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MISKOLC AZ EGYIK  
LEGZÖLDEBB VÁROS

HAT JELÖLÉS A MAGYAR 
SZÍNHÁZI OSCARRA 

A SZÁMOZOTT UTCÁK KÉTHARMADÁT LEBONTOTTÁK

– MÁR PARKOSÍTANAK



Élhető, biztonságos várost 
ígért a miskolciaknak 2010-
ben a fideszes városvezetés. 
A leglátványosabb eredmé-
nyeket a számozott utcákon 
és környékükön érték el, ahol 
az ingatlanok több mint két-
harmadát lebontották, illetve 
kiürítették. A területet már 
parkosítják.

Pénteken az Ötödik utca elején 
vágták le a gazt, a lehajló faága-
kat a Városgazda munkatársai, 
eltávolították a járdát szegélye-
ző rozsdás drótkerítést és a talaj 
további rehabilitációját is előké-
szítették. Bőven akadt munka az 
eddig elhanyagolt területen, ahol 
korábban romos épületek álltak. 
– Szimbolikus is lehet, hogy öt 
évvel a nyomortelep-felszámo-
lási program elindítása után 
éppen itt, a számozott utcáknál 
már parkosítani tudunk – nyi-
latkozta helyszíni sajtótájékoz-
tatóján a nyomortelepek felszá-
molásáért felelős polgármesteri 
megbízott. Nagy Ákos emlékez-
tetett: 2014 nyarán több mint 35 
ezer miskolci aláírásával hitele-
sítette és ösztönözte Kriza Ákos 
polgármester nyomortelep-fel-
számolási programját. – Azóta 

városunkban az Álmos utcától 
a Béke szállóig több száz szoci-
ális, gyermek-egészségügyi és 
bűnügyi szempontból is veszé-
lyeztetett ingatlant bontottak le, 
ürítettek ki az illetékesek – emel-
te ki az önkormányzati képvise-
lő, hozzátéve: a számozott utcák 
egyébként pont az a hely, aminek 
a rendbetételét, felszámolását a 
legtöbben sürgették Miskolcon.

Ezekben az utcákban az ingat-
lanok több mint kétharmadát, 
közel százkilencvenet számoltak 
fel. És már meg is kezdték – az 
uniós alapelveknek megfelelve – 
a terület rendezését, hogy aztán 
majd fejleszthessék azt.

Nagy Ákos emlékeztetett, 
hogy a nyomortelepek felszámo-
lásával az egész városra kiterje-
dő programot hirdettek. 2018-as 
adatok szerint az Álmos utcában 
közel negyven lakást bontottak 
el, a Béke szállón harmincat, a 
Bábonyi-bércen pedig harminc-
kettőt. – A program pozitív ho-
zadékait a miskolci polgárok is 
érzik: az említett területek mel-
lett a Szondi telepen, a Tetemvá-
ron, illetve a Kabar, a Hunyadi, 
és a Balaton utcában is javult a 
közrend, a közegészségügyi álla-
potok, de az ingatlanok értéke is 
növekszik a környéken. A prog-
ram nem áll le, folytatják, továb-

bi ingatlanokat, még legalább 
öt tucatot bontanak le a követ-
kező időszakban. – Sportnyel-
ven szólva: most felkészül a Bá-
bonyi-bérc – fogalmazott Nagy 
Ákos.

Soós Attila, a Fidesz miskol-
ci frakciójának vezetője nem-
régiben arról számolt be, hogy 
a városban mára már kiköltöz-
tettek majd’ kétszáz fészekrakót 
a lakótelepeinkről és összessé-
gében megszüntettek több mint 
háromszáz nyomortelepen lévő 
ingatlant. Miskolc tehát jól ha-
lad azon célja felé, hogy 2030-ra 
a legbiztonságosabb megyei jogú 
város legyen.
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A kormány 1700 milliárd 
forintot szán vasúti fej-
lesztésre a következő hat 
évben.  

A nagyobb pályafejlesz-
tések Debrecen, Miskolc 
és Pécs irányába történnek 
majd. A MÁV Zrt. a kor-
mányzatnak benyújtott 
egy 2023-ig tartó stratégiát, 
amely bemutatja, hogy a vas-
úti közlekedés miként válhat 

versenyképessé a közúti köz-
lekedéssel szemben. A straté-
gia szerint 2025-ig a menet-
időt a Budapest és Debrecen, 
illetve a Budapest Miskolc 
vonalon is két óra alá csök-
kenti majd a társaság. Jelen-
leg a MÁV Zrt. nyolcvan ki-
lométeren tud gyorsvasúti 
sebességet garantálni, de a 
tervek szerint 2022-re 400-
500 kilométerre bővül majd 
ez a hálózat. 

A LÁEV is szerepel a kis-
vasút-fejlesztési program 
második ütemében. 

A következő három évben 
12,6 milliárd forint áll ren-
delkezésre tizennyolc kisva-
sút felújítására. Több kisvasút 
az elmúlt években rendkívü-
li módon elhasználódott. – A 
balesetveszély miatt a felújí-
tásuk sürgető, mert állapotuk 
miatt több vonalszakasz a be-
zárás közeli állapotba került 
– közölte a Révész Máriusz 
kormánybiztos.

A kormány elkötelezett 
a természetjárás feltételei-
nek javításában, mert közös 
érdek, hogy Magyarorszá-
gon többen túrázzanak, va-
lamint, hogy aktívabban és 
egészségesebben töltsék a 
szabadidejüket az emberek 
természetben. A kormány 
ezért folyamatosan támogat-
ja a természetjáráshoz kap-
csolódó turisztikai attrak-
ciók, turistaházak, kilátók, 
turistautak, vízitúra megál-
lók, kisvasutak rendbe téte-
lét és megújítását. 

Az ország egyik legzöl-
debb városa Miskolc: sta-
tisztikai adatok szerint 
Pécs mellett a legnagyobb 
zöld területtel rendelkező 
vidéki település.

A KSH adatai szerint 2017-
ben 3,4 millió négyzetméter 
zöld terület volt a megyeszék-
helyen, ez az elmúlt két évben 
tovább növekedett 1,4 millió 
négyzetméterrel. 

Az egészségügyi világszer-
vezet ajánlása szerint városi 
környezetben kilenc négyzet-
méter per fő az ajánlott zöld-
felület nagysága. Miskolcon 
ez több mint harminc négy-
zetméter. 

– Miskolc az első vidéki 
akkreditált green city város, 
ami azt jelenti, hogy vala-
mennyi fejlesztésben a fenn-

tarthatóságot, a zöld terüle-
tek megóvását, és lehetőleg 
növelését tűzte ki célul – nyi-
latkozta Szabó Máté, a pol-
gármesteri hivatal sajtó osz-
tályának vezetője. Minden 
beruházásnál ez az egyik el-
sődleges cél, hogy a lehető 
legkevesebb fát kelljen kivág-
ni, a lehető legkevesebb zöld 
terület sérüljön. 

A város jövőképét, fejlesz-
tési alapelveit is a fenntart-
hatóság köré építi. Minden 
városrészben zöld területek 
adnak árnyékot és termelnek 
oxigént – ezek karbantartása 
is folyamatos. A város veze-
tése egy évben 366 millió fo-
rintot fordít a zöld területek 
karbantartására. Emellett azt 
az elvet is követik, hogy ha ki-
vágnak egy fát, kettőt ültet-
nek a helyére.

Az elkerített játszótéren a ho-
mokozón és csúszdákon kívül 
több játék is várja a kicsiket.

A terület önkormányzati 
képviselője elmondta, a közel-
ben gyermekorvosi rendelő is 
van, iskola, templom, így bízik 
benne, hogy egyre több gyer-
mekes család használja majd a 
játszóteret. Katona Ferenc kép-
viselői alapjából finanszírozta 
az Éder György utcai játszóte-
ret. A park több mint három és 
félmillió forintba került.

Tíz év alatt 7500 elavult 
járművet cserélhetnek le az 
önkormányzatok. Miskolc 
előrébb jár, a CNG buszok 
beszerzésével időben tett a 
környezetbarát közösségi 
közlekedésért.

2016 márciusában álltak 
forgalomba az első sűrített 
földgázzal hajtott buszok Mis-
kolcon. A Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium pályázata 
révén az MVK Zrt. hetvenöt 
darab, negyven szóló és har-
mincöt csuklós CNG típusú 
autóbuszt szerzett be. A bu-
szokban Euro 6-os CNG-mo-
tor dolgozik, ami akár biogáz-
zal is üzemeltethető. A város 
további hetven autóbusz be-
szerzését tervezi a zöld és okos 
város jegyében. – A zöld kör-
nyezet ma már nem létezhet 
zöld közlekedés nélkül, ebben 
is jól áll Miskolc. 2030-ra a tel-
jes buszflottánkat közel nul-
la emissziós buszokkal töltjük 
fel, a jelenlegi hetvenöt busz-

hoz, további hetven zöld buszt 
vásárolunk – fogalmazott Kri-
za Ákos polgármester érvérté-
kelő beszédében. 

A környezetbarát tömegköz-
lekedés ösztönzéséért indítja el 
a kormány a zöld busz progra-
mot. Hosszú távú cél az elekt-
romos buszokra való átállás, de 
kezdetben az Euro 6-os, CNG 
buszbeszerzést is támogatják. 
Kaderják Péter államtitkár 
szerint Miskolc kiemelkedő a 

zöld közlekedés tekintetében. 
Az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium államtitkára el-
mondta, mindenképpen érté-
kelni kell azokat az erőfeszítése-
ket, amikor egy önkormányzat 
gyakorlatilag előre megy és a 
többiekhez képest időben előre 
invesztál abba, hogy környezet-
barát buszokra cserélje a meg-
lévőket. – Miskolc ilyen érte-
lemben mindenképpen ebbe a 
kategóriába tartozik, úgyhogy 

azt gondolom, Miskolccal kü-
lön át fogjuk tekinteni, hogyan 
tud sikeresen részt venni ebben 
a most induló programban – 
fogalmazott. 

A zöld busz programban 
húsz százalékos támoga-
tást kaphatnak az egyes ön-
kormányzatok, Miskolcon a 
MVK pályázhat majd. A nem-
zeti buszstratégia költségvetési 
támogatási kerete 36 milliárd 
forint.

ÚJ JÁTSZÓTÉR SELYEMRÉTEN

TOVÁBBI HETVEN CNG BUSZ JÖHET

Ezerhétszáz milliárd 
vasúti fejlesztésre

Felújítják a lillafüredi 
kisvasút pályáját

PARKOSÍTANAK A LEBONTOTT  
SZÁMOZOTT UTCÁK HELYÉN

A második legzöldebb



Semmilyen ellenzéki együtt-
működést nem tud elkép-
zelni a Mi Hazánk. A párt 
egyik legnépszerűbb politi-
kusát jelöli polgármesternek 
Miskolcon: Pakusza Zoltán 
pénteki bejelentésük során 
kifejtette, nem mások ellen, 
hanem Miskolcért szeretne 
dolgozni, ahogy azt eddig is 
tette.

– Miskolcért szeretnék dol-
gozni, ezért vállaltam el a 
párt jelölését – árulta el Pa-
kusza Zoltán, aki szülőváro-
sában szolgálatnak tartja az 
önkormányzati képviselősé-
get. – Referenciám az elmúlt 
9 év. Korrupció nélkül végzem 
a munkámat, minden adófo-
rinttal elszámolok a válasz-
tók felé. Nem teszek továbbá 
különbséget jobb- és baloldali 
között, igyekszem mindenkit 
képviselni. Ha nem így len-
ne, akkor nem tudtam volna 

képviselő lenni egy olyan kör-
zetben, ahol csak baloldaliak 
nyertek előttem.

A Mi Hazánk Mozgalom 
miskolci polgármesterjelölt-
je hozzátette: a város ügyeit a 
pártpolitika fölé kívánja he-
lyezni, ezt szintén bizonyította 
már. – A közbiztonság javítá-
sában támogattam a mostani 
városvezetést, de megszavaz-
tam azt is, ha egy balolda-
li képviselő választókörzete 
fejlesztésére kért támogatást 
a központi költségvetésből. 
Mindenkivel szembe mentem 
viszont a nemzetközi roma 
kulturális központ tervével 
kapcsolatban.

A mostani városvezetés kriti-
kája mellett emlékeztetett arra 
is Pakusza, hogy 2010 előtt is az 
országos átlagnál alacsonyab-
bak voltak a bérek; az Avasra 
beköltöztek a „fészekrakók”, 
2007-ben bezárták a Diósgyőri 
Kórházat. Az elvándorlás pedig 

legalább 30 éve problémát jelent 
Miskolcon.

– A választás leegyszerűsö-
dött: Kriza Ákos 9 év referen-
ciával rendelkezik és ott van 
Veres Pál a mögötte összeál-
ló, jórészt balliberális oldal-
lal, jórészt azokkal a politiku-
sokkal, akik 2002-2010 között 
vezették a várost. Mi vagyunk 
a harmadik pólus. A válasz-
tók dolga lesz majd, ki hogyan 
ítéli meg a korábbi korszako-
kat, én nem szeretném ezeket 
minősíteni. Tisztességes és 
becsületes politizálást tudok 
ígérni – fogalmazott Paku-
sza, aki a 16-os egyéni válasz-
tókörzetben önkormányzati 
képviselőjelöltként is elindul 
ősszel. Hozzátette: a többi je-
löltről még nem született dön-
tés a Mi Hazánknál.

Fülöp Erik, a Mi Hazánk 
országgyűlési képviselői cso-
portjának vezetőhelyettese 
Pakuszát méltatva kifejtette: 

ismert és elismert politikusa 
a pártjuknak. – Megítélésünk 
szerint ő a legalkalmasabb je-
lölt, hiszen nagyon sokat tett 
Miskolcért önkormányzati 
képviselőként. 2014-ben egyé-
ni mandátummal ismerték el 
rátermettségét és szakmai tu-
dását a választók. Az ország-
gyűlési választáson pedig né-
hány szavazat választotta csak 
el a mandátumtól. A vezető-
ségben egyöntetűen úgy gon-
doljuk, hogy Pakusza Zoltán 
már bizonyított – fogalma-
zott.

Kifejtette továbbá, hogy 
Miskolc kiemelten fontos 
a párt számára, a régióban 
mindig is erős volt a radiká-
lis jobboldal, Pakusza szemé-
lyében pedig van egy erős po-
litikusuk, aki nem mellesleg 
megyei elnök. – Adta magát, 
hogy polgármesterjelöltként is 
elindítsuk – tette hozzá Fülöp 
Erik.

Kérdésünkre hangsúlyozta 
azt is, hogy a Mi Hazánk Moz-
galom elhatárolódik „a most 
egyesült balliberális oldaltól, 
aminek most már sajnos a 
Jobbik is tagja”. – Velük sem-
milyen politikai szövetséget 
vagy koalíciós partnerséget 
nem szeretnénk kialakítani a 
jövőben sem – hangoztatta.

A magát függetlennek valló, 
civil polgármesterjelölt Veres 
Pál kapcsán is markáns véle-
ményt fogalmazott meg a veze-
tőhelyettes. – Fel kell vállalni, 

hogy milyen ideológia mentén 
gondolkodunk; a választók is 
jól értik, ha egy civil szervezet 
mögé bújtatott, de valójában 
pártpolitikus indul el a válasz-
táson, akkor ő valójában mit is 
képvisel. A Fidesz hegemóniá-
ját országosan is szivárványko-
alícióval próbálják megtörni, 
mindenféle álszervezetek mögé 
bújnak az ellenzékiek. Úgy gon-
dolom, hogy hosszabb távon a 
választók is el fogják ítélni ezt a 
fajta mentalitást – hangoztatta a 
Mi Hazánk politikusa.

Jobbikosoktól a Párbeszéd 
politikusáig, felsorakoztak az 
ellenzék miskolci képviselője-
löltjei. 

Megkeresésünkre közös nyi-
latkozatot adtak ki, amiből 
megtudjuk: „egységes csapa-
tot” alkotnak a Velünk a Város 
Egyesület égisze alatt, Varga 
Andrea szakszervezeti vezető 
elnökletével. Polgármesterje-
löltjük nevét egyelőre nem kö-
zölték.

 A Badány Lajos (Jobbik), 
Simon Gábor (MSZP), Fekete 
Zoltánné (DK), Prokaj Tamás 
(Momentum), Mezei Attila 
(LMP), Göröncsér Zsolt (Párbe-
széd), Erdei Sándor (Mindenki 
Magyarországa) és Varga And-
rea (Padtársak) által jegyzett 
levélhez egy fotót is mellékel-
tek, amiről döntően arra kö-
vetkeztethetünk: többségében 
régi ellenzéki motorosok fog-
tak össze egy „ernyőszervezet” 
alatt a jelenlegi kormánypárti 
városvezetés legyőzésére. Bár 
– tehetjük hozzá – a fotó elké-
szült, a jelöltek neveit nem kö-
zölték és azzal sem vagyunk 

egyelőre tisztában, hogy me-
lyik választókörzetben ki indul 
az újak közül.

 
Közös felelősséggel

Nyilatkozatukban azt írják, 
az ellenzéki pártok és társa-
dalmi szervezetek azért kötöt-
tek szövetséget, hogy Miskolc 
„újra vonzó, fejlődő, jókedvű 
nagyváros legyen”. – Közös 
célokkal, közös programmal, 
közös jelöltekkel, közös fele-
lősséggel indulunk az őszi ön-
kormányzati választásokon – 
írják a „Látványtervek helyett 
valódi fejlesztéseket!” című le-
velükben. Fejlődő és jól műkö-
dő, demokratikus Miskolcot 
szeretnének, ahol a „döntések 
nyilvánosan, az érdekeltek és 
civilek bevonásával születnek 
meg”. Minden választókerület-
ben egy jelöltet állítanak, aki-
ket rövidesen a város polgára-
ival is megismertetnek.

Kérdés akkor, hogy az egye-
sület és nem a párt jelöli a képvi-
selőaspiránst? A Velünk a Vá ros 
neve lesz feltüntetve a szavazó-
lapon, és nem a pártlogó? Egy 
szervezet mögé „bújnak” be a 

jól ismert pártpolitikusok? Ez-
zel mennyit veszítenek párt-
identitásukból, nem mosódnak 
el a határok például a Jobbik és 
az LMP között? Az ellenzéki 
pártszimpatizánsoknál ez ho-
gyan fog lecsapódni?

 
Hiteles miskolciakat  
támogat a Jobbik

Ahogy korábban, úgy most 
is külön-külön megkerestünk 
minden ellenzéki pártot; elő-
ször Jakab Péter küldte meg 

válaszait, csak ezt követően 
kaptuk meg az összellenzéki 
nyilatkozatot. A jobbikos frak-
cióvezető azt írta megkeresé-
sünkre, számukra az a fontos, 
„hogy hiteles miskolciak ve-
gyék fel a harcot” a fideszes 
politikusokkal szemben. Nem 
feltétel az sem – tette hozzá –, 
hogy a Jobbiknak tagja legyen 
az illető. Helyi lokálpatrióták-
ról beszélt, akik nem egy pár-
tot, hanem a lakosságot kép-
viselnék a közgyűlésben. Őket 

láthatjuk most már egy fotón. 
Pártpolitikai szempontból te-
hát áldozatot is képesek hozni, 
állította Jakab.

 
Minden más  
csak kalandorkodás

Egység, többéves városveze-
tési tapasztalat és fiatalos len-
dület, világos program és jö-
vőkép – ezt látjuk a Kriza Ákos 
vezette, miskolci kormánypárti 
képviselőcsapatnál. – Úgy gon-
dolom, hogy csak csapatban 

lehet gondolkozni és dolgoz-
ni – nyilatkozta Kriza Ákos, a 
Fidesz- KDNP polgármesterje-
löltje a minapi taggyűlésüket 
követően, ahol bemutatták a 
pártszövetség önkormányza-
ti képviselőjelöltjeit. Kiemelte 
azt is, „egy város vezetésében 
elengedhetetlen, hogy a pol-
gármester mellett egy olyan 
többségi testület legyen, amely 
közösen tudja a városi felada-
tokat végiggondolni, végigve-
zetni, megtárgyalni a lakos-
sággal”. – A mi csapatunk így 
állt fel: van polgármesterjelöl-
tünk, már megvan az önkor-
mányzati képviselőjelöltjeink 
közössége, van programunk 
és van világos jövőképünk. Ha 
bárki másként áll fel, az már 
kalandorkodásnak minősül – 
hangoztatta.

Kriza Ákos kihívóinak szá-
ma mára kettőre nőtt: mint 
fenti cikkünkben bemutattuk, 
Pakusza Zoltán is indul a vá-
lasztáson a Mi Hazánk Moz-
galom színeiben – most már 
az a fő kérdés, hogy Veres Pál 
felvállalja-e, hogy ellenzéki je-
lölt?

Civil szervezet mögé bújik az ellenzék
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A 17-es választókörzet kor-
rupciómentes, mert mindig 
beszámol arról, hogy mire 
költötte a képviselői alapját, 
jelentette ki Pakusza Zoltán. 

A Mi Hazánk megyei elnö-
ke, önkormányzati képvise-
lő úgy fogalmazott: az elmúlt 
években is folyamatosan nyil-
vánosságra hozta, mire köl-
tötte a képviselői alapot. – Az 
elkövetkezendő időszakban is 
nyilvánosságra fogom hozni 
azt, hogy eddig, ebben az év-
ben milyen költségek voltak és 
az adóforintok hogyan hasz-
nosultak.

Pakusza Zoltán elmondta, 
két évvel ezelőtt képviselőként 
nem támogatta a saját fizetés-
emelését sem, majd miután 

a többségi szavazat alapján 
mégis megkapta azt, annak 
jelentős részét jótékonyságra 
fordította. A miskolci gyer-
mekmentők és azon közmun-
kások, akik jól dolgoztak kap-
ták meg év végi jutalomként.

– Az elmúlt harminc évben 
mind a balliberális pártok, 
mind a Fidesz folyamatosan 

a korrupció megszüntetésé-
vel, illetve a pénzügyek átlát-
hatóságával kampányolt. Én 
azt mondom nem hangza-
tos beszédekre és ígéretekre 
van szükség, hanem tettek-
re, személyes példamutatásra 
– hangsúlyozta sajtótájékoz-
tatóján a Mi Hazánk képvi-
selője.

Mindenhol önállóan in-
dít jelöltet a Munkáspárt 
az őszi önkormányzati 
választásokon – jelentette 
be Fülöp József Istvánné a 
Munkáspárt miskolci sajtó-
tájékoztatóján.

A pártelnök elmondta: lesz 
Miskolcon polgármesterje-
löltje a Munkáspártnak, va-
lamint egyéni választókörze-
ti jelöltjei is, akiket Thürmer 
Gyula országos elnök au-
gusztus 19-én mutat be, a 
Szent István téren.

A politikus kijelentette, 
semmilyen álbaloldali ellen-
zéknek mondott társuláshoz 
nem csatlakoznak. Miért is 
döntöttünk így? – teszi fel a 

kérdést Fülöp József Istvánné 
megyei elnök. – Az egész el-
lenzéki összefogás nem más, 
mint könyörtelen harc a ha-
talmi pozíciók elosztásáért. A 
vita pedig arról folyik, kinek 

adunk esélyes körzetet a beju-
tásra – válaszolta meg kérdé-
sét. Hozzátette: aki nyer, fize-
tést kap, jó állást, befolyásra 
tesz szert, amit jól lehet apró-
pénzre váltani.

A Munkáspártnak is lesz jelöltje KORRUPCIÓMENTES ÖVEZET

ÚJABB POLGÁRMESTERJELÖLT  
AZ ELLENZÉKI OLDALON



Hat kategóriában kapott 
jelölést a Miskolci Nemzeti 
Színház az idei színikritiku-
sok díjára.

A Színházi Kritikusok Céhe 
negyvenedik alkalommal isme-
ri el az előző évad legkiemelke-
dőbb színházi teljesítményeit. 
Idén huszonkét színikritikus 
vett részt a voksolásban, akik 
ezúttal is tizenöt kategóriában 
adták le voksaikat. A legjobbak 
listáján kategóriánként három 
név található, a győztesek sze-
mélye a szeptember 22-i gálaes-
ten derül ki. 

A Miskolci Nemzeti Színház 
összesen hat kategóriában ka-

pott jelölést a színikritikusok 
díjára. A velencei kalmár öt  
kategóriában is várományos: a 
legjobb előadás, a legjobb ren-
dezés, a legjobb férfi főszerep-
lő, a legjobb jelmez és a legjobb 
színházi zene címre is pályá-
zik. A darabot Mohácsi János 
rendezte a főszerepben Görög 
László látható. Jelölést kapott az 
Elza-trilógia befejező része is: 
az Eklektikon 2048 című dara-
bot jegyző Fábián Péter–Benkó 
Bence alkotópárost a legjobb új 
magyar dráma/színpadi szöveg 
kategóriában jelölték. 

A 2018-2019-es évadban 
összesen 557 előadást tartottak 
a Miskolci Nemzeti Színház-

ban. Nézőszám tekintetében 
túlszárnyalták az előző évadot, 
hiszen idén közel száznegy-
venháromezer nézőjük volt. 
A színház következő, sorrend-
ben 196. évadának bemutató-
ira júniusig 3400 bérletet vál-
tottak, ez 762-vel több, mint 
az előző évadban. A miskolci 
a legnépszerűbb a vidéki teát-
rumok között. A társulat tagjai 
számos szakmai elismerésben 
részesültek ebben az évben, a 
színház előadásai pedig min-
den fontos fesztiválra meghí-
vást kaptak. A szeptemberben 
kezdődő évadban négy játszó-
helyen, 17 bemutatót láthat 
majd a miskolci közönség.

Ugyan egész Európa az otthona lehetne, most mégis Magyar-
országon él a kovászolás és kenyérsütés egyik legkiemelkedőbb 
alakja, Claudio Perrando. A világhírű pék ezúttal Miskolcta-
polcára látogatott, hogy az Avalon Ristorante pékjei és séfjei 
számára tartson egy gyors tréninget a tökéletes kovászról, da-
gasztásról és sütésről.

Claudio Perrando életút-
ja rendkívül izgalmas, hiszen 
olasz és német gyökerekkel 
rendelkezik, ám a sorsa végül 
Panamába vitte és ott talált rá 
igazi szenvedélyére, a kenyér-
re. Ott vette észre, hogy mi-
lyen gyatra minőségű, élesztő-
ből készült kenyereket sütnek, 
majd később szembesülnie 
kellett azzal, hogy a helyzet saj-
nos Európában sem jobb. Bár 
abban talán mindenki egyet-
ért, hogy a kenyér életünk és 
kultúránk egyik legalapvetőbb 
eleme, ennek ellenére a hagyo-
mányos technológiák szinte 
teljesen elvesztek, és az iparo-
sodás magával hozott egy ha-

tékony, gyors és olcsó eljárást a 
kenyérkészítésben, ez azonban 
az előbbiekről szól és semmi-
képp sem a minőségről.

A kovászmesternek így az 
lett a küldetése, hogy megvál-
toztassa mindezt. Magyaror-
szágra Ormós Gabriella, a Je-
női Pékség kovászasszonya 
meghívására jött, és általa lát-
hatta vendégül az Avalon Ris-
torante a kovászmestert egy 
két napos tréningen.

Az Avalon Ristoante fan-
tasztikus, autentikus olasz 
konyhája mellett azzal is büsz-
kélkedhet, hogy a messze föl-
dön híres svédasztalos regge-
lijéhez az Avalon Pékségéből 

kerülnek fel a friss, ropogós 
péksütemények, zsömlék, ke-
nyerek. Az Avalon Ristorante 
csapatára pedig oly jellemző, 
hogy imádják a szakmai ki-
hívásokat, és szüntelenül ke-
resik az újat, ezért is vesznek 
részt rendszeresen különböző 
versenyeken, tréningeken. Így 
vették fel a kapcsolatot Or-
mós Gabriellával, akivel egy 
remek hangulatú workshopot 
csináltak végig egy évvel ez-
előtt. Azóta viszont ahogy nőtt 
az Avalon Pékség kapacitása, 
újra kellett gondolni az eddi-
gieket, hiszen a minőségből 
nem akartak alább adni, ellen-
ben kapacitást kellett növelni. 
Ennek kapcsán jött létre ez a 
mostani találkozó Claudioval, 
aki egy kétnapos tréning kere-
tében az Avalon Parkban töl-
tötte a hétvégét.

– Először nem csináltunk 
semmit, csak leültünk beszél-

getni, így Claudio felmérhette 
a terepet, az igényeket. Azon-
nal lehetett látni, hogy egy na-
gyon profi, precíz, céltudatos 
ember, aki nem mások tudását 
csiszolgatja, hanem saját stílu-
sa, saját technikája van. Ren-
geteg olyan apró szakmai trük-
köt mutatott, amiről sokan azt 
gondolnák, hogy semmiség, 
viszont mi tudjuk, hogy ami 
általában, az itt is igaz: a lényeg 
a részletekben van – mondta 
Szepesi Gábor az Avalon Risto-
rante kreatív séfje.

A kovászolás mesteréről az 
is kiderült, hogy nagyon jó hu-
morérzéke van, talán ennek 
és profizmusának köszönheti, 
hogy workshopjaira távoli or-
szágokból is elutaznak a szak-
ma elszánt tagjai. Legközelebb 
Chilében tart egy mesterkur-
zust, az Avalon csapata pedig 
a skanzenbe látogat majd el 
hozzá.

Ötödik alkalommal ver-
sengenek egymással a hazai 
fürdők. 

A közönségszavazáson 
2019-ban is három kategóriá-
ban keresik a győztest: a legna-
gyobb és legismertebb, nagy-
városokban található fürdők 
„Az év fürdője 2019” kategó-
riában, a regionálisan ismert 
fürdők „Az év regionális für-
dője 2019'”, míg a kis települé-
seken található kis fürdők „A 
helyiek kedvenc fürdője 2019” 

kategóriában indulnak. Mind-
háromban a legtöbb szavazatot 
szerző fürdő nyer.

A Miskolctapolca Barlang-
fürdő Az év fürdője kategó-
riában méreti meg magát. A 
miskolctapolcai strandra „A 
helyiek kedvenc fürdője” között 
szavazhatunk, míg a Selyemré-
ti Strandfürdő „Az év regioná-
lis fürdője” kategóriában indul. 
Szavazni az https://azevfurdo-
je.hu oldalon lehet augusztus 
31-ig. Tavaly egyébként a mis-
kolctapolcai strand a máso-

dik helyet csípte meg a helyiek 
kedvence között, a barlangfür-
dő pedig nem talált legyőzőre a 
megyében. 2017-ben a Selyem-
réti Strandfürdő lett a bronzér-
mes a megyei összevetésben. 
Mint ismert, 2016-ban értük el 
a legjobb eredményt: az Euró-
pában egyedülálló Miskolcta-
polca Barlangfürdő nyerte ak-
kor az év fürdője versenyt, és 
megnyerte a megyei versengést 
is, amiben a Selyemréti Strand-
fürdő kicsivel maradt le a do-
bogóról. 

Új gyártóberendezést avatott 
a Fux Zrt.-nél és meglátogat-
ta a felújított BOKIK szék-
házat Parragh László. 

A Fux új gyártóberendezé-
sének átadásán a gyár igaz-
gatója úgy fogalmazott: a 
cég életében ez egy nagy pil-
lanat, hiszen a gyártás lénye-
gesen gyorsabb lesz, mint 
eddig. Barkóczi István hoz-
zátette, a berendezéssel kö-
zel megduplázzák a gyártást. 
Ez azt jelenti, hogy az árbe-
vétel egy év alatt megközelíti 
majd a 20 milliárd forintot. 
– A piacot így még nagyobb 
mértékben le tudjuk fedni – 
tette hozzá a vezérigazgató. 
– Elsősorban Németorszá-
got és a skandináv piacokat 
látjuk el távvezetékekkel, de 
az osztrák piac is jelentős 
mértékben bekapcsolódott a 
felvevők közé.

A gyár vevői minden ké-
rését teljesíteni tudja, hiszen 
nincs olyan távvezeték ma, 
amit ezzel a berendezéssel ne 
lehetne elkészíteni. A gyártó-
berendezést az igazgató mel-
lett Parragh László, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara 

elnöke és Bihall Tamás, a BO-
KIK elnöke avatta fel.

Parragh László nem csak a 
Fux Zrt. új berendezése miatt 
érkezett Miskolcra. A BOKIK 
székház felújítás alatt álló épü-
letét is bejárta. A 3000 négy-
zetméteres ingatlan önerőből, 
500 millió forintból újul meg, 
és hamarosan a beköltözést is 
elkezdik. – A munka az utol-
só fázisnál tart – tudatta Bihall 
Tamás. – A kamara 22-én át-
költözik, a munkatársainkkal 
újra belakjuk az épületet, és 
augusztus 1-től hivatalosan is 
ott várunk minden vállalko-
zót, aki kamarai ügyeket sze-
retne intézni.

Parragh László szerint a 
felújításból is az látszik, hogy 
a kamara és a gazdaság erős, 
mindezekből pedig az követ-
kezik, hogy a kamara infra-
struktúrája is erősödik. Mis-
kolc erre egy kitűnő példa. 
– Az ember nagyon szívesen 
jön Miskolcra. Látni azt, hogy 
egy város, ami a kilencvenes 
években az ország egyik leg-
nehezebb helyzetben lévő vá-
rosa volt, miként állt talpra és 
működik egyre jobban – fo-
galmazott. 

Közélet Miskolci Napló4
Gyártóberendezést 
avattak

A KOVÁSZOLÁS NAGYMESTERE  
AZ AVALONBAN

Legyen miskolci az év fürdője!HAT JELÖLÉS MAGYAR 
SZÍNHÁZI OSCARRA

Vérre van szüksége Le-
hoczki Lászlónak, a Spider 
Mentőcsoport vezetőjének.

A Miskolci Spider Men-
tőcsoport vezetője komoly 
szívműtét előtt áll, ezért 0 
RH negatív vérre van szük-
sége, de más csoportú vér is 
megfelel, mivel a Debreceni 
Egyetem Klinikai Központ 
Kardiológiai és Szívsebészeti 
Klinikája becseréli azt.

Lehoczki László július 22-
én fekszik be a kórházba, a 
tervek szerint július 23-án 
vagy 24-én végzik el az ope-
rációt. A miskolciak a me-
gyei kórház központi véradó 
állomásán, mások a területi-

leg illetékes véradó állomá-
son adhatnak vért .A véra-
dáson jelezni kell: irányított 
véradásról van szó, egy bi-
zonyos betegnek. A véradó 
állomáson adatlapot kell ki-
tölteni a beteg adataival: Le-

hoczki László, anyja neve: 
Váradi Aranka, született: 
Miskolc, 1958. augusztus 16. 
A vért a Debreceni Egyetem 
Klinikai Központ Kardioló-
giai és Szívsebészeti Kliniká-
jára kell irányítani. 

Szívműtét vár a speciális mentőre
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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 Miskolci Napló6
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Apróhirdetés
Nem italozó, önállóan dol-
gozni tudó ácsot és koráb-
ban ács mellett dolgozó se-
gédmunkást 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, ke-
rítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Ve lux ab-
lakok beépítése, cseréje; íves 
fedések és hajlatok készíté-
se; tetők szellőztetése. www.
kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 65 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um), garázskapuk cseréje óriá-
si kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hu-
pont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, 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.poroszkai.hu

facebook: Poroszkai Étterem – Pizzéria
Gesztely, Petőfi utca 11. 

Tel.: (46) 450 061, (30) 945 1329
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Egész életében azért dolgozott, 
hogy megszerettesse a testnevelést 
és a sportolást. Dr. Csótai Józsefet 
a miskolci és a magyar sport terén 
végzett munkája révén „Miskolc 
Város Sportjáért” díjjal tüntetik ki.

Dr. Csótai József főiskolai éveit le-
számítva Miskolcon tanult, majd dol-
gozott, tanított, nevelt. A testneve-
lésen és a fizikum fejlesztésén túl a 
lélektan is foglalkoztatta, fontosságát 
mindig is hangsúlyozta. 1962-ben je-
les eredménnyel szerzett diplomát a 
Testnevelési Főiskolán, majd a tanítás 
mellett szakedzői végzettséget szer-
zett úszás, torna, atlétika, valamint 
kosárlabda sportágban is.

– Mérhetetlen örömet jelentett a 
középiskolai tanítás, nagyon szeret-
tem ezt a munkát – mondja. – A 14-
18 éves korosztály maga a csoda, ve-
lük jól lehetett dolgozni, mindent meg 
tudtunk beszélni.

– Pedagógusi pályám legszebb pil-
lanata volt, amikor egy paralízissel 
küzdő kislányt rá tudtam venni, hogy 
jöjjön le a többi közé és egy lábon, 

amit lehetett megcsinált. Az osztály 
pedig nem azzal foglalkozott, hogy 
neki milyen baja van, hanem hogy 
hogyan segítsenek neki.

1973-ban a Miskolci Egyetem Test-
nevelési Tanszékén kezdte meg mun-
káját, ahol 1977-től nyugdíjazásáig 

tanszékvezetőként dolgozott. Vezető-
sége alatt megépült Miskolc második 
legnagyobb sportcsarnoka, az Egyete-
mi Körcsarnok. 1977-ben megválasz-
tották a Miskolci Egyetemi Atlétikai 
és Futball Club elnökének, a címről 
2001-ben – a MEAFC fennállásának 

50. évfordulóját követően – mondott 
le.

Megalapította a Miskolci Akadémi-
ai Bizottság Sport és Mozgásbiológiai 
Munkabizottságát. A Magyar Testne-
velési Egyetem felkérésére a kihelye-
zett edző- és sportszervező tanfolyam 

vezetőjeként és a sportpszichológia 
tárgy előadójaként oktatta a fiatalo-
kat. Később megválasztották a me-
gyei kosárlabdaszövetség elnökévé, 
majd felkérték az országos szövetség 
elnökségi tagságára. 1986-ban Sum-
ma cum laude minősítéssel doktorált 
sportpszichológiából a Magyar Test-
nevelési Egyetemen. 1999-től vezetője 
és munkatársa a Miskolci Sportiskola 
tudományos csoportjának.

– Egész életemben azért dolgoztam, 
hogy megszerettessem a testnevelést 
és a sportolást a miskolci középisko-
lásokkal és egyetemistákkal, később 
pedig országos szinten, a magyar fia-
talsággal – mondja a jelenleg is aktív 
Dr. Csótai József, aki a Magyar Egye-
temi és Főiskolai Sportszövetség Idő-
sek Tanácsának tagja, a MEAFC NB 
I/B kosárlabdamérkőzéseinek rend-
szeres látogatója. – A feleségem nélkül 
ezt a sok feladatot nem lehetett volna 
elvégezni. Minden sikeres férfi mö-
gött valóban egy nő áll. A mostani el-
ismerés nagy örömmel tölt el, jól esik 
mindenkinek, ha az elvégzett munká-
ját elismerik.

Nem titkolt cél volt a versenynél, 
hogy közösséget építsünk, össze-
hozzuk az embereket, a család-
tagokat, a kollégákat. Nemcsak 
nemes célért dolgoztunk, hanem 
közösséget formáltunk – vallja 
Orosz Tamás, aki mint a Remy 
Miskolc – BPI Group Hungary 
Kft. vezetője kap díjat: „A Civilek 
Támogatásáért”. 

Két éve annak, hogy az Orosz 
Tamás által vezetett cég, – a Remy 
Miskolc – BPI Group Hungary Kft. 
– először szervezte meg Miskolcon a 
First Lego League (FLL) nemzetkö-
zi verseny magyarországi, regionális 
elődöntőjét. A robotépítő és robot-
programozó csapaversenyt a 9 és 16 
év közötti korosztálynak rendezik 
meg sok kreatív és számos progra-
mozási feladattal. Idén Magyaror-
szág mellett 98 országban volt ha-
sonló megmérettetés. 

– Sok műszaki beállítottságú gye-
rek van ebben a régióban, kiemel-
kedő itt a műszaki oktatás és egyre 

nagyobb teret hódít az informati-
ka – e két terület pedig a First Lego 
 League versenyben ötvöződik – idé-
zi fel Orosz Tamás a verseny 2017-es 
előkészületeit. A miskolci válogatón 
első helyezést elért csapat később 
Lengyelországban mérte össze tu-
dását a közép-európai elődöntőben. 
A kiutazásban, a felkészítésben és 
a csapat munkájában a cég jelen-
tős segítséget nyújtott a résztvevők-
nek. A támogatásuk nélkül a fiata-
lok nem tudták volna eredményesen 
képviselni Magyarországot.

2019. január 12-én Miskolcon 
rendezték meg a hazai, re gionális 
döntőt, majd ezt követően február-
ban a kelet-közép-európai elődön-
tőt. Ezen csaknem 300 gyerek vett 
részt: Magyarországról kilenc, Len-
gyelországból öt és Bulgáriából egy 
csapat. Az űrkutatás volt a témá-
ja a versenynek, így a rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével – és a nem-
zetközi zsűriben való munkájával 
– hazánk első és eddigi egyetlen űr-
hajósa, Farkas Bertalan is.

A miskolci verseny határtalan lel-
kesedés mellett valóban nagy sikerrel 
és pozitív visszhanggal zárult, ami 
nagyban köszönhető az igazi csapat-
munkának és a Remy-BPI szervező 

csapatának. A cég által tucatnyi ön-
kéntes segítette a program gördülé-
kenységét, számos intézmény, cég és 
vállalkozás – a várossal együtt – ösz-
szefogva állt a verseny mellé. – Egy 

500 fős cég 500 családot is takar, 
akiknek az életére a tevékenységünk 
hatással van. Egy ekkora cégnek fele-
lősnek kell lennie a környezete iránt 
– hangsúlyozza Orosz Tamás.

A nemzettudat erősítése, keresztényi 
és konzervatív értékrend megtar-
tása, beleértve a hagyományos csa-
ládmodellt és a lokálpatriotizmust 
– 2010 szeptemberi megalakulása 
óta ezek a Civil Összefogás Fórum 
Miskolci Szervezete alappillérei. A 
civil szférában végzett közösségépítő 
munkájukat idén „Az Év Civil Szer-
vezete” díjjal jutalmazzák. 

Az országos szervezetet azzal a 
szándékkal alapították 2009-ben, 
hogy erősítsék a magyar civil társada-
lom nemzettudatát és érdekérvényesí-
tő képességét. A V. Vincze Zoltán által 
alapított miskolci klub számos szer-
vezettel áll szoros együttműködés-
ben. Szinte napi kapcsolatot ápolnak 
az 1956-os Vitézi Lovagrend Baráti 
Társaság, a KÉSZ, az Éltető Lélek Ala-
pítvány, a Versbarátok Köre, az Élte-
tő Lélek Irodalmi Kör Egyesület és az 
Avasi Borút Egyesület tagjaival.

– Szervezetünk a nemzeti értéke-
ket és érdekeket szem előtt tartva, 
keresztény és lokálpatrióta elkötele-
zettséggel tevékenykedik a Miskolcért 
dolgozó és tenni akaró polgárokkal 

karöltve és számítva együttműkö-
désükre – hangsúlyozza Dr. Lengyel 
Attila, a klub vezetője. – Kivesszük a 
részünket a városi közéletből, szerep-
vállalásunk megmutatkozik a nem-
zeti és a városi ünnepeken, közösségi 

programok támogatásában, mint az 
Avasi Református Templom rekonst-
rukciója vagy a Kálvária rendbetétele. 
Célunk, hogy mi, miskolci lokálpatri-
óták – a városvezetést messzemenő-
kig támogatva – segítsük az élhetőbb 

város fejlődését. Ebben is folyamato-
san kezdeményezzük együttműködé-
sünket a velünk azonos értékrendet 
képviselő miskolci civilekkel.

„Sorskérdéseink és Létkérdése-
ink” című programsorozatukban 

hazánk és a nagyvilág legfontosabb 
társadalmi, gazdasági, közéleti tör-
ténéseit vitatják meg, melyre neves 
előadókat hívnak. 2019-ben Miskol-
con tartottak először kihelyezett Civil 
Akadémiát, amelyen az európai civi-
lek együttműködésének szükségessé-
gét vitatták meg.

A külhoni magyarokkal való kap-
csolattartást kiemelt feladatuknak 
érzik. Évente tesznek látogatást Er-
délybe, Kárpátaljára és Délvidékre. A 
Székely Társalgó Egyesülettel együtt-
működési megállapodást kötöttek, 
közösen pályáznak. Tavaly kopjafát 
állítottak a Tusnád-közeli Nyerges-te-
tőn. A kárpátaljai magyaroknak 
rendszeresen gyűjtenek.

2013-tól részt vesznek Krakkóban, 
a Lengyel Függetlenségi Napi ün-
nepségen, amikor is megkoszorúz-
zák Báthory István erdélyi fejedelem 
és lengyel király síremlékét a Wawel 
Székesegyházban. Tavaly az ezeréves 
határon (Feketebércen) emléktáblát 
állítottak a Derenkre elszármazott 
lengyelek, a 100 éves lengyel függet-
lenség és a több mint 1000 éves ma-
gyar államiság emlékére.

A TANÍTÁS ÖRÖM – EGY SPORTOS ÉLETÚT

A támogatás, ami közösséget épít 

HISSZÜK ÉS VALLJUK: ISTEN, CSALÁD, HAZA



Új vezetőedzővel és új igazo-
lásokkal készül az új sze-
zonra a Pannergy Miskol-
ci Vízilabda Club.  Az első 
megmérettetés augusztus 
22-én, Nagyváradon lesz.  A 
bajnokság, a Magyar Kupa és 
a Komjádi Kupa mellett, az 
Európa Kupára is készül az 
együttes. A Magyar Kupában 
a legjobb 4 közé jutás a cél. 
Az elnök egy komoly kupát 
szeretne Miskolcra hozni.  

Az úszóedzés végén még a 
nyújtást is felügyelte új csa-
patánál, új állomáshelyén, Vi-
dumanszky László, a Pan-
nergy-MVLC vezetőedzője. A 
kassai születésű szakember be-
töltötte már a szlovák szövet-
ségi kapitányi posztot, de dol-
gozott Egerben és Szentesen is. 
Kérdésünkre elmondta, a na-
gyon fontos fizikai alapokat adó 
úszóedzések töltik ki a felkészü-
lés mostani szakaszát, majd au-
gusztustól indulnak be a labdás 
és taktikai edzések igazán. 

– Még nem teljes kerettel ké-
szülünk, mert a magyar válo-

gatott bő keretében szereplő 
Bedő Krisztián és Nagy Ádám 
egy kis pihenőt kaptak. Lőrincz 
22-én, Sasa pedig augusztus 20-
án csatlakozik. Hiányzik még a 
cserekapus Mizsnai, neki most 
kötelezettsége van a magyar ju-
nior válogatottal – tájékoztatott 
Vidumanszky László. 

A tervek szerint tehát leg-
később augusztus huszadikára 
már teljes kerettel dolgozhat a 
csapat és a szokásos edzőmér-
kőzések, felkészülési tornák 
sem maradnak majd el. Az el-
sőt augusztus 22-én, Nagyvá-
radon teljesítik majd a mis-

kolci pólósok. A bajnokság, 
a Magyar Kupa és a Komjádi 
Kupa mellett, a nagy érdeklő-
déssel várt Európa Kupa sze-
replésre is készül az együttes, 
aminek meccs időpontjait már 
kiírta a Nemzetközi Szövetség, 
de a sorsolás még nem készült 
el. További fontos tényezők 
lesznek még az új szabályok is, 
amikhez mindenkinek alkal-
mazkodnia kell majd. Miután 
csak két helyen változott a ke-
ret, ez nagy előnye lehet a baj-
nokságban a csapatnak.

– Az ötödik hely a cél, a Ma-
gyar Kupában a legjobb négy 

közé jutás és az utánpótlásban, 
a Komjádi Kupában minimum 
a döntő, de az idén szeretnénk 
megnyerni, tehát végre egy ko-
moly kupát szeretnénk Mis-
kolcra hozni – vázolta a célokat 
Bachner András. 

A klub első embere szerint 
nagy erőssége lehet majd a csa-
patnak fiatalsága, mozgékony-
sága, de a talán legnagyobb ki-
hívásnak az új szabályokhoz 
történő alkalmazkodást nevez-
te meg Bachner András, amivel 
a Dél-Koreában zajló vb-n már 
elkezdték élesben is az ismerke-
dést a válogatottak. 
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Saját edzőközpontjában ké-
szül az NB I közelgő rajtjára 
a DVTK labdarúgócsapata. 

Június 20-án kezdte meg 
felkészülését a 2019-20-as 
bajnoki szezonra a DVTK 
labdarúgócsapata. A miskol-
ci piros-fehérek fegyelmezett, 
pörgős tréningjei mellett már 
hat felkészülési találkozón is 
szerepeltek. Bár ezen mérkő-
zések célja elsősorban a tak-
tika gyakorlása, de az sem el-
hanyagolható tényező, hogy 
egyre javuló játékot és gólokat 
láthatott a publikum.

– Természetesen mindig 
vannak javítandó dolgok, 
most is voltak a Kisvárda el-
leni mérkőzésen olyan hibák, 
amiket már most, ezen a hé-
ten fogunk kijavítani. Ezeket 
megbeszéltük az öltözőben. 
De szerintem nagyon pozitív 
volt ez a mérkőzés és az előt-
te lévő is. Nagyon jól zártuk 
az előző hetet, hiszen kemény 
edzések mellett, két mérkő-
zést is tudtunk nyerni – érté-
kelt Márkvárt Dávid.

Az elmúlt szezonban is az 
egyik legjobb diósgyőri telje-
sítményt nyújtó középpályás 
szerint ezekre a produkciókra 
már lehet építeni, csak ugyan-
ezt a munkát, hozzáállást kell 

folytatni a Kispest elleni baj-
noki rajtig hátralévő három 
hétben. Ehhez az is kellett, 
hogy úgy tűnik, jól sikerül-
tek az igazolások, a beillesz-
kedésük, aminek köszönhető-
en egyre javuló képet mutat a 
csapat játéka. 

– Az elején arra volt szük-
ségük az érkezőknek, hogy 
egy kis időt adjunk nekik, 
hogy alkalmazkodni tud-
janak a stílusunkhoz, az új 
társakhoz. De úgy látom be-
illeszkedésük jó úton halad, 
érzésem szerint már készek 
arra, hogy bajnoki mérkő-
zéseket tudjanak játszani. Öt 
edzőmérkőzésünkön elért 
eredmények kevésbé, az ott 
mutatott játék már annál fon-
tosabb tényező számomra. 
Ennek az időszaknak a takti-
kai és az erőnléti fejlesztésről 
kell szólnia és ezen az úton 
szépen halad a csapat – adott 
helyzetjelentést a felkészülés-
ről Fernando Fernandez, ve-
zetőedző. Az edzések mellett 
további mérkőzéseket játszik 
még a bajnoki rajt előtt a Di-
ósgyőr. Július 17-én az MTK 
otthonában egygólos veresé-
get szenvedett a csapat, 19-én 
(lapzártánk után) az Újpestet 
fogadta, 27-én pedig a Buda-
fok érkezik majd Miskolcra.

Gőzerővel  
hangolnak a rajtra

KÉSZÜLNEK AZ ÚJ SZEZONRA

Hirdetés

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

Az akció érvényes:  

2019. 07. 20-tól 2019. 07. 26-ig 

Héra Prémium beltéri, színes, falfesték, 5 l, 1599 Ft/l 

   + ajándék póló  7999 Ft

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!

A tavalyi bronz után idén egy 
helyet előrelépve ezüstérmet 
nyert a korosztályos Euró-
pa-bajnokságon a magyar női 
U18-as válogatott.

A DVTK sportszakmai igaz-
gatója, Völgyi Péter által irányí-
tott, és a Diósgyőr saját nevelé-
sű játékosát, Kiss Angelikát is a 
soraiban tudó magyar női U18-

as válogatott a döntőben az ola-
szokkal csapott össze és 70-62-
re kikapott. A magyarok – akik 
az elődöntőben a favorit franci-
ákat verték 67-56-ra – a tavalyi 
korosztályos Eb-n bronzérmet 
nyertek Olaszországban.

Külön öröm, hogy Kiss An-
gelikát beválasztották az Eb 
All-Star ötösébe is. A 2019-
es U18-as A-divíziós Euró-
pa-bajnokság All-Star ötösét 
Dombai Réka, Ilaria Panzera 
(Olaszország), Janella Salaun 
(Franciaország), Caterina Gilli 
(Olaszország) és Kiss Angeli-
ka alkotja. A diósgyőri játékos 
a hét találkozón 19.7 perc alatt 
10.4 pontot (60.5%-os mezőny-

mutatóval) és 4.4 lepattanót át-
lagolt.

– Nagyon büszkék vagyunk 
Angelikára – nyilatkozta Sza-
bó Tamás, az Aluinvent DVTK 
ügyvezetője. – Az ő szereplése 
és az Európa legjobb öt U18-as 
játékosa közé történő beválasz-
tása jelzésértékű. Látszik, hogy 
a DVTK kosárlabda utánpót-
lásában kiváló szakmai mun-
ka folyik és van értelme a ren-
geteg befektetett energiának. 
Angi példája is azt mutatja, 
hogy megfelelő hozzáállással és 
szorgalommal bármi elérhető. 
Természetesen nem csak neki, 
hanem az edzőinek is jár a gra-
tuláció! 

Ezüstérmet nyert az U18-as kosárválogatott
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A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Július 22. hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazi-

nok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Idő-
járás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Miskolci 
Napló válogatás (közéleti magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 
19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Építech (építészeti 
magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. 
(programajánló) 20:25 Képújság

Július 23. 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 24. szerda: 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 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesztő magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (hír-
adó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Generációnk 
(nyugdíjas magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Program-
pont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Július 25. 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 Programpont (program-
ajánló) 18:25 Promenád (kulturális magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjá-
rás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Kedvenceink vál. (állatbarát 
magazin) 19:40 Köztünk élnek ism. (portré) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-je-
lentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Július 26. 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 vál. (egészségügyi magazin) 18:45 Egészségére (egészségügyi maga-
zin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (prog-
ramajánló) 19:25 Forgószínpad ism. (színházi magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 
Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

Július 27. szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 18:00 Krónika (heti hí-
rösszefoglaló) 18:30 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesztő magazin) 19:00 Króni-
ka ism. (heti hírösszefoglaló) 19:30 Sportpercek ism. (sportmagazin) 20:00 Krónika ism. (heti 
hírösszefoglaló) 20:25 Képújság

Július 28. vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 17:00 Hívőszó (vallá-
si magazin) 18:00 Miskolci Napló ism. (közéleti magazin) 18:30 Egészségpercek ism. (egész-
ségügyi magazin) 18:50 Egészségére ism. (egészségügyi magazin) 19:00 Promenád ism. 
(kulturális magazin) 19:30 Gasztrokaland ism. (gasztronómiai magazin) 19:45 Kedvenceink 
ism. (állatbarát magazin) 20:00 Köztünk élnek ism. (portré) 20:15 Köztünk élnek ism. (port-
ré) 20:30 Képújság

A Miskolc Televízió Hívő-
szó című műsorában júli-
us 21-én, vasárnap 17 órai 
kezdettel a Diósgyőri vár-
kápolnából közvetítenek. 
A szentmisét bemutatja: 
Mikolai Vince főesperes, 
plébános.

A Diósgyőri vár kápol-
nájának Szent Hedvig bú-
csúját vasárnap, 21-én, a 10 
órakor kezdődő szentmisén 
ünneplik, melyet a vár lo-

vagtermében P. Artur Pren-
kiewicz minorita házfőnök 
mutat be. Ezért a diósgyőri 
plébániatemplomban elma-
rad a 10 órai szentmise. Jövő 
vasárnap, 28-án lesz a Szent 
Anna-templom búcsúja. A 
10.30 órakor kezdődő szent-
misét Riz Attila újmisés mu-
tatja be. Ekkor búcsúzik a 
miskolci hívektől Szarvas 
Péter apátplébános, akit au-
gusztustól Szerencsre helye-
zett főpásztora.

EGYHÁZI HÍREK

Július 24-én minden frissen 
érettségizett diákról kide-
rül, mi lesz „ha nagy lesz” 
– vagyis napvilágot látnak 
a 2019-es felvételi pontha-
tárok. 

Azért, hogy ez a nap ne az 
aggódásról, a „mi lesz velem, 
ha” kezdetű mondatokról, és 
a „többet kellett volna készül-
nöm az érettségire” felütésű 
gondolatoktól legyen hangos, 
Miskolc város, a Miskolc Tv, 
a MiNap.hu, a Helynekem és 
a Rádió M összefogott, hogy 
egy felejthetetlen, velejéig mis-
kolci buli kellős közepén ér-
hessen minden leendő egyete-
mistát a jó hír: FELVETTEK. 

A város szívében délután öt 
órakor totpeti DJ szettjével in-

dul a visszaszámlálás, majd a 
SteelO, az Alibbie és a Hiper-
karma frontembere, Bérczesi 
Róbert veszi birtokba a belvá-
ros teraszát. Nyolc órakor kéz 
a kézben izgulhattok a bará-
tokkal az óriás LED fal árnyé-
kában a ponthatárhúzás pil-
lanataiban. Miután mindenki 
számára világossá válik, mi-
lyen irányba halad tovább az 
élete, Totpeti szolgáltatja az 
ünnepléshez illő zenét, majd 
after partyra várják a leendő 
gólyákat a Helynekembe. A 
Pont Party idejére a Rádió M 
stúdiója is kitelepül a Helyne-
kem üvegteraszára. Bulizz egy 
nagyot a belváros szívében a 
barátaiddal, hogy egy életen 
át emlékezzetek 2019. július 
24-re!

PONT ott a helyed! MINDEN EDDIGINÉL LÁTVÁNYOSABB
A Diósgyőri vár XX. jubile-
umát ünneplő történelmi já-
téka minden eddiginél látvá-
nyosabb és meghökkentőbb 
programsorozattal készül. 

Július utolsó hétvégéjén a 
nemzetközivé nőtt Középkori 
Forgatagon ismét benépesül a 
Diósgyőri vár és a szomszédsá-
gában található hatalmas aré-
na, a Lovagi Tornák Tere. Ré-
szesei lehetünk egy hatalmas 
csatának, itt lesznek a legkemé-
nyebb hősök, de lesz vigasság, 
a kicsiket pedig udvarhölgy és 
apródképző várják.

Izgalmas párviadalokra és 
fordulatos, meglepetésekkel 
teli történelmi előadásokra 
lehet számítani a Diósgyőri 
vár legnagyobb történelmi já-
tékán, csaknem kétszáz ha-
gyományőrző részvételével. A 
királyné vendége lesz Kassai 
Lajos világrekorder lovasíjász, 
a modern kori lovasíjászat 
megteremtője, több Guiness 
világrekord tulajdonosa, va-
lamint Krekács Zoltán lovas 
solymász is.  A Fehér Farkas 
– Mónus József világrekorder 
harci-, cél- és távlövő íjász pe-
dig bástyalövéssel kápráztatja 
el a közönséget.

Itt lesznek a „középkor 
rocksztárjai”, a legelszántabb 
lovagok, akik a lovagi tornán 
kopjatörésben is összemérik 
majd erejüket, hogy megküzd-
jenek a birodalom jó híréért 
és egy nemes hölgy szívéért.  
A korabeli összecsapásokon 
gyakran csak az egyik lovag 
maradt életben a kopjatörést 
követően. A felek lóháton, nagy 
sebességgel rontanak egymás 
ellen, a céljuk pedig, hogy el-
lenfelüket kilökjék a nyeregből, 

a hosszú dárdával (kopjával). 
A látványos bemutató mai for-
mája a legkockázatosabb ext-
rém sportokhoz hasonlítható.

A Buhurt Arénában a kö-
zépkori harcosok sportját is 
megismerhetik az érdeklődők, 
ahol bizony nem kímélik egy-
mást a vetélytársak: full-kon-
takt páncélos vívás zajlik, akár 
első vérig. A program azonban 
nemcsak a lovagokról szól, hi-
szen helyet kapnak a közép-
kori táncok, vásári komédiák, 

udvari zenekarok és rég elfe-
ledett mesterségek művelői is. 
Délelőtt és délután is látványos 
felvonulás keretében érkeznek 
meg a Lovagi Tornák Terére a 
fellépők – nyolc királyné ve-
zetésével; megidézve a Diós-
győri vár korábbi évszázadait. 
A középkori katonai táborok 
életébe is beleshetnek az ér-
deklődők, a gyerekek pedig ki-
próbálhatják milyen is volt az 
udvarhölgyek és apródok élete 
egy királyi udvarban.

A Filharmónia Muzsikáló 
Udvar programja már több 
tízéves múltra tekint vissza 
Miskolcon. Eddig is bel-
városi terek adtak otthont 
ezeknek a szabadtéri kon-
certeknek, idén azonban 
templomkertekben, temp-
lomudvarokban csendül-
nek fel a nyáresti könnyű-
zenék.

A Muzsikáló Udvar soro-
zat második hangversenye 
július 30-án, kedden 19 óra-
kor kezdődik a Gárdonyi 
Géza Művelődési Ház udva-
rán, ahol „A varázslatos klez-
mer” címmel tart koncertet a 
2000-ben eMeRTon-díjjal el-
ismert David Klezmer Band.

Dávid Józseftől, a zene-
kar vezetőjétől megtudtuk: 
a klezmer, közép-kelet euró-
pai gyökerekkel rendelkezik. 

A zsidók körében, különböző 
ünnepek alkalmával csen-
dült fel ez a zene. A helyi nép-
zenészekkel játszottak anno 
a zenészek, így keveredhetett 
bele mindenféle nép zenéje. 
Eleinte esküvőkön játszották, 
majd temetéseken és külön-
böző ünnepeken. A második 
világháború után alakult ki a 
szokás, hogy már nem kellett 
semmi különleges alkalom 
ahhoz, hogy felcsendüljön, 
hanem koncertszerűen szól-
hatott ez a zene. 

– A mi zenekarunknak 
van egy egyéni hangvétele: 
törekszünk arra, hogy minél 
sokszínűbben játsszuk ezt a 
muzsikát. Van egy állandó 
vendégünk, Klein Judit, aki 
még jobban színesíti a mu-
zsikánkat.

Az együttes zenéje a tradi-
cionális magyar (közép-kelet 

európai zsidó zene) gyökere-
inek felhasználásával és mo-
dern zenei stílusokkal ötvö-
ződik, hogy a klezmer zenét 
saját értelmezésében meg-
ismertesse. A repertoár zsi-
dó dalokból, dallamokból és 
ehhez szervesen kapcsolódó 

improvizatív szólókból, il-
letve saját szerzeményekből 
áll. A David Klezmer Band 
koncertegyüttes, nagy szere-
pet kap a közönség bevonása 
a fellépésekbe, amelyek tréfás 
show-elemeket is tartalmaz-
nak.

Jön a varázslatos klezmer

Idén július 26-án, a strandok éjszakáján a Miskolctapolcai 
Strandfürdő és a Miskolctapolca Barlangfürdő is meghosz-
szabbított nyitvatartással, szórakoztató programokkal vár 
mindenkit.

A Miskolctapolcai Strand-
fürdőben a sporté lesz a fősze-

rep. A strandok éjszakáján Bé-
res Alexandra sztáredző tart 

több vízi- és vízparti fitnesz-
szórát a vendégeknek. E mel-
lett a Strandfürdő Fitnesz és 
Wellness Központja is 23:00 
óráig tart nyitva, változatos 
programokkal. A sportolás 
után, kifejezetten pihentető, 

levezető jellegű, különleges 
Szauna Szeánszokkal várják a 
Szauna Mesterek a programok 
résztvevőit.

A Miskolctapolca Barlang-
fürdőben kétnaposra bővül 
a strandok éjszakája, hiszen 
július 26-án és 27-én egy-
aránt programgazdag dél-
utánt és éjszakát tölthetnek 
a Barlangfürdőben. Pénte-
ken zenés Buborék kergető, 
Csillagles, majd Habparty, 
szombaton Vízicsaták, Kö-
lyökklub, Masszázs Sziget 
és Aquafitness programok-
kal várják kicsiket, nagyokat 
egyaránt. A megfelelő zenéről 
mindkét nap DJ gondosko-
dik, a sötétedés utáni órákat 
pedig Tűzzsonglőr Show teszi 
izgalmassá a Miskolctapolca 
Barlangfürdőben. Bővebb in-
formációk a strandok éjsza-
kájához csatlakozott miskolci 
fürdők honlapján és facebook 
oldalukon található. 

STRANDOK ÉJSZAKÁJA MISKOLCON



Az utcalányoktól elvett 
pénzből élt luxusban

Üzletszerűen, kizsák-
mányolás céljából elköve-
tett emberkereskedelem 
bűntette és kitartottság bűntette miatt emeltek vádat az ellen 
a 29 éves férfi ellen, aki 2013 és 2018 között nélkülöző anyagi 
viszonyok között élő nők kiszolgáltatott helyzetével élt vissza. 
A férfi hat fiatal nőt szervezett be szexmunkára, és irányította 
prostitúciós tevékenységüket Magyarországon, valamint Svájc-
ban, Németországban és Ausztriában. Az általa „toborzott” nők 
között volt, akinek megismerkedésükkor saját élelmezésére sem 
volt pénze, más a beteg édesanyja orvosi kezelését, testvérét és 
gyermekeit igyekezett támogatni, volt, aki bántalmazó szülőtől 
menekült. A férfi a sértett nők közül kettővel élettársi kapcso-
latot is létesített úgy, hogy az egyikükkel szakított, de mind-
kettőjüket a továbbiakban is utasította prostitúciós tevékeny-
ség végzésére. A férfi a nőknek megmondta, hogy hol és mikor 
folytassanak szexuális szolgáltatást, hirdetéseket, fotókat kel-
lett magukról készíteniük, de maga is fotózásra, fodrászhoz vit-
te őket, és arról is intézkedett, hogy hirdetések jelenjenek meg 
róluk internetes honlapokon. A nőket autóval szállította kül-
földre, ahol előre lefoglalt szobákban, bárokban, szalonokban 
kellett szexuális szolgáltatást nyújtaniuk, és a keresményük-
ből alkalmanként pénzösszegeket átutalással, vagy pedig sofőr 
közreműködésével kézből-kézbe teljesítve kellett küldeniük a 
vádlottnak. Személyesen, illetőleg telefonon, de volt, amikor 
aktuális élettársa útján is rendszeresen ellenőrizte a nőket, be-
számoltatva ügyfélforgalmukról és bevételeikről. A hat nő pros-
titúciós tevékenységéből több mint 14 millió forint jövedelemre 
tett szert, amelyből fedezte megélhetését, valamint nagyértékű 
autókat és ékszereket vásárolt magának. Az ügyészség a letar-
tóztatásban lévő vádlottal szemben fegyházbüntetést és köz-
ügyektől eltiltást, valamint a prostitúcióból szerzett jövedelem 
erejéig vagyonelkobzást indítványozott.

Elkötötte, majd összetörte
Jármű önkényes elvétele bűntett miatt folyt büntetőeljárás B. Gá-

bor 35 éves miskolci lakos ellen. A férfi tavaly decemberben a rá-
bízott miskolci ingatlanról az ismerőse autóját jogtalanul elvitte és 
azzal Kazincbarcikán az Egressy úton balesetet okozott. A járőrök 
a férfit a helyszínen elfogták és előállították. A férfival szemben a 
hatóság szabálysértési eljárást is indított.

Vascsővel estek egy-
másnak az asszonyok

Hat nővel szemben emel-
tek vádat csoportosan, fel-
fegyverkezve, társtettesként 

elkövetett garázdaság bűntette és könnyű testi sértés miatt. A tak-
taharkányi asszonyok és családjaik között hosszú időre visszanyú-
ló, időnként tettlegességig fajuló haragos viszony áll fenn, amely 
miatt már több büntetőeljárás is indult. A nők tavaly november ele-
jén, a közfoglalkoztatottak kifizetése alkalmával találkoztak egy-
mással, és azonnal szóváltás alakult ki közöttük, mely szinte rögtön 
tettlegességbe váltott át. Egyikük a hajánál fogva rángatni kezdte, 
és fején megütötte a másik családhoz tartozó nőt, majd egy 10 cm 
pengehosszúságú kést vett elő, és azzal hadonászva megszúrta az 
általa bántalmazott nő védelmére kelő másik vádlottat. A másik nő 
egy szöges bottal ütötte meg a rivális család nőtagját, aki az ütéstől 
összegörnyedt, de még ezután is bántalmazta, arcon ütötte és az 
arcát megcsikarta. A verekedés során vascső is előkerült, amivel az 
egyik asszony a másikat a fején, a vállán és a karján ütötte meg, míg 
volt olyan nő, aki ellenfele hajába kapott bele, rángatta és puszta 
kézzel ütlegelte. Több nő az eszközös bántalmazások után kézzel 
összekapaszkodott, és kölcsönösen ütlegelték egymást, míg földre 
zuhantak, de ott is folytatták a verekedést. Öt asszonnyal szemben 
közérdekű munka büntetést, míg eggyel szemben felfüggesztett 
börtönbüntetést indítványozott az ügyészség. 

Hozzátartozójától rabolt
Rablás miatt folyik büntetőeljárás egy 20 éves helyi férfival szem-

ben. A gyanúsított miskolci lakásukban egy júliusi éjszakán erő-
szakkal elvette hozzátartozója mobiltelefonját, amit később eladott. 
A Miskolci Rendőrkapitányság az őrizetbe vett gyanúsítottal szem-
ben előterjesztést tett letartóztatásának ügyészi indítványozására.

Megfújták a tetőt 
Lopás és annak kísérlete miatt folyt büntetőeljárás Cs. Sándor 25 

és M. Martin 19 éves miskolci lakosokkal szemben. A férfiak tavaly 
márciusban bontották meg és lopták el egy hétvégi ház tetőszerke-
zetét. A járőrök a második betörés során, egy miskolci családi ház 
udvarán fogták el az elkövetőket. A férfiak gázkazán alkatrészeket, 
ereszcsatornát, csaptelepet és tetőlemezt próbáltak meg eltulajdo-
nítani.

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 kívülállók boldognak látják, 
de ön változásra vágyik. A párkapcsolatában fontos kérdés-
ben egyedül kellene döntenie, a barátok tanácsa nem lehet 

mérvadó, mert ők nem tudnak az ön fejével gondolkodni! 

Bika (április 21 – május 20) A párkapcsolatában nyugodt 
időszak jön. A Mars még akkor is felrázza, ha szíve szerint hagy-
ná magát sodorni az árral. Kapcsolatai révén kedvezően alakul-

hat a karrierje, de jó irányba terelheti a magánéletét is. 

Ikrek (május 21 – június 21) Olyanok kezdenek érdeklődni ön 
iránt, akiktől távol tartaná magát. Szerelmével a közös nyaralást 
tervezi, de a vágyakat nem követik tettek, mert a nyaralásra fél-

retett pénzhez hozzá kell nyúlniuk. 

Rák (június 22 – július 22) A magánélete felpezsdül, a sok 
program miatt nem tud a karrierjére koncentrálni. Élvezze a pil-
lanat örömét, de azért egy kis pihenésre is szánjon időt, nehogy 

az egészsége lássa kárát a nagy hajtásnak. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) A napok a lazításról, 
utazásról, új ismeretségekről szólnak. Sokszor az ismerősökön 
több múlik, mint a tehetségen. Az érzelmeit is felborzolhatja 

valaki, de ettől a kapcsolattól ne várjon tartós boldogságot! 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Lazítson, engedjen 
fel. Nincs olyan fontos feladat, ami ne várhatna. Fogadja el a 
meghívásokat, ha alkalma nyílik rá, utazzon el – de a párjával! 

Ellenkező esetben sok-sok vitára, veszekedésre számíthat. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Kedvező időszak jön 
az életében, szívügyekben egyre több sikert könyvelhet el ma-
gának. Ha eddig nem tudta volna rászánni magát egy komo-

lyabb kapcsolatra, hát most ki sem tudna térni előle. 

Skorpió (október 24 – november 22) Gyökeres változást 
jeleznek a bolygók július végére. Az Uránusz azt jelzi, hogy le 
tudja rázni magáról az emlékeket, már nem érdekli mások véle-

ménye sem. Egyfajta anyagi biztonságot is sikerül kialakítania. 

Nyilas (november 23 – december 21) Ha fáradtnak érzi 
magát, mondja le a programokat és a szabadidejét tényleges 
pihenéssel, a szerelmével töltse. Ez egyrészt kedvez a párkap-

csolatának, és úgysem tud feszülten jól kijönni a többiekkel.   

Bak (december 22 – január 20) Jó érzéke van ahhoz, hogy 
megbántson másokat, akaratán kívül. Elég egy rosszkor, rossz 
helyen tett megjegyzés, egy viccesnek szánt kritika, és máris 

hátat fordítanak még azok is, akik szívesen támogatnák. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Utazásra igazán jó időszak 
július vége. Nyugodtan elmehet a munkahelyéről, mert senki 
nem fogja megfúrni, sőt, a kollégák segítenek abban, hogy tá-

vollétében minden zökkenőmentes legyen. 

Halak (február 20 – március 20) Lehet, hogy az élet kénysze-
ríti ki a változást, de ami ellen most tiltakozik, abban hamarosan 
örömét leli. Valaki (talán egyik kollégája vagy barátja), akivel nap 

mint nap találkozik, most olyan ajánlattal áll elő, ami alaposan meglepi. 

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. 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. 
Előző rejtvényünk helyes megfejtései: 1. Leszih Andor 2. Palóczy  László 3. 
Soltész Nagy Kálmán 4. Pfliegler Imre. Nyertesek: Molnár Imre   (Mis-
kolc), Bartha Mária Magda (Sárvár). Gratulálunk, nyereményüket postán 
küldjük el.

Különleges zenei csemegét kínált a Szinva terasz, ahol nemcsak a 
„Miskolci lányok” ültek le egy padra, hanem a jazz szerelmeseit is a 
Villanyrendőr mögé csalta a Dixie és Jazz Fesztivál. Miskolcon egé-
szen a 80-as évekig nyúlik vissza a dixie fesztivál hagyománya. Idén 
újragondolták és behozták a belvárosba a rendezvényt. 

Dixie szólt  
a Szinva teraszon

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ 

FELVÉTELE

A Művészetek Háza idén is kicsalogatja az embereket, hogy a belváros szívében iszogatva és eszegetve töltsék a júliusi bal-
zsamos nyárestéket. A MÜHA GasztroPLACC igazi közösségi élményt, tartalmas kikapcsolódást és gasztronómiai különle-
gességekkel teli nyárestéket ígér. Minden pénteken más-más miskolci éttermek mutatkoznak be a PLACCon egészen augusz-
tus 16-áig. A finom falatok és zamatos borok mellett élőzenével, gyereksarokkal, fényfestéssel és DJ-vel várják a miskolciakat.

(FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ)

GASZTROPLACC A MÜHA ELŐTT
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