fel-
venni a kapcsolatot, amelyik 
rendelkezik úszókomplexum-
mal, hogy őket is bevonják a 
vízilabda-utánpótlás nevelé-
sébe. A fejleményekről várha-
tóan az ősz elején már be tud-
nak számolni. – Szeretnénk 
saját nevelésű játékosokkal 
feltölteni a keretet – ezt már 
 Bachner András szakmai igaz-
gató mondta, hozzátéve: az 
utánpótláscsapatoknak kiírt 
Komjádi Kupában határozot-
tan a végső győzelemért száll-
nak harcba. Azzal folytatta, 
hogy a nagycsapatoknál látott 
szakmai hátteret igyekeznek 
megteremteni. Profibbá válni 
– ez a jelszó, és ez alatt érteni 
kell egyebek mellett az orvosi 

– pszichológus, dietetikus stb. 
szakemberek bevonását – hát-
tér felépítését is.

– Rend, munka, fegyelem, ez 
lesz jellemző nálunk – mondta 
határozottan az új vezetőedző, 
aki hivatalosan most mutat-
kozott be a sajtó előtt. Vidu-
manszky László hozzátette: a 
védekezésre fognak építeni, ez 
biztos alapot nyújt, a labda-
szerzésekből aztán gyors lefor-
dulásokat fognak vezetni. – A 
taktikánk illeszkedik is a csa-
pat adottságaihoz, hiszen sok 
jól úszó játékosunk van. Az a 
fontos, hogy mindenki felis-
merje: egy hajóban evezünk, 
egy cél érdekében kell dolgoz-
nunk – hangsúlyozta a szak-
ember.

Bachner András végül el-
mondta azt is, hogy augusztus 
22-25. között Nagyváradon ját-
szanak egy felkészülési tornán, 
a bajnokság szeptember 4-én 
kezdődik, az Eurokupában pe-
dig szeptember 13-án játsszák 
az első mérkőzésüket.
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A Borsod Mountainbike 
Bajnoka verseny komlós-
tetői futamát rendezték a 
napokban. 

Gazdusné Pankucsi Kata-
lin önkormányzati képvise-
lő büszke arra, hogy számos 
biciklis verseny helyszíné-
ül Komlóstetőt választják. 
– Évek óta keresnek minket 
a szervezők, mert szeretik 
Komlóstetőt. Mind az erdő, 
mind a mountain bike pá-
lya megfelelő helyszín az itt 

rendezett kerékpárverse-
nyeknek. A Borsod Moun-
tainbike Bajnoka verseny 
komlóstetői etapjára több 
mint százan neveztek. 

Pázmándi Péter, a HOTE 
Sportegyesület tagja, a kom-
lóstetői futam ötletadója. 
Mint a mondta, a kerékpár-
sport húzóág a városrészben. 
– A terület képviselője és a 
Factory Aréna támogatá-
sának köszönhetően sport-
egyesületünk újjá tudta 
éleszteni a biciklisportot a 
városrészben. A komlóste-
tői futam már részét képezi 
a Borsod Mountainbike Baj-
noka versenynek. Érdekessé-
ge a megmérettetésnek, fő-
leg nevéből adódóan, hogy 
meglepetésünkre nemcsak 
borsodiak jelentkeztek, ha-
nem más megyéből, sőt, a 
Felvidékről is vannak ver-
senyzők – fogalmazott Páz-
mándi Péter.

A megye legjobb  
biciklisét keresték

A NEMZETKÖZI INDULÁS A CÉL

Hirdetés

22 MILLIÓ LEGYÁRTOTT  
LÉGZSÁK MISKOLCON

Talán nem is gondolnánk, 
hogy egész Európában épp Mis-
kolcon van az egyik legnagyobb 
légzsákgyártó üzem, amely a vi-
lágszinten legismertebb autó-
gyártók beszállítója. A Joyson Sa-
fety Systems miskolci gyárában 
már több mint kétezren dolgoz-

nak annak érdekében, hogy a kü-
lönböző autógyártók  igényeire 
szabott légzsákmodulok megfe-
lelő minőségben és időben elké-
szüljenek. Az autógyárak egyedi 
elvárásain kívül a termékeknek 
és az azok gyártásában közremű-
ködő összes kollégának szigorú 

feltételeknek kell megfelelniük, 
hiszen a légzsákokat arra tervez-
ték, hogy balesetek esetén em-
beréleteket mentsenek. Ehhez 
a sztenderdek maximális betar-
tása, a folyamatos képzések és 
körültekintő munkavégzés szük-
séges, az elhivatottság pedig el-
engedhetetlen feltétel. 

Miskolcon 5 légzsáktípusba 
tartozó légzsákmodulok gyártá-
sa történik:

• vezető oldali légzsák
• utas oldali légzsák
• oldallégzsák
• térdlégzsák
• függönylégzsák 
Miskolcon eddig 22 millió lég-

zsákmodul készült és került ki-
szállításra az autógyárak részére. 
Mivel a miskolci gyár az európai 
személygépjármű-gyártás jelen-
tős részét szolgálja ki, ezért né-
hány évben belül akár minden 
Európában gyártott autóban le-
het legalább egy Miskolcon gyár-
tott légzsák.
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A tapolcai réten rendezik jú-
lius 20-án a Miskolci Öröm-
ünnepet.

A rendezvényen főleg termé-
szetes alapanyagú vásárfiák és 
ételek gazdagítják lelki örömün-
ket, egészséges életmódot hir-
dető előadások növelik szellemi 
tudatunkat, és a résztvevők tes-

tük karbantartására is lehető-
séget kapnak: masszázsok, test-
kezelések, mozgási lehetőségek 
közül választhatnak a látoga-
tók. Lesznek közösségfejlesz-
tő játékok, henna festés, látvány 
barkácsolás, kismanó-foglal-
koztató, slackline és Tai-chi be-
mutató is. A részletes program 
az  oromunnep.hu oldalon. 

Négy éve színesíti városunk közéletét 
a Miskolci Termelői Nap, mely július 
21-én ünnepi hangulatban várja az ér-
deklődőket. 

Reggel kilenc és délután egy óra között 
várnak minden érdeklődőt az Erzsébet té-
ren, ahol beszerezhetik kedvenc kézműves 
portékájukat és minőségi bio élelmiszere-
ket. Ez a nap nemcsak a bevásárlásról szól. 
Tartalmas délelőttöt tölthetnek itt a mis-
kolciak és a távolabbról érkezők is, a csa-
lád apraját-nagyját programokkal várják.

Július 21-én, vasárnap a Kalamajka báb-
színház Terülj-terülj asztalka című zenés 
bábjátéka és népi játszóház is várja a gyer-

mekes családokat. A kicsik kipróbálhat-
ják például a játékos malacterelést, gólyás 
játékot, dióejtőt, a „négy kívánság” hor-
gászversenyt. A jó hangulatról a Miskolc 
Dixieland Band is gondoskodik majd. A 
civil szférát ezúttal az Esély és Részvétel 
Közhasznú Egyesület képviseli aki játékos 
foglalkozásokkal várják gyerekeket, 
míg a felnőttek a Magyar Vöröske-
reszt négy típusú állapotfelmérésén 
is részt vehetnek. A születésnap al-
kalmából ünnepi fagyiosztással ké-
szülnek a szervezők. 

A negyedik éve töretlen népsze-
rűségnek örvendő közösségi prog-
ram egyik vonzereje épp a szemé-

lyességben van: jó hangulatú találkozási 
lehetőség a helyiek számára és a portéká-
ikat büszkén kínáló termelők és vásárlók 
között. A négyéves Miskolci Termelői Nap 
egy olyan közösségi alkalom, melyet a ter-
mészetesség, a kedvesség, a tudatosság és a 
sokszínűség jellemez.
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Hirdetés

Örömünnep Tapolcán

ÜNNEPEL A MISKOLCI TERMELŐI NAP
Művészetek Háza: URÁNIA-TEREM:
Július 11. csütörtök-17. szerda, naponta 15:30 

A kis kedvencek titkos élete 2., 17:30 és 
20:00 Szerelem második látásra

Július 18. csütörtök-24. szerda, naponta 15:30 
A kis kedvencek titkos élete 2., 17:30 és 
20:00 Anna

Művészetek Háza: BÉKE ART-MOZI:
Július 11. csütörtök-17. szerda, naponta 19:45 

Együtt megyünk,
Július 12. péntek és 14. vasárnap-17. szerda, 

naponta 16:00 Táncterápia, naponta 18:00 
Férfiak fecskében

13. szombat 16:00 Pjotr Iljics Csajkovszkij 
utolsó műve - A diótörő

Július 18. csütörtök-24. szerda, naponta 16:00 
Yao utazása, 18:00 Átkozottul veszett, 
sokkolóan gonosz és hitvány, 20:15 A bűnös

CINEMA CITY:
Július 11. csütörtök-17. szerda, naponta több 

időpontban – A kis kedvencek titkos élete 
2. | Aladdin | Annabelle 3. | Átkozottul 
veszett, sokkolóan gonosz és hitvány (csak 
szombaton) | Az oroszlánkirály (csak szerdán) 
| Bosszúállók: végjáték | Csaló csajok (csak 
szombaton) | Együtt megyünk | Men in Black 
– Sötét zsaruk a Föld körül (csak szombaton) 
| Pókember - idegenben | Szerelem második 
látásra | Szupercella 3: Az ördögverem | Toy 
Story 4. | Übergáz | Yesterday (keddig)

KIÁLLÍTÁS:
Július 13. szombat 10:00-16:00 Lillafüredi 

madaras nap, Herman Ottó Emlékház
Július 27-ig keddtől szombatig naponta 9:00-

17:00 Gótikus és barokk szobrok, Miskolci 
Galéria

Augusztus 3-ig keddtől szombatig naponta 
9:00-17:00 „A művészet nem luxus”, 
Miskolci Galéria

Szeptember 7-ig előzetes bejelentkezés 
alapján Pazár Éva kiállítás, Feledy-ház

ELŐADÁS:
Július 19. péntek 20:00 Szép nyári nap, 

Akropolisz Színpad
Július 20. szombat 10:00-21:00 Örömünnep, 

Miskolctapolcai turistapark
Július 21. vasárnap 10:00-17:00 Szent Hedvig 

ünnepe, Diósgyőri vár
KONCERT:
Július 14. vasárnap 19:00 Theatre Brass 

hangverseny, Akropolisz Színpad
Július 17. szerda 18:00 Limonádé – zenei est, 

Thália-ház (Déryné 3.)

Július 19. péntek 19:00 Zártosztály és 
Bakancsos Edda-tagok, Gárdonyi Géza 
Művelődési Ház

Július 20. szombat 20:00 Elvis-est Pál 
Csabával, Avalon Ristorante

21:00 Tankcsapda, Lovagi Tornák Tere
EGYÉB:
Július 13. szombat Családi sportnap, 

Miskolctapolcai Strandfürdő
10:00-19:30 Karibi Beach Party, Avalon
19:00-24:00 Cirkuszok éjszakája, Eötvös 

Cirkusz (Szentpéteri kapu)
Július 13. és 20. szombat 20:00 Éjszakai 

fürdőzés, Miskolctapolcai Barlangfürdő
Július 18. csütörtök 15:30 Termelői és 

kézműves vásár, Kilián-dél, Otthon tér
Július 19. péntek GasztroPlacc, Művészetek 

Háza
Július 21. vasárnap Miskolci Termelői Nap, 

Erzsébet tér
11:00 Közönségtalálkozó Forstner Csenge 

influencerrel, Avalon
FESZTIVÁL:
Július 13. szombat VII. Monoki Babfesztivál, 

Monok
XII. Molnárkalács Fesztivál, Borsodnádasd
17:00-22:00 I. Perecesi Rockfesztivál, Perecesi 

Szabadtéri Színpad
18:00-20:00 III. Miskolci Dixie és Jazz 

Fesztivál, Szinva terasz
Július 13. szombat és 14. vasárnap 

Bükkszentkereszti Gyógynövénynapok, 
Bükkszentkereszt

Zsóry Fesztivál, Mezőkövesd
XXI. MOL Triatlon Nagyhét, Tiszaújváros
Pákász Napok, Tiszabábolna
Július 19. péntek és 20. szombat, naponta 

16:00 Sárospataki Borfesztivál, 
Sárospataki Vízikapu

Strázsa-nap és kézműves vásár, Trizs
Július 20. szombat Bogácsi Sörfesztivál, 

Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő
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)

Július 21. vasárnap 10:00 III. Diósgyőri vár 
Trail, Diósgyőri vár

PROGRAMAJÁNLÓ

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Július 15. hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Ma-

gazinok 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. (programaján-
ló) 19:25 Üzleti negyed ism. (gazdasági magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 
Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Július 16. kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 Képúj-
ság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programaján-
ló) 18:25 Sportpercek válogatás (sportmagazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjá-
rás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Mérkőzés 21:00 Miskolc Ma ism. 
(híradó) 21:17 Időjárás-jelentés 21:20 Programpont ism. (programajánló) 21:25 Képújság

Július 17. 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 Programpont (prog-
ramajánló) 18:25 Testközelből vál. (szórakoztató-ismeretterjesztő magazin) 19:00 Mis-
kolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 
19:25 Quantum ism. (tudományos magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Idő-
járás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Július 18. 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 ism. (gasztronómiai magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Idő-
járás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Július 19. péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 Képúj-
ság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 
18:25 Egészségpercek ism. (egészségügyi magazin) 18:45 Egészségére (egészségügyi ma-
gazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (prog-
ramajánló) 19:25 Forgószínpad (színházi magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Idő-
járás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Július 20. 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 21. 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

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
július 14-én, vasárnap 17 
órai kezdettel a karmelita 
templomból közvetítenek. 
Szent Liturgiát bemu-
tatja: Béres Gábor temp-
lomigazgató.

Július 16-án tartják a kár-
melita templom Kármelhe-
gyi Boldogasszony búcsúját. 
A 17 órakor kezdődő szent-
misét Németh László SVD, 
nagybecskereki megyés-
püspök mutatja be. Előtte, 
hétfőn, ugyancsak a 17 órai 
szentmise keretében lelki 
előkészületet tartanak a bú-
csúra. A diósgyőri vár ká-
polnájának Szent Hedvig 
búcsúját július 21-én, a 10 
órai szentmisén ünneplik.

Június 16-tól kezdődően a 
nyári időszakban a várható 
melegre tekintettel a régi szo-
kásokhoz híven az istentiszte-
letek 9-kor kezdődnek a nyár 
végéig a Deszkatemplomban. 
Július 14-én, vasárnap tehát 
délelőtt 9-kor és délután 4-kor 
kezdődnek az istentiszteletek 
a templomban. A gyermek-is-
tentiszteletek továbbra sem 
lesznek megtartva, a gyüleke-
zeti ház felújítása miatt.

Református istentiszte-
letet minden szerdán 11 
órától tartanak a B.-A.-Z. 
Megyei Központi Kórház 
kápolnájában, minden va-
sárnap 16 órakor a Semmel-
weis Kórház belgyógyásza-
ti épület IV.emeleti orvosi 
előadójában és szintén min-
den vasárnap 16.30-kor a 
Szent Ferenc Kórház II.eme-
leti előadó termében.

A miskolci görögkatolikus 
egyházmegye által üzemel-
tetett Miskolctapolcai Ak-
ropolisz Színpadon a Neo-
tonról készült musicalt, a 
Szép nyári napot láthatja a 
közönség július 19-én, pén-
teken este 8 órakor. Esőnap: 
július 23.

EGYHÁZI HÍREK

MISKOLCI ELADÓ INGATLAN
A Miskolc Holding Zrt. előzetes vevőkiválasztás céljából  

kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel +  
versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti 2019.  
július 25-i beadási határidővel az alábbi miskolci ingatlanokat:

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás  
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon,  

a Miskolc, Széchenyi u. 60. sz. alatt található ügyfélszolgálati irodában,  
valamint a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci telefonszámokon 

kérhető. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró az értékesítési  
eljárást, annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Hajós u. 2. fszt.  
(üzlethelyiség)

13070/A/188 hrsz.
17 m2 3 200 000

Kelemen Didák u. 6.
(műhely) 2583/A/3 hrsz

52 m2 4 100 000

Gizella u. 10.
(lakóház 2 db és udvar  

és egyéb épület)
6688/A/1; 6688/A/2; 
6688/A/4; 6688/A/5  

és 6688/A/6 hrsz

telek: 714 m2 
(873/1000  
tulajdoni  
hányada)

épület: 283 m2

5 500 000

Árpád u. 2. fszt.
(egyéb helyiség)

30519/73/A/21 hrsz
103 m2 13 970 000

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A MiReHu Nonprofit Kft. munkatársat keres  

az alábbi munkakör betöltésére:

GÉPKEZELŐ
Feladatok:

• A hulladék üzemi technológia szerinti feldolgozása
• A gépek és berendezések kezelése
• Gép - és hulladék üzemnaplók precíz vezetése
• Gépek karbantartása, takarítása

Elvárások:
• 4511 hidraulikus rakodókra (homlokrakodó) jogosítvány
• 2 műszakos, 12 órás munkarend vállalása
• Fizikai állóképesség

Előny:
• 3324 vezetőüléses targoncára (bálafogó) jogosítvány
• „C” kategóriás jogosítvány
• 2 év gépkezelői tapasztalat

Amit kínálunk:
• Biztos hátterű folyamatos munkalehetőség
• Állandó jövedelem

Munkavégzés helye: Miskolc

Önéletrajzokat  
az info@mirehu.hu   
e-mail címre várjuk!



Kamionba rohant  
az M30-ason

Kamionba rohant egy 
gépkocsi csütörtökön az 
M30-as autópálya M3-as 
sztráda felé vezető oldalán Kistokaj közelében. A autós nagy 
lendülettel hajtott bele egy tartálykocsi hátuljába, a kocsi totál-
károsra tört. A sofőrt a miskolci tűzoltóság munkatársai feszítő-
vágó segítségével szabadították ki, a mentők súlyos sérülésekkel 
szállították kórházba. 

Záróvonalat átlépve előzött
Egy hónapra eltiltotta a rendőrség a vezetéstől azt a sofőrt, aki 

átlépte a záróvonalat és megelőzött egy mezőgazdasági vonta-
tót. A férfi a 351-es főút Hejőkürt és Tiszaújváros közötti sza-
kaszán hagyta figyelmen kívül a záróvonalat, a tiltás ellenére 
megelőzte az előtte haladó mezőgazdasági vontatót és a forga-
lomtól elzárt területre is ráhajtott. A tetten ért sofőrt a járőrök 
előállították, egy hónapra eltiltották a járművezetéstől és pénz-
bírsággal sújtották.

Szabadnapos rendőr kapcsolta le
Egy szolgálaton kívüli rendőri vezető figyelmét keltette fel az 

a sofőr, aki bizonytalan úttartású autójával többször is áttért a 
szemközti sávba. A szabadidős rendőr a balesetveszélyes hely-
zet megszüntetése érdekében szolgálatba helyezte magát, majd 
intézkedés alá vonta az autót, illetve annak vezetőjét. Az idő-
közben értesített és a helyszínre megérkező járőrök a sofőrrel 

szemben alkoholtesztert 
alkalmaztak, ami pozitív 
értéket mutatott. Az ada-
tok ellenőrzése során az 
is kiderült, hogy a 31 éves 

sajóivánkai férfi vezetői engedélyét a bíróság ideiglenesen be-
vonta, ittas járművezetés miatt. A Miskolci Rendőrkapitányság 
járművezetés ittas állapotban elkövetett vétség megalapozott 
gyanúja miatt őrizetbe vett férfival szemben előterjesztést tett 
bíróság elé állítására. Ügyészi indítványra a bíróság július 8-án 
pénzbírsággal sújtotta és két évre eltiltotta a vezetéstől.

Otthonában próbálták kirabolni 
Elrendelték annak a két férfinak a letartóztatását, akik pénz-

szerzés reményében támadtak egy idős asszonyra szentistváni 
otthonában. A felnőttkorú férfi és fiatalkorú társa a kerítésen 
átmászva jutott be a 77 éves nő udvarára. Amikor beléptek a 
házba, éppen szembetalálkoztak az idős nővel, akit előbb az 
ágyra löktek, majd egy párnát szorítottak az arcához és a pénzt 
követeltek tőle. Miután a sértett nem tett eleget követelésüknek, 
a gyanúsítottak üres kézzel távoztak. A két férfival szemben 
rablás elkövetése miatt indult eljárás, a felnőttkorú gyanúsí-
tott tíz évig, fiatalkorú társa öt évig terjedő szabadságvesztés-
sel büntethető. A járásbíróság 2019. augusztus 9-ig elrendelte 
letartóztatásukat.

Vonaton fosztotta ki a rosszul lett utast
Ítéletet hoztak annak a férfinak az ügyében, aki a vonaton 

fosztotta ki útitársát. A két férfi együtt utazott vonattal Buda-
pestről Miskolcra, a sértett útközben rosszul lett, eszméletét 
vesztette. A vádlott szólt a többi utasnak és a kalauznak is. Mi-
közben a sértettet ellátták, észrevette, hogy a sértett irattárcája 
leesett, azt magához vette, majd a Tiszai pályaudvaron leszállt 
a vonatról. Később visszaadta az irattárcát és a benne lévő ira-
tokat, bankkártyát, azonban a sértett munkabéréből származó  
35 000 forintot – amely szintén a tárcában volt annak elvétele-
kor – nem. A férfi az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét. A 
bíróság kifosztás miatt egy év börtönbüntetésre ítélte, de a sza-
badságvesztés végrehajtását három év próbaidőre felfüggesztet-
te és erre az időtartamra elrendelte a vádlott pártfogó felügye-
letét. 

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) A harag rossz tanácsadó: ne 
vádolja tovább azt, akivel valaha nagy konfliktusa volt. Főleg, 
ha sikerült rendezni a dolgokat. Ha még van függőben ügyük, 

akkor se hánytorgassa fel a múltat. Koncentráljon a jelenre! 

Bika (április 21 – május 20) Mély ragaszkodást érez kedve-
se iránt, talán ezért is tud majd könnyebben megegyezni vele 
a vitás kérdésekben. Még akkor is rendbe tudja tenni a szerelmi 

életét, ha az már egy ideje rossz irányt vett. 

Ikrek (május 21 – június 21) Felesleges bizalmatlanságával 
rémítenie a kedvesét. Azt az elképzelését támogassa, ami önnek 
is szimpatikus. Ha mellé áll, ő is sokkal kitartóbb lesz. A hét má-

sodik felében a magánéletében több vita várható. 

Rák (június 22 – július 22) Ügyeljen arra, hogy a munkáját 
ne vigye haza a magánéletébe, mindenképpen hagyja az iro-
dában. Ha harmóniát szeretne, magánéletében fontos, hogy ne 

hagyja, hogy eluralkodjanak önön az indulatok. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Az idejét a héten na-
gyon nehezen tudja beosztani, arra nem igazán marad lehető-
sége, hogy szerelmével, családjával szervezzen közös progra-

mokat így elmaradhat néhány fontos szívügyi teendője. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Az elkövetkező he-
tekben annyi lesz a teendője, hogy a családjával jóformán csak 
levelezhet. Ne keseredjen el azért, ennek is vége lesz egyszer. 

Ha a kedvese nagyon háborogna, hűtse őt le kedveskedésével. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Alkalma nyílhat arra, 
hogy családjával egy kisebb utazást tegyen. Lehet ez egy hosszú 
hétvége is, amelyet végre pihenéssel töltenek, kiruccanás egy 

wellness szálloda is jó ötlet. Ettől majd visszatér az életkedve.

Skorpió (október 24 – november 22) A héten meglehetősen 
érzékennyé, sőt sértődékennyé válhat. Elég egy rossz megjegy-
zés kedvese részéről, és máris tönkrement a napja. Próbáljon 

meg egy kicsit nagyvonalúbban hozzáállni a napi feszültségekhez. 

Nyilas (november 23 – december 21) Vége a flörtöknek, 
kalandozásoknak. A nagy szerencsebolygó mindenesetre ga-
rantálja egy utazás sikerét. Mindenesetre ne bánjon csínján a 

romantikával, minden téren pótolja be a szerelem nélküli hónapok hiányát. 

Bak (december 22 – január 20) Sokat dolgozik egy előlép-
tetés vagy fizetésemelés reményében. Úgy gondolhatja, hogy 
majd akkor lazít, amikor nem lesz ennyi munkája. Nem is jut 

elegendő ideje kedvesére. Előfordulhat, hogy alig látják egymást. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Egy utazásról hazatérve 
sok mindent átértelmez. Másként látja az életet, az eddigi tet-
teit. Talán minden csak azért történt, hogy most változtasson. 

Semmi nem volt elvesztegetett idő, de már lépnie kell. 

Halak (február 20 – március 20) A szerelemben minden a 
legnagyobb rendben: két méterrel a föld felett jár, hiszen végre 
szeret, és viszont szeretik. Ezen a héten is örömteli időszak vár 

önre. Jó lenne, ha némi romantikára is lenne lehetősége. 

FORRÓ NYOMON
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A városért tettek
1

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. augusztus 7. Szerkesztő-
ségünk címe: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9. 
E-mail cím: info@mikom.hu. A helyes megfejté-

sek beküldői között könyvjutalmat sorsolunk ki. 

A bükki borok és egy kódex születése voltak a júliusi Avasi Kva-
terka főszereplői. A Szent György-hegy Alapítvány havi rendsze-
rességgel rendezi meg az Avasi Kvaterkát a Miskolczi Borbarátok 
Társaságának együttműködésével.  A programsorozat célja, hogy fel-
elevenítse azokat az értékeket, melyek évszázadok óta az avasi pince-
sorhoz köthetőek. 

Kvaterkáztak a Kisavason

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ 

FELVÉTELE

Az ózdi fenegyerekből lett televíziós műsorvezető és előadó a Lovagi Tornák Terén adott teltházas koncertet. – Akárhány-
szor jövök Borsodba, mindig nagy szeretettel fogadnak, nagyon jóleső érzés. Fantasztikus élmény volt ez a koncert Miskolcon, 
csak szuperlatívuszokban tudok beszélni róla. Nagyon jó volt a hangulat, hála Istennek, szeretnek minket – nyilatkozta Majka 
koncertje után. A képernyőn tizenöt éve megismert Majka mára a magyar televíziózás egyik legnépszerűbb figurája. Zenei 
karrierjét is a kezdetektől építve szókimondó szövegeivel és őszinte stílusával robbant be a rap világába.

(FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ)

MEGTÖLTÖTTE A LOVAGI  
TORNÁK TERÉT MAJKA
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