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ZAVAR AZ ELLENZÉKI TÉRFÉLEN – CSAK
A FIDESZ–KDNPNEK TELJES A CSAPATA
Csak a Fidesz-KDNP alakított
eddig városvezetésre alkalmas teljes csapatot, vagyis
polgármesterjelöltet és 19
képviselőjelöltet. Az ellenzéki oldalon viszont Miskolcon
is teljes a zavar a jelöltállítás
körül. Ugyan négy ellenzéki
jelölőszervezet is bejelentkezett az indulásra, de van ahol
a csapat, máshol viszont a polgármesterjelölt hiányzik.
Miskolc polgármestere már
júniusi ciklusértékelőjében jelezte, hogy konkrét víziói vannak a jövőt illetően. Ahhoz kéri
a város támogatását, hogy „egy
következő önkormányzati ciklusban is együtt építsük tovább
Miskolc 21. századi zöld, okos,
biztonságos, versenyképes, és
leginkább boldog arculatát.”
Kriza Ákos programszerűen
számolt be arról, hová szeretnének eljutni a következő évtized
végére. A Miskolc 2030 program
három nagy pilléren áll: a megkezdett vagy már belátható távolságba került beruházások, a
nagy városrészi fejlesztések sikeres befejezése, valamint a zöld és
okos várossá válás; és végül hogy
Miskolc legyen a legbiztonságosabb megyei jogú város.
Miután Kriza Ákos személyében hivatalosan is megválasz-

totta polgármesterjelöltjét július
elején, a Fidesz-KDNP bemutatta 19 képviselőjelöltet is. A pártszövetség egységben állított polgármesterjelöltet és egységben
állított minden körzetben képviselőjelölteket. A jelöltek közösségében a többéves tapasztalat és
a fiatalos lendület ötvöződik. „A
programunk kész, a csapat kész,
hogy kiszámítható, biztonságos,
és tovább fejlődő Miskolcot építsünk”, emelte ki a Kriza Ákos.
Hozzátette, csak csapatban lehet dolgozni. Elengedhetetlen,
hogy egy városvezető mellett
olyan többségi testület dolgozzon, amellyel közösen tudja a város ügyeit végigvinni. – Nekünk
tehát megvan a polgármesterjelöltünk, már most bemutattuk
az önkormányzati képviselőjelöltjeinket, van programunk, és
világos jövőképpel állunk a miskolciak elé – hangoztatta a polgármester.
Ezzel szemben a balliberális
oldalon már Veres Pál polgármesterjelölti bejelentésekor zavar támadt. Hivatalosan egyetlen ellenzéki párt sem vállalja
fel, hogy őt támogatják az őszi
önkormányzati választáson. Veres – állítása szerint – a Szinva
Városáért Egyesület felkérését
elfogadva, független, civil kihívója lesz Kriza Ákosnak. Mint

mondja, az elmúlt években szinte valamennyi politikai irányból
megkeresték, de mindenkinek
világossá tette, hogy őt nem érdekli a pártpolitika. Hangsúlyozza azt is, hogy az egyesülettel „nem a pártoknak szeretnénk
megfelelni, hanem a város közösségének”, és hogy nem vállalja, hogy pártjelölt legyen.
Nem csak a pártoktól és politikai szervezetektől titulálja függetlennek magát, de úgy tűnik,
csapat sincs mögötte. Nincsenek
mellette csapattagok, sem képviselőjelöltek, így azt sem tudjuk,
kikkel együtt vagy milyen csapattal képzeli el Miskolc irányítását.
Egy újabb oldalról lépett színre a Velünk a Város Egyesület. A
szervezet égisze alá a Jobbikosoktól a Párbeszéd politikusáig bebújtak az ellenzék miskolci
képviselőjelöltjei. Közös nyilatkozatukban jelentették ki, hogy
szövetséget kötöttek, és hogy
közös célokkal, közös programmal, közös jelöltekkel, közös felelősséggel indulnak az őszi önkormányzati
választásokon.
Minden választókerületben egy

jelöltet állítanak az egyesület nevében, akiket rövidesen a város
polgáraival is megismertetnek.
A polgármesterjelöltjükről viszont semmit nem tudunk, így
az sem derült még ki, hogy kinek az irányításával képzelik el
a város vezetését? Az egyesület
erről mélyen hallgat. Egyáltalán
lesz-e egy közös polgármesterjelöltjük?
Minden választókörzetben
önállóan indít viszont jelöltet
a Munkáspárt. A pártnak polgármesterjelöltje is lesz Miskolcon, ismertette múlt héten
Fülöp József Istvánné megyei
pártelnök. A tervek szerint
a jelölteket a Munkáspárt országos elnöke, Thürmer Gyula mutatja majd be augusztus
19-én. Fülöp József Istvánné
kijelentette azt is, hogy „semmilyen álbaloldali ellenzéknek mondott társuláshoz nem
csatlakoznak”. A megyei pártelnök szerint ugyanis az egész
ellenzéki összefogás nem más,
mint könyörtelen harc a hatalmi pozíciók elosztásáért. A vita
pedig arról folyik, kinek adunk
esélyes körzetet a bejutásra.

Szintén saját polgármesterjelöltje lesz a Mi Hazánk Mozgalomnak. A párt egyik legnépszerűbb politikusát, Pakusza
Zoltánt jelölte polgármesternek
Miskolcon. A Mi Hazánk semmilyen ellenzéki együttműködést nem tud elképzelni, Pakusza Zoltán pedig nem mások

ellen, hanem Miskolcért szeretne
dolgozni, ahogy azt eddig is tette. A Mi Hazánk miskolci polgármesterjelöltje hozzátette: az
önkormányzati képviselőséget
szolgálatnak tartja, a város ügyeit pedig a pártpolitika fölé kívánja helyezni. Mint bejelentésekor
fogalmazott, nem tesz különbséget jobb- és baloldali között,
igyekszik mindenkit képviselni.
Ha nem így lenne, akkor nem
tudott volna képviselő lenni egy
olyan körzetben, ahol csak baloldaliak nyertek előtte. Pakusza
egyébként a 16-os egyéni választókörzetben önkormányzati képviselőjelöltként is elindul ősszel.
Arról azonban, hogy a párt a többi választókörzetben indít-e jelöltet, még nem született döntés. Az
viszont már most is egyértelmű,
hogy a Mi Hazánk elhatárolódik
„a most egyesült balliberális oldaltól, aminek most már sajnos a
Jobbik is tagja”.

Miskolcon a Fidesz-KDNP színekben induló
önkormányzati képviselőjelöltek:
01. választókörzet: Katona Ferenc
02. választókörzet: Szécsényi Marianna
03. választókörzet: Kiss Ákos Leventéné Gonda Erika
04. választókörzet: Feketéné Hegyi-Kéri Ágnes
05. választókörzet: Glatz Katalin
06. választókörzet: Kozma Istvánné
07. választókörzet: Váraljai Zoltán
08. választókörzet: Eperjesi Erika
09. választókörzet: Molnár Péter
10. választókörzet: Kiss János
11. választókörzet: Nagy Ákos
12. választókörzet: Kovácsné Budai Mária
13. választókörzet: Hollósy András
14. választókörzet: Deák-Bárdos Mihály
15. választókörzet: Gazdusné Pankucsi Katalin
16. választókörzet: Bajusz Gábor
17. választókörzet: Novák Józsefné
18. választókörzet: Seresné Horváth Zsuzsanna
19. választókörzet: Kovács László.

NEM KÖT PÁRTSZÖVETSÉGET ÉS SZÁMÍT
A JOBBIKOS SZAVAZÓK VOKSAIRA
A balliberális ellenzékkel és egykori pártjával is kizártnak
tartja az együttműködést Pakusza Zoltán. A Mi Hazánk
Mozgalom miskolci polgármesterjelöltje szerint a Jobbik
teljesen egy platformra került azokkal, akik ellen 2002 és
2010 között küzdött. A Miskolci Naplónak adott interjúban
a perecesi önkormányzati képviselő azt mondta: a tisztességes, korrupciómentes munkában hisz és számít a jobbikos szavazók támogatására is az októberi önkormányzati
választáson.
– Bejelentette, hogy a Mi
Hazánk Mozgalom polgármesterjelöltjeként elindul az
októberi önkormányzati választásokon, Miskolcon. Önállóan indul, vagy elképzelhető szövetségkötés más ellenzéki
pártokkal?
– Önállóan indulok. Miskolcnak olyan gazdasági
problémái vannak, amik már
a 2002 és 2010 közötti időszakban is feszítették ezt a várost. Gondolhatunk például
az országos átlag alatti bérekre, a belső migrációra, de akár
a kórházösszevonásokra is.
Így nyilvánvaló, hogy annak

az időszaknak a balliberális
pártjaival nem fogunk szövetségre lépni.
– Mi az oka annak, hogy elzárkózik a Jobbikkal való szövetségkötéstől is?
– Alapvetően rendszerkri
tikus politikusnak tartom
magam, így kezdtem a pályámat is, így határozom meg
magunkat is. Azt gondolom,
hogy a Jobbik teljesen egy
platformra került a balliberális oldallal. Vagyis most azt
látjuk, hogy jelenleg a Jobbik
azok mellett a pártok mellett
áll, akik 2002 és 2010 között
irányították ezt a várost.

Miskolci Napló

– Egy évvel ezelőtt még a jobbikos választók szavazataira
számított a miskolci 2-es körzetben, ahol ön volt a legnépszerűbb ellenzéki jelölt. Most
kiknek a voksaira számít?
– Ez egy összetett kérdés,
alapvetően soha nem szoktam kategorizálni a szavazókat pártpolitikai referenciáik
alapján. Képviselőként és polgármesterjelöltként is azt gondolom, hogy mindenkit tudok
képviselni. Alapvetően azoknak az embereknek a szavazatára számítok, akik a munkám
szerint ítélik meg az elmúlt
kilenc évben nyújtott önkormányzati képviselői tevékenységem. Gondolok itt a korrupciómentességre, vagy arra,
hogy sok esetben a város érdekeit a párt érdekei elé tudtam
helyezni. Akiknek ez szimpatikus, akiknek ez referencia,
akik a korrupciómentes, tisztességes politizálást választják,
én azoknak az embereknek a

szavazataira számítok. Emlékezhetünk rá, hogy 2014-ben
országgyűlési képviselőként
indultam, akkor alapvetően
mindenki úgy gondolta, hogy
a „futottak még” kategóriában
leszek, és majdnem megnyertem a körzetet. Abban hiszek,
hogy a munkát tisztességesen
és becsülettel el kell végezni és
annak előbb-utóbb eredménye
lesz.
– Azt mondta, hogy a Jobbik
változott, ön viszont ugyanott
áll, ahol politikai pályafutása

kezdetén, ugyanazokat az elveket vallja. Ebből kiindulva
egykori jobbikos szavazói követhetik önt?
– Ilyen tekintetben igen.
Nem a választási matekra, hanem a tapasztalatokra szeretek
támaszkodni. Sokat vagyok az
emberek között, a véleményük
eljut hozzám. A jobbikos szavazók jelentős része tudja támogatni azt a munkát, amit
az elmúlt kilenc évben elvégeztem. A politikának a legnagyobb problémája az, – és

nem csak ma, hanem harminc
éve – hogy átszövi a korrupció.
Eközben én egy olyan politikus vagyok, akinek nincsenek
közéleti korrupciós botrányai.
Ez egy választó számára vonzó dolog lehet. Elszámoltam a
rám bízott képviselői alappal.
Minden egyes választóhoz eljutott, hogy mire költöttem a
közpénzt. Ma azt látom, hogy
a politikusok esetében leginkább a bizalmi viszony hiányzik a politikus és a választó között. Ezt kell megerősíteni.
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Hazai élvonalban
a Miskolci Egyetem
Minden fiatalnak gratulálok, akit felvettek az általa kiválasztott egyetemre,
főiskolára. Családi körben
a gyermekeimmel együtt izgultam végig a ponthatárok
kihirdetését. Külön szeretnék
köszönetet mondani azoknak, akik a Miskolci Egyetemet választották. Hatéves
rekordot döntött az egyetem,
öt százalékkal többen jelentkeztek ide, mint tavaly. Bekerült a hazai élvonalba.
Azok se csüggedjenek, akik
nem azt az üzenetet kapták,
amit vártak. Biztatni szeretném őket, hogy használják ki a
pótfelvételi lehetőségét, például

itt a Miskolci Egyetemen, ahol
most akár államilag finanszírozott képzésre is beadhatják
a jelentkezési lapjukat. A Miskolci Egyetem a jövő egyeteme.
Itt a hagyományokra építkezve
kaphatnak korszerű, jövőbemutató képzést. Miskolc befogadó város, várja a fiatalokat,
akiknek olyan nemzetközi cégek kínálnak biztos jövőt, mint
a BOSCH vagy az érkező Lufthansa.
Minden jövőbeni egyetemistának, főiskolásnak kellemes
pihenést kívánok a nyárra.
Szeptembertől pedig jó tanulást!
KRIZA ÁKOS

Október 13-án választunk
Október 13-ra tűzte ki az
önkormányzati választásokat Áder János államfő.
Az erről szóló nyilatkozatot pénteken tették közzé a
Köztársasági Elnöki Hivatal
honlapján. A legkorábbi lehetséges időpont október ha-

todika volt, a legkésőbbi október 27-e. Az önkormányzati
választáson a megyei és helyi
önkormányzati képviselőket,
a polgármestereket és a nemzetiségi önkormányzati képviselőket választják meg. A
képviselőket és a polgármestereket öt évre választják.

Új, több szempontból is
unikális alapképzést indít
a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara.
A karra több mint kétszázötvenen kerültek be első körben, ehhez jönnek még a pótfelvételizők, várhatóan tehát
jóval háromszáz fölé megy
majd az elsős hallgatóink száma – mondta el Illésné Kovács Mária. A dékán hozzátette: az anglisztika most is
népszerű volt, de felzárkózott
mellé a szociológia, a szociális
munka, a tanári képzések közül az egészségügyi szakmatanári. – Fontosnak tartjuk,
hogy a területünkön felmerülő minden munkaerőpiaci
igényt megpróbáljunk kielégíteni annak érdekében, hogy
itt tartsuk a végzett fiatalokat,
az értelmiséget. Ez a régió jövőjének egyik záloga – hangsúlyozta.

A JÖVŐ HÁZÁT ÉPÍTETTÉK MEG
A Miskolci Egyetem hallgatói egy teljes mértékben
önfenntartó kockaházat
terveztek és építettek meg a
Solar Decathlonon.
A tervezés másfél évig tartott, az építkezésre viszont csupán tizennégy napjuk volt a
hallgatóknak. A Magyar FÉSZEK+ projektben a Miskolci
Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Blidai Saad Dahland Egyetem hallgatói dolgoztak együtt. A Solar Decathlon
verseny azokra az építészeti kihívásokra fókuszált, amelyek
az épített környezetünkben je-

lentkeznek és társadalmi méretű problémát jelentenek. Így
például a kockaházak energiahatékony felújítása, a panel ráépítés, a panelek élhetővé tétele
is szerepeltek a pályamunkák
között.
Pintér Judit Mária, a Miskolci Egyetem adjunktusa,
projekt menedzser kifejtette, az általuk alkotott házba
integráltak beszéd- és képfelismerő modulokat is. Az
energiahatékonyság
mérő
rendszer pedig adatokat gyűjt
és a későbbiekben meg tudja
becsülni a háztartás fogyasztását.

– Az energiafogyasztásunkat és a visszatáplálásunkat
egy oda-vissza órával mérjük, így amikor többlet energiatermelésünk van, akkor
ezt vissza kiadjuk a hálózatra. Ezért a hálózat üzemeltetője fizetni fog nekünk.
Amikor pedig nekünk van
szükségünk villamos energiára, akkor vételezünk a szolgáltatótól – részletezte a ház
működési elvét Varga Ádám,
a Miskolci Egyetem mesterszakos villamosmérnök hallgatója.
A Miskolci Egyetem csapatát a városvezetés is támogatta, hiszen Miskolc
évek óta elkötelezett a zöld
és okos megoldások tekintetében. - Nagyon büszkék lehetünk a miskolci csapatra.
Az a megoldás, amit a Kádár-kockára kitaláltak, egyedülálló – fogalmazott Vécsi
György, a Miskolc Holding
energetikai, környezetvédelmi és közmű-szolgáltatási
vezérigazgatója.
A világ egyetemeinek
energiatudatos
építészeti
versenyén a szigorú mérések
és gyakorlati kipróbálás után
születik meg majd a döntés a
helyezésekről. A díjakat vasárnap osztják ki.

A kar megújulása újabb
mérföldkőhöz érkezett azzal,
hogy 2019-ben már gyógypedagógia (BA) alapszakot is
indítanak. A döntést évek óta
szorgalmazták a gyógypedagógusokat foglalkoztató partnerintézmények, évről évre
csökken ugyanis a szakemberek száma ezen a területen.
– Nekünk kell képzéseket indítanunk, ha meg akarjuk oldani a szakember-utánpótlást
– tette hozzá. – Valamennyi,
a képzésben érintett szervezet – legyen szó alapítványról, közoktatási intézményről,
segítő központról vagy éppen
kórházi részlegről – támogató
nyilatkozattal járult hozzá a
szak indításához. Ők gyakorló helyet is biztosítanak majd
a hallgatóinknak.
Illésné Kovács Mária hangsúlyozta: Miskolcon kiváló
színvonalra törekednek, ebben a nemzetközi kapcsola-

taik, a tudományos háttér és
a szakmai együttműködéseik is segítik őket. – Unikális
a most induló képzésünk abban is, hogy a hallgatók fejlődését kutyák és lovak bevonásával végzett, állatasszisztált
specializációk és nemzetközi
ösztöndíjak is támogatják. És
persze nem feledkezhetünk
meg arról sem, mekkora előny
számunkra, hogy a Miskolci Egyetem egy igazi universitas, a műszaki-informatikai
eredményeket is alkalmazzuk
a képzés során – emelte ki a
dékán.
Most hivatalosan 40 nappali
és 40 levelező helyre lehet jelentkezni, de ez a keretszám
növelhető a jelentkezők függvényében. Körülbelül 100-120
főt tudnak felvenni. A pótfelvételi eljárásban is államilag finanszírozott férőhelyekre lehet pályázni, nemcsak a
nappali, de a levelező képzés-

ben is. Szintén nagyon fontos,
hogy a felvételhez nem szükséges sem nyelvvizsga, sem
emelt szintű érettségi megléte. Mindkét kötelező szakirányon lesz gyakorlatorientált
képzés: a tanulásban akadályozottak pedagógiája és a
pszichopedagógiai szakirányon. A dékán szerint ezek a
gyerekek fokozott segítségre
szorulnak és általában többféle problémával, nehézséggel
küzdenek. Egy komplex felkészítés jobban szolgálja tehát a pedagógusok jövőbeli
eredményes működését. A komoly szakmai, oktatási-kutatási tapasztalattal rendelkező
gyógypedagógus kollégák korábban az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán
oktattak. A tervek szerint
egyébként logopédiával gazdagodhat a portfólió. A szakra
augusztus 7-ig lehet jelentkezni a felvi.hu-n.

Együtt várták és ünnepelték
a felvételi ponthatárokat
A miskolci Pont Party helye idén is a Szinva terasz
volt. Este koncertek és after
party várta a leendő főiskolásokat és egyetemistákat.

Szerdán este nyolc órakor eldőlt, ki hol folytathatja tanulmányait. Meghúzták
ugyanis a 2019-es ponthatárokat, amit a miskolci fiatalok egy hatalmas bulival
ünnepeltek. Már délután öt
órától gyülekeztek a diákok
a Szinva teraszon, ahol a patak vizére épített színpadon
már a SteelO zenekar próbált, a Helynekem mögötti üveghídon pedig a Rádió
M kitelepült stúdiója sugározta az éterbe az adást. Az
este nyolc órához közeledve
egyre több frissen érettségizett miskolci fiatal érkezett
a Villanyrendőr melletti teraszhoz, hogy amikor eljön
az idő, a barátokkal kéz az
kézben pillanthassa meg az
óriás LED falon az áhított
szak idei ponthatárát.
Azoknak sem kell csüggedniük, akiknek nem sikerült bejutniuk egyik felsőoktatási intézménybe sem
a megjelöltek közül. Augusz-

tus 7-ig még van lehetőség
pótfelvételi eljárás során jelentkezni a felvi.hu oldalon. Főszabály szerint azon
szakokra lehet jelentkezni,
amelyeket általános felvételi eljárás során meghirdetnek, kizárólag önköltséges
formában. Egyedülálló módon, a Miskolci Egyetemen
ősztől induló új alapképzés,
a gyógypedagógia BA államilag támogatott formában
is elérhető.

A Miskolci Egyetem sikeres évet tudhat maga mögött: az általános felvételi
eljárásban 2019-ben összesen 2432 hallgató nyert felvételt az intézménybe, ami
egy ötszázalékos emelkedést
jelent a tavalyi évhez képest,
fogalmazott Jakab Nóra oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettes.
A pótfelvételi eljárás keretében pedig még több hallgatót
várnak.

4 Fejlesztés
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Hétmillióért
építettek utat
A Pallos és a Jókai utcában
eltűntették a kátyúkat és
újraaszfaltozták a garázsokhoz, parkolókhoz vezető utat.
Mintegy 400 méternyi szakaszt építettek újjá hét millió
forintból. Az évtizedek során kátyússá vált ez a szakasz.
Egy hónapja az egyik felét,
most pedig a másik részét
újították fel, ismertette Kovácsné Budai Mária.
– Ez egy lakótelepi belső út,
de úgy gondoljuk, hogy egy

MEGDUPLÁZÓDIK A KUTYÁS
RENDÉSZEK SZÁMA

modern nagyvárosban nemcsak a főközlekedési utakkal
kell törődni, hanem a lakótelepi belső utakkal is. Hiszen a
hazaérkezés és a parkolás kényelme nagyon fontos – nyilatkozta Kiss János.
Az aszfaltozás a két belvárosi képviselő összefogásával készült el. Képviselői
alapjukból összesen 7 millió forintot költöttek erre. A
programot tovább folytatják. Egy-két éven belül valamennyi, az épületekhez vezető út megújulhat.

Növeli a kutyás járőrök létszámát a Miskolci Önkormányzati Rendészet. Az új
munkatársak a kül- és belterületen látnak majd el szolgálatot.
Körülbelül egy éve vizsgázott le a Miskolci Önkormányzati Rendészet két szolgálati kutyája. Dred és Deli azóta
Miskolc kül- és belterületén
járőrözik rendszeresen. A szolgálati kutyák annyira jól teljesítenek, hogy további két állattal bővítik az állományt. – Már

MEGÚJUL AZ UTASPERON
A miskolci Tiszai pályaudvaron folytatják az utasperonok felújítását.

A vasúttársaság az 1960as években épült betonszerkezetű perontetőket 2016-től
folyamatosan újítja fel. Legelőször a „D” perontető készült el 2016-ban, ezt követte
a „C” peron 2017-ben, idén
pedig az állomásfelújítási
program keretében az utolsó,
„B” perontető is megújul.
Az első ütemben augusztus 30-ig a peron „B” felén
dolgoznak, a második fázis
várhatóan augusztus 31-től
október 30-ig tart, ekkor a peron „A” felét zárják le az utasforgalom elől és újítják fel. A
munkák során a perontető
pilléreit, a megrepedezett födémszerkezetet megerősítik,
a hibákat kijavítják, a felülettisztítást homokszórással
végzik, majd lefestik a peron

tetőt. Rugalmas és hatékony
szigetelés készül a tetőfelületre, a vízelvezetés rendszere is
új lesz. A jelenlegi peronvilágítást is korszerűsítik, mint
ahogyan a peronon lévő utastájékoztató berendezéseket.
A peron felújításának beruházója a MÁV Zrt., kivi-

A Miskolctapolca Barlangfürdőhöz közeli általános iskola udvara nyáron
üresen áll. Az egyeztetések
eredményeként 2019. augusztus 25-ig sárga zónás
parkolóként üzemel a Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola Miskolcta-

Önkormányzati Rendészetnél
több éve van már kerékpáros
szolgálat. A bicikliknek és a lovaknak köszönhetően gyorsabbak és hatékonyabbak, valamint olyan helyre is eljutnak,
ahova másképp nem. A lovas
mezőőrök az illegális szemétlerakást, az elhagyott ingatlanokba való beköltözéseket és a lakcímbejelentéseket is ellenőrzik.
– Az emberek szeretik azt látni, hogy a rendész kerékpáron
dolgozik, legalábbis a visszajelzések ezt mutatják – tudtuk
meg Kovács László Csabától.

sok kényelmét szolgálja. A
vasúttársaság az utas áramlásoknak megfelelően átszervezte a vonatok érkezési és
indulási vágányait, a menetrendszerű vonatközlekedés
biztosítása érdekében. A karbantartási munkák ideje alatt
vonatkésések nem várhatók.

Az Európai Mobilitási Hét
programjaihoz kapcsolódva
számos kerítéselem kapott látványos festést az elmúlt években a miskolci Tiszai pályaudvaron. Ezt a kezdeményezést
folytatja az alkotói pályázat

polcai Tagiskolájának belső
udvara. Az iskola udvarára
a Bay Zoltán téri nagyparkoló irányából lehet behajtani, a pakolójegy-kiadó
automata az iskola udvarától 20 méterre található, amely pénzérme mellett bankjegyet is elfogad,
de mobilparkolással is lehet
fizetni az új parkolóhelyen.
Ezzel és a parkolási renddel kapcsolatos tájékoztató
a jegykiadó automatákon,
valamint a kihelyezett parkolási zónát jelző táblán olvasható.

– Ez egy környezetbarát feladat-ellátási mód, ugyanakkor
hatékony is. Mezőőr kollégáknál ugyanez érvényes, ott an�nyival speciálisabb a helyzet,
hogy lényegesen magasabbról látják az adott környezetet,
tehát egy más perspektívából
mást is észrevesznek – tette
hozzá a MIÖR igazgatója.
A rendészetnél jelenleg
nyolc lovas mezőőr teljesít
szolgálatot. Ők a külterületeket járják 2012 óta. A kerékpáros rendészeti szolgálat pedig
2014-ben indult el.

Színesítsd a Tiszait!

Miskolc önkormányzata
ismét alkotói pályázatot írt
ki azért, hogy tovább színesedjen a Tiszai Pályaudvar
1. peronja. A győztes vagy
győztesek kerítéselemenként 80 ezer forintot nyerhetnek.

Több parkolóhely
Miskolctapolcán
Miskolctapolcán a nyári
szezonban a városi parkolók megtelnek, ezért most
egy, a nyári szünetben üres
általános iskola udvarán is
lehet parkolni.

telezője a MÁV FKG Kft, a
beruházás 252 millió forintba kerül. A fejlesztés eredményeként
Miskolc-Tiszai
pályaudvar mindhárom perontetője egységes megjelenéssel, a kor elvárásainak
megfelelő tájékoztató rendszerekkel felszerelve az uta-

tavaly elterveztük, hogy idén
megemeljük a kutyás járőrök
létszámát. Szeretnénk duplázni vagyis négy kutyával és négy
olyan munkatárssal együtt dolgozni, akik már az év végétől
Miskolc kül- és belterületein
láthatnak el szolgálatot – nyilatkozta Kovács László Csaba,
a MIÖR igazgatója. A kutyák
kiképzése a Spider Mentőcsoport telephelyén már elkezdődött.
A rendészek nem csak kutyával, de két keréken és lovon
is eredményesek. A Miskolci

kiírója és együttműködő partnere, a MÁV Zrt. Miskolci
Pályavasúti Területi Igazgatósága 2019-ben, amikor újabb
hét darab kerítéselem terveire
és megfestésére írt ki pályázatot. A győztes vagy győztesek
kerítéselemenként 80 ezer forintot nyernek, vagyis a kiíró
ennyit fizet a megvalósításért,
amely szintén a győztes feladata. A pályázati felhívás és az
adatlap a miskolc.hu oldalról
tölthető le. Tegye a Te alkotásod egyedivé a Tiszai pályaudvar 1. peronját!

ÚJ TÖLTŐSORT AVATTAK

Az italgyártó cégcsoport
újabb gépsorának köszönhetően naponta hatmillió dobozt tudnak megtölteni.
A több mint kétmilliárdos
kapacitásbővítéshez a magyar kormány is hozzájárult.

2,1 milliárd forintból bővítette
kapacitását a szikszói székhelyű
világhírű cég. A második olyan
gépsort adták át, amely óránként 120 ezer darab italdobozt
képes megtölteni. – A gépsor
nagy sebessége miatt elmondhatjuk, hogy ez a világon az
egyik legnagyobb termelőkapacitással rendelkező töltőgép-sor
– nyilatkozta Csereklye Barna-

bás, a Hell Energy Magyarország Kft. ügyvezető.
A német gyártmányú gépsor nemcsak az italgyártó cég
250 milliliteres dobozait tölti
meg sebesen, hanem alkalmas a
330 és az 500 milliliteres dobozok megtöltésére is. A portfólió
így tovább bővülhet a jövőben,
ez pedig Szikszónak és a térség
gazdaságának is jó hír.
A kapacitásbővítéshez a
kormány egy milliárd forinttal járult hozzá. Varga Mihály
pénzügyminiszter a gépsor átadásakor elmondta, hogy az
első negyedévben 5,3 százalékkal nőtt a magyar gazdaság. Ez
a legmagasabb növekedési érték
az Európai Unióban. Kiemelte,

a kormány segíti a vállalkozásokat, hogy fejlődhessenek, ezzel
pedig az ország gazdasági növekedését továbbra is lendületben
tartsák.
– A cég története jó példa arra,
hogy üzletfejlesztéssel a magyar
vállalatok is képesek elérni azt
a minőséget és hatékonyságot,
amellyel a világgazdaságban is le
tudják tenni az ország névjegyét
– fogalmazott a miniszter.

A Hell cégcsoport 2004-ben
jött létre. Akkor hatezer négyzetméteren kezdődött a munka. Az országban rekordidő alatt
lett piacvezető, ma már százezer
négyzetméteren gyártanak. A
most átadott gépsornak köszönhetően a napi 4 és félmillióról
hat millióra emelkedik a doboztöltő kapacitás. A márka ma
már öt kontinensen, több mint
ötven országban van jelen.
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A pálosok hagyatéka (Miskolc helynevei 3. rész)

„Bükk! Neved nem tudom kiejteni másként, csakis térdeplő
fohászként; megtartó csoda vagy” – fogalmazott egy ismeretlen szerző versében. Bár a „megtarthatóságot” egészen bizonyos, hogy nem a hegység helyneveire értette, mégis találó
ez a kifejezés, ahogyan azt az előző részekből láthattuk, mikor is a hámori völgyet jártuk körbe. Most ismét felvesszük
bakancsunkat, hogy bevegyük a Miskolcot átölelő hegyeket,
völgyeket, ellenben most utunk más tájakra visz majd.
A történelmi Diósgyőrhöz,
valamint az azt körülvevő hegyekhez, völgyekhez évszázadokon át kötődött az egyetlen
magyar alapítású férfi szerzetesrendnek, a pálosoknak
a tevékenysége. A Csanyik
(melyről egy későbbi cikkben
bővebben esik majd szó) nyugati oldalán fekvő Barát-erdő
a pálosok jelenlétéről kapta
nevét. A rend mára megmaradt emlékei közül a legmutatósabb a Szentléleken feltárt
kolostorrom, melyet a szerzetesek a Szentléleknek szenteltek, innen a név. A kolostor környezetében – csakúgy,

mint a többi egykori pálos birtokon – gyümölcstermesztés,
gazdálkodás folyt, majd a 16.
században elnéptelenedett.
„Mellettem egy erdős hegyoldalból egy kolostor omladékai látszanak elő. Hajdan paulinos barátok laktak benne,
most félig össze van omolva.
[...] Az imaterem boltozatja áll
még egyedül épen, az oszlopzatokra faragott angyalfőktől
visszaijed a repkedő denevér,
a gót ablakok márvány faragványai szétszórva hevernek a
cserje között, a meztelen falak ablakai mint koponya szemüregek bámulnak a távolba,

az épület szobáiból kinőtt fák
túlemelkedtek a sötét falakon,
mint nagyszerű virágcserépbe
ültetett óriási növények” – ír
Szentlélekről gyönyörű hasonlatokkal Jókai 1851-ben, az
Egy bujdosó naplójában.
A környék azonban nem
csak híres írónkat ihlette meg,
hanem a népnyelvet is. Szentlélekről két mondát is ismerünk, mindkettő a kolostor és
környékének pusztulására ad
magyarázatot.
Az egyik monda egy nem
túl jó viszonyban lévő grófi
házaspárról szól. A történet
szerint a gróf még életében
úgy rendelkezett, hogy halála után ne a birtokán, hanem
Szentléleken temessék el. Ezt
megtudván a grófné szintén
megjelölte ezt végső nyughelyeként, ha hamarabb halna
meg, mint a férje, sőt a család kincseit is temessék mellé.
Ahogy annak „lennie kellett”,
a grófné hunyt el hamarabb,
így a férfi tudta nélkül Szentlélekre temették. Miután a
gróf tudomására jutott a cselszövés, martalócait összeszedve, bosszúból feldúlta egész

Folyékony arany a Cinefesten
A 16. CineFest Miskolci
Nemzetközi Filmfesztiválon lesz a világpremierje a
Kossuth-díjas Almási Tamás új filmjének, a Folyékony aranynak.
A tokaji borvidékről és a
világhírű tokaji aszúról szóló
alkotás közönségtalálkozóval
egybekötött premierjét szeptember 14-én, szombaton
rendezik meg a miskolci Művészetek Házában. A Folyékony arany a CineFesten egyúttal a dokumentumfilmes
versenyszekcióban is szerepel. Az alkotás a rangos nemzetközi filmfesztivált követően, szeptember 19-től látható
országszerte a mozikban.
A tokaji aszú, amelyre a
magyarok a mai napig nemzeti szimbólumként tekintenek, közel háromszáz évig
a világ egyik legdrágább és
legkeresettebb bora volt.
XIV. Lajos, Viktória királynő, Nagy Péter cár, Goethe
és Beethoven is rajongott a
tokajiért. A két világháború,
a gyilkos filoxéra járvány és
a kommunista rendszer kollektivizálása hatalmas pusztítást végzett a szőlőültetvényeken, és az aszú íze csak
emlék maradt, eltűnt a régi
világgal együtt. Bár talán a

Szentléleket, elpusztítva, felégetve ott mindent, sőt, még
meg is átkozta a települést.
Azonban a kincseket nem találta meg, mert azt a szerzetesek az utolsó pillanatban elrejtették a fosztogatók elől.
Ezt követően sok kincskereső felkerekedett a romokhoz.
Így tett egy diósgyőri szegényember is, aki hamarosan egy
koporsóra lelt, ami különös
hangokat adott, mikor kiemel-

te azt a sírgödörből. Félelmében az öregember nem merte
ott kinyitni a koporsót, hogy
megnézze annak tartalmát, így
éjnek idején hazavitte azt, majd
felnyitotta. Nagy volt a megdöbbenés, hiszen a kincsek helyett csak egy marék szeget rejtett a koporsó. Nagy bánatában
a szegényember a koporsót és a
szögeket egy sertésól felépítésére használta fel. Azonban az
ól építése közben feltűnt a grófné szelleme tiltólag felemelt
kézzel, majd el is tűnt. Ennek
ellenére az ól megépült, majd
a szegényember egy disznót is
vásárolt. Nem telt bele néhány
nap, a disznó elpusztult, ahogy
ezt követően a többi is, minden
előzmény nélkül, sőt a rejtélyes
betegség végül kiirtotta a falu
összes sertését.
A másik monda a szentléleki pálos szerzeteseket egyenesen gyilkosságokkal vádolja.
Eszerint a hegyi úton, a Mályinkából Ómassára közlekedő
fiatal lányokat „mind elfogták,
aztán bevitték a klastromba, s
mit tettek vele, mint nem, zsúp

KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ A GYÉMÁNT
DÍJAS SALKAHÁZI PROGRAM
Már nem csak a szépkorúak ismerik el a Salkaházi Sára Programokat. Nemrégiben a marketing szakma is felfigyelt a miskolci nyugdíjas közösséget építő eseményekre. Miskolc kilenc
gyémánt díjat szerzett Budapesten, köztük egyet a 2018-as
Salkaházi Sára Programokért. A kisvasút a héten többször is
elindult, több mint kétszáz fővel. Öt nap alatt ezer idős utazhatott Újmassára.

világ meg is feledkezett erről
a csodálatos borról, és a modern kor újfajta bortrendeket
diktál, – a magyarok kollektív emlékezetében máig él a
hajdani „folyékony arany”.
Vajon a természet szeszélyei
vel és a globális piac kihívásaival egyszerre hadakozva
sikerülhet-e visszaszerezni a
tokaji aszú régi dicsőségét?
Újjászületik-e a nagy bor,
vagy a történelem homályába vész? Történet álmokról,
világmegváltó tervekről és a
tokaji bortermelők megszállott küzdelméről.
– A tokaji borászok közül
néhányan vállalják a kihívást, hiszen az aszúbor készítése hatalmas kockázattal jár.

Szepsy István naponta küzd
a körülményekkel, hogy előállítsa a világ egykor legdrágább és legkeresettebb édesborát a tokaji aszút, amiért
Goethe is rajongott – nyilatkozta Almási Tamás, a film
rendezője.
A filmben megszólalók a
tokaj-hegyaljai borvidék elkötelezett borászai és a magyar borkultúra nagykövetei:
Szepsy István, a mádi Szepsy pincészet alapítója; Bacsó
András, a Tokaj-Oremus pincészet igazgatója; és Alkonyi
László, az egykori Borbarát
magazin főszerkesztője, aki
jelenleg a tállyai Kaláka Pincészet társtulajdonosa és borásza.

közé kötötték s elevenen megégették”. Azonban lecsapott Isten haragja a bűnös barátokra, „ménkővel sújtotta őket, a
klastromot, templomot a villám felgyújtotta, porrá égett,
úgy, hogy csak a falak maradtak meg. A pinczéjök meg beszakadt s a sok drága fáin bor
mind ott veszett s azt beszélik,
hogy talán még most is ott van”.
Már a mondát közlő Fölföldy Sándor is megjegyzi, hogy
az utóbbi történet a helyiek agyszüleménye, sokan a romoktól nem messze fekvő sírdomb
alakú földhányásokat a pálosok
által meggyilkolt nők nyughelyének sejtik, persze ugyanők
azokat feltárni nem merik, mert
félnek a halottak szellemeitől.
Ami biztos: tömegsírokat soha
nem találtak a régészek Szentlélek feltárása során, így a tömeggyilkos szentléleki szerzetesek is a horrorra éhező, élénk
fantáziájú helybéliek fejében
voltak csak jelen.
(folytatjuk)
NAGY ATTILA
TÖRTÉNÉSZ

Van kilencszeres gyémánt
díjas nevezőnk, mégpedig
Miskolc MJV Önkormányzata – ezt Budapesten jelentették
be, ahol a marketing szakma
elismerte a városi közösséget
építő Salkaházi Sára Programot. Az avasi borangolás, a
bike day mellett többek közt
a 2018-as Salkaházi nyugdíjas
programokat is díjazta a szakértő zsűri. A gyémánt díj a hazai marketing szakma egyik
legfontosabb elismerése. A város évről évre a legjobbak közt
szerepel, ezt bizonyítja, hogy
Miskolc öt év alatt 28 gyémántot szerzett.
Kriza Ákos polgármester
a Salkaházi Sára Programról úgy nyilatkozott, sokkal
nagyobb az igény rá, mint
amennyi keretösszegből finanszírozzák. – Azt kell, megnézzük, hogy hogy tudjuk bővíteni a hozzáférési lehetőséget
minél több nyugdíjas számára.

A jövőnek ez a feladata, hogy a
bő programkínálaton belül az
elérhetőséget is tudjuk biztosítani.
A kisvonatozás is pont
ugyanolyan vidáman telt, mint
a többi, mert legyen szó régi
filmek vetítéséről vagy nagy
sikerű színházi darabokról, a
telt ház garantált. A Salkaházi
nyugdíjas program idén ünnepli ötödik születésnapját. A

kezdeményezés több ezer szépkorúnak nyújtott kikapcsolódási lehetőséget. Visszatérő és
népszerű eleme a kisvasutazás. Kovács Istvánné nagyon
várta már, hogy milyen lesz a
program. Elmondása alapján
érdeklődéssel fordulnak felé,
mert jó kezdeményezésnek
tartják a város részéről. Asztalos Julianna úgy nyilatkozott,
mindig csak hallottak róla, de
még soha nem jutottak el, ez
volt az első útjuk a barátnőjével. A Salkaházi Sára Programokat a kezdetektől fogva a
benne résztvevők határozzák
meg. A kisvasutazás is az idősek ötlete volt, és ez a jövőben
is így lesz.
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MISKOLC OKOS VÁROS – OKOS MEGOLDÁSOK
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!
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Több bejelentés érkezett
társaságunkhoz arról, hogy
a MIVÍZ Kft. munkatársainak kiadva
magukat, ismeretlen személyek, vízmérő
ellenőrzés céljából szerettek volna bejutni
a Középszer utca és környéki lakásokba.
Felhívjuk fogyasztóink figyelmét, hogy ügyfeleink biztonsága érdekében minden munkatársunk arcképpel és sorszámmal ellátott
igazolvánnyal rendelkezik, melynek felmutatásával tudja igazolni, hogy valóban a MIVÍZ Kft.
képviseletében jár el. Ha bizonytalanok,
hogy valóban társaságunk alkalmazottja
keresi-e fel Önöket, vagy felmerül a gyanú,
hogy csalóval állnak szemben,
SEMMI ESETRE SE ENGEDJÉK BE A LAKÁSBA,
HÍVJÁK AZ 46/519-366-OS SZÁMON A MIVÍZ
KFT.-T VAGY A RENDŐRSÉGET
A 112-ES TELEFONSZÁMON!

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2019. 07. 27-től 2019. 08. 02-ig
Lazurán falazúr, 0,75 l, 1332 Ft/l
Denim férfi parfüm, 100 ml, 11 990 Ft/l
Playboy parfüm, 60 ml (női, férfi) 29 983 Ft/l
Arola freshmatic, kész. utántöltő, 250 ml, 2396 Ft/l
Bref power aktív, WC-frissítő, 3x50 g
Fa deo, 150 ml (női, férfi), 3460 Ft/l
Schauma sampon, 250 ml, 2396 Ft/l
Baba tusfürdő, 400 ml (női, férfi), 1373 Ft/l
Dosia mosógél, 3,56 l, 365 Ft/l
Coccolino öblítő, 1800 ml, 555 Ft/l
Vanish folttisztító, 1 l
Clin ablaktisztító, pump., 500 ml, 938 Ft/l
Lenor öblítő, 2,905 l, 550 Ft/l
Fazék zománcos, 5,5 l, III. oszt.

999 Ft
1199 Ft
1799 Ft
599 Ft
999 Ft
519 Ft
599 Ft
549 Ft
1299 Ft
999 Ft
999 Ft
469 Ft
1599 Ft
1799 Ft

Apróhirdetés
Autószerelőket, FORD-OPELVW javításában jártas munkatársakat, kiemelt, uniós szintű díjazással keresünk sürgősen
felvételre. A pályázatokat a
munkaero.borsod@gmail.com
email címre várjuk.
Megváltozott
munkaképességű dolgozókat miskolci munkahelyre, 6 órai, két műszakos munkarendben könnyű
fizikai munkára felveszünk. Érdeklődni: a 30/566-3079 telefonszámon.
Nem italozó, önállóan dolgozni tudó ácsot és korábban ács
mellett dolgozó segédmunkást
keresek Miskolc és környékére,
nem csak tetőn végzendő munkákra. Tel.: 06-20/460-6775.

Ács-,
tetőfedő
munkák,
gipszkartonozás, lambériázás,
filagóriák, elő
tetők, kerítések,
kerti házak és egyéb famunkák
készítése; Velux ablakok beépítése, cseréje; íves fedések és hajlatok 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), garázskapuk cseréje óriási kedvezménnyel, teljeskörű
árnyékolástechnikával. Tel./fax:
46/402-292, mobil: 30/336-5528,
web: www.aluport.hupont.hu,
bemutatóterem: Miskolc, Bükk
áruház I. emelet. Nyitva: h-p:
9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.
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TEVÉKENYEN SEGÍTENI, HITTEL ÉS SZERETETTEL
„Ahol megjelenünk, a kereszténységet igyekszünk hirdetni, ez a
segítségnyújtásban is megnyilvánul” – mondja Héring Istvánné, az
Együtt Veled Keresztény Alapokon
Országos Egyesület elnöke. A segítőszervezet munkáját Pro Minoritate díjjal jutalmazzák.
A 2017 júliusában alakult egyesület civil szervezetekkel, roma nemzetiségi önkormányzatokkal tartja a kapcsolatot, támogatást nyújtva
számukra, illetve egy-egy pályázat
megírásával, információkkal segítik
a munkájukat.
Héring Istvánné mellett Berki Elemér elnökhelyettes és Balog Tibor elnökhelyettes alkotja a vezetőséget, kilenc elnökségi tag és aktivisták segítik
a munkájukat. Elsősorban Miskolcon
tevékenyek, a város döntéshozói és az
itt lakók között igyekeznek közvetíteni. – Nagyon jó kapcsolatot ápolunk az önkormányzattal, igyekszünk
minden területen segíteni a munkájukat – mondja az elnök, hozzátéve:
szintén partneri az együttműködés a

városban élő roma lakossággal, akikkel igyekeznek minél több alkalommal találkozni, beszélgetni.
– Közvetítőként szoros kapcsolatban állunk a Miskolcon élő emberek-

kel. A Miskolci Máltai Szeretetszolgálat segítségével a város több részére
juttattunk el ruhaneműt, bútort a
rászoruló családoknak. A Mecénás
pályázaton belül lehetősége nyílt az

egyesületnek egy sportrendezvény
megszervezésére. A barátságos mérkőzéseken túl nagyon jó közösségépítő hatása volt az összejövetelnek,
ahol az egyesület felhívta a figyelmet

a sport fontosságára, egészségmegőrzésben, betegségmegelőzésben betöltött szerepére – sorolta Héring Istvánné.
Szintén a Mecénás pályázat segítségével roma hagyományőrző napot
szerveztek az Ady Endre Művelődési
Házban, ahol a gyerekeknek mikuláscsomagot osztottak a város képviselőivel együtt.
– Bárki nyugodtan fordulhat hozzánk, a szociálisan hátrányos helyzetű családokon igyekszünk segíteni. A közösségek építését szintén
fontos célnak tekintjük, a kulturális
és sportrendezvényeink ezt is elősegítik. Jók a visszajelzések a programjainkról, folytatjuk, kiegészítjük
ezeket. A jó kapcsolatok, a folyamatos kommunikáció fenntartása vállalásunk – emeli ki az egyesületi elnök, aki elárulta: nagyon örülnek az
elismerésnek, annak, hogy a város
felfigyelt rájuk és figyelemmel kíséri tevékenységüket. – Ez még inkább
arra sarkall minket, hogy folytassuk
a megkezdett munkát – teszi hozzá a
díjazott.

Évente ötven koncert – Illés zenéje nem emlék
A Miskolci Illés EmlékZenekar alapítói arra vállalkoztak,
hogy névadójuk szellemiségét és
életművét ápolják, népszerűsítsék. Az Illés-együttes dalai ma is
nagy népszerűségnek örvendenek
koncertjeiken, programjaikon. A
zenekar munkáját idén Nívódíjjal
jutalmazzák.
A Miskolci Illés EmlékZenekar
az Illés-együttes megalakulása után
negyven évvel jött létre Miskolcon,
2005-ben. Egy évvel később megalakult a Miskolci Illés Klub is, ami
immáron több mint százharminc
alkalommal tartotta meg klubestjét.
– Azért pont Illés, mert ez volt
Magyarországon az, ami Angliában
volt John Lennon és Paul McCartney szerzőpárosa: nemcsak letettek
az asztalra valami megbecsülendőt, hanem ők tették le az asztalt is
– vallja Füvessy Norbert, a zenekar
gitárosa, aki vokálozik és mandolinon is játszik. – Szinte minden magyar zenészre hatott az Illés zenéje.

Akármerre is járunk dalaikkal, azt
érezzük, még ötven év után is nagyon szereti őket a közönség.
Vizi Viktor énekel, csörgőn és
tangóharmonikán játszik. Tóth
Zoltán dobol, Dékány Gábor a billentyűs hangszerek szakértője, a
basszusgitárt korábban Alföldi Gábor szólaltatta meg, majd Kovács
Kálmán érkezett helyére.
Az évek során több száz sikeres
koncerten hangozhattak fel az Illés-együttes halhatatlan slágerei a
MIEZ előadásában határon innen és
túl. A közelmúltban a zenekar megkapta Szörényi Levente és Bródy János megtisztelő, személyes ajánlását.
– Nagyon jó viszonyt ápolunk az
eredeti tagokkal. Nem másoljuk az
Illés zenekart, Szörényi Levente kifejezetten örülni szokott annak, ha
saját ötleteink vannak, például a
hangszerelésben. Ehhez a jó kapcsolathoz hozzájárul az is, hogy rajongunk az Illés-dalokért – mondja
a MIEZ vezetője, aki elárulta, csak-

nem száz dalt tartanak repertoáron
a Szörnyi-Bródy életműből, amiben az Illésen kívül az István, a király rockopera és a Fonográf együttes dalai is jelen vannak. A zenekar
részt vett a 2014-es Beatünnep ILLÉS 50 koncert előkészületeiben.
2015-ben és 2018-ban a Tiéd a világ!

című ILLÉS színdarabban kaptak
szerepet.
– Évente mintegy ötven koncertet adunk, tíz hónapon át fellépünk
a Miskolci Illés Klubban. Itt átlagosan száz hallgatónk van, főleg az
ötven feletti korosztály szereti ezt a
zenét. A kezdetekkor nem gondol-

tuk, hogy a zenekar és a Miskolci
Illés Klub ennyire kinövi magát. A
város nagy rendezvényein is jelen
vagyunk, így mindig kapunk helyet
a Miskolci Farsang és az operafesztivál kísérőprogramjaiban éppúgy,
mint a Diósgyőri várban – összegzett Füvessy Norbert.

HERMANOS HÉTKÖZNAPOK: TUDÁS ÉS KREATIVITÁS
Nívódíjat kap idén a Herman Ottó
Gimnázium nevelőtestülete és diákjai. Az iskola négy, öt és nyolc
évfolyamos képzésben tanítja a
jövő szakembereit. Azt szeretnék,
ha általánosan művelt, nyelveket
beszélő, gondolkodó és kreatív
fiatalok kerülnének ki padsoraik
közül, akiknek meghatározó élményeket és sikeres egyetemi felvételit
is jelent majd ez az intézmény.
A Herman Ottó Gimnázium korábbi, Városház téri épületében 1878
óta oktattak diákokat. Az egri érsek
alapította azt a hatosztályos népiskolát, amelyik 1889-ben felső leányiskolával bővült, majd 1907-ben
négyosztályos polgári leányiskolává
alakult. 1927-ben a megyében elsőként itt kezdte meg működését egy
öt évfolyamú tanítóképző. 1948-ban
államosították az intézményt, Állami Általános Leányiskola, valamint
Állami Tanító-, és Óvónőképző Intézet működött itt 1957-ig. A megszűnő tanítóképző és általános iskola
helyére gimnáziumot szerveztek, ekkor vette fel az iskola Herman Ottó

nevét. 1993-ban a katolikus egyház
visszakapta az épületet és a gimnázium új helyre költözött, a Tizeshonvéd utca 21. szám alá.

– A vidéki gimnáziumok között a
harmadik legjobbak mi vagyunk –
mondja Madarász Péter igazgató. –
Fontosnak tartom, hogy a diák egy jó

hangulatú órára menjen be. Hiszem,
hogy a tanári tekintély megtartása mellett is lehet közvetlen, tartalmas emberi
kapcsolat tanár és tanítvány között.

A gimnázium számos helyi, országos és nemzetközi eredménnyel, kiváló továbbtanulási mutatókkal rendelkezik. Diákjai a reál és humán
tantárgyakból, illetve a sport területén
is egyaránt érnek el rangos elismeréseket és nyernek meg versenyeket.
A tanulás és a versenyeredményeken túl az iskola igazi közösségeket alkot oly módon, hogy tanulóit bevonja
a különböző egyéni kezdeményezésekbe. Az iskolai összefogás egyik sikere volt például a „We Are The World”
című dalból készült klip, amelyben az
iskola tanárai és diákjai szerepeltek. A
jó hangulatú kisfilm a videómegosztó
portálokon és a közösségi médiában is
nagy nézettséget ért el.
– A sikeres egyetemi felvételin túl
szeretnénk, ha diákjaink olyan meghatározó élményekkel távoznának iskolánkból, ami gyökeret biztosít nekik az életük további részében. Számos
közösségi programot szervezünk annak érdekében, hogy épüljön a lelkük.
Odafigyelünk arra, hogy gondolkodásra késztessük őket – összegez Madarász Péter, a Herman Ottó Gimnázium igazgatója.
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OMV KUPA: EZÜSTÉRMES
A MAGYAR VÁLOGATOTT

9

Az U17-es fiúválogatott a
második helyen zárta azt a
háromnapos, rangos nemzetközi tornát, melynek Miskolctapolca adott otthont.

Nagy Kinga
a legjobb 16 között
A Diósgyőri Vívó Egyesület tehetsége a legjobb
16-ig menetelt a budapesti
vívó-világbajnokság párbajtőr egyéni versenyében.
A párbajtőrözők selejtezőjét öt győzelem és egy vereség
mutatóval teljesítette Nagy
Kinga, így főtáblán folytathatta a küzdelmet a vívó-világbajnokságon. A Diósgyőri
Vívó Egyesületben nevelkedő
válogatott tehetség egy nagyon erős mezőnyben rajtolt
karrierje első felnőtt verse-

nyén. A miskolci párbajtőröző a főtáblán első mérkőzését
a kazah ellenfelével szemben megnyerte, továbbjutva
a 32 közé, koreai versenyző várt rá. Nagy Kingának a
végjátékban kialakított előnyét sikerült megőriznie, és
15-12-re legyőzte a korábbi
világbajnokot és bejutott a
16 közé, ahol azonban kínai
ellenfelétől vereséget szenvedett. Ezzel a 15. helyen
végzett a budapesti olimpiai
kvalifikációs vívó-világbajnokságon.

Újabb fontos állomásához
érkezett az augusztus 11. és 18.
között Grúzia fővárosában, Tbilisziben megrendezésre kerülő Európa-bajnokságra készülő U17-es fiúválogatott nyári
programja. Székely Bulcsú és
Tóth Kálmán tanítványai a héten
Miskolctapolcán, az OMV-Kupán tették próbára tudásukat.
A viadalon a házigazda magyar
válogatott mellett Horvátország,
Olaszország és Szerbia nemzeti
együttese vett részt.
A háromnapos erőpróbát a
Horvátország-Olaszország ös�szecsapás nyitotta, melynek

végén a déli szomszédainkat
14-13-ra legyőző olaszok örülhettek. Hasonlóan szoros, és
végletekig kiélezett meccset vívott egymással a magyar válogatott és Szerbia nemzeti együttese is. A találkozót végül Gábor
Lőrinc akciógóljával a mieink
nyerték 7-6 arányban. A torna
második napjának első mérkő-

Az OMV-Kupán résztvevő magyar keret: Nyíri Balázs,
Vismeg Zsombor Vajk, Pető Atilla, Lantos István, Várkonyi
Ádám, Vass Benedek Márk, Dávid Zoltán, Gyapjas Brendon, Varga Bence Bendegúz, Hörömpő Botond, Molnár Erik,
Kevi Bendegúz Tamás, Mészáros Mátyás, Eppel Barnabás,
Szabó Bence, Vigvári Vince Pál, Szeghalmi Zsombor Levente, Gábor Lőrinc, Varga Bence

10 MILLIÓS FEJLESZTÉS
A KEMÉNY DÉNESBEN

zésén Horvátország és Szerbia
nem bírt egymással (11-11), így
a két nagy rivális megosztozott a
pontokon. A második meccsen
a magyar csapat és Olaszország
együttese nézett farkasszemet
egymással. A találkozót az itáliaiak kezdték jobban (0-2), de az
első nyolc perc végére fordítottak a mieink (3-2). Sokáig úgy
tűnt, hogy a második játékrész,
melyet kiegyenlített küzdelem
jellemzett, döntetlennél ér véget, ám nyolc másodperccel a
félidőt jelző dudaszó előtt Filippo Ferrero akciógóljával az olaszok várhatták előnyből a folytatást (7-8). Nagyszünet után már
nem is engedték ki a győzelmet

a kezükből, 13-11-re legyőzték a
magyar fiatalokat.
Az OMV-Kupa utolsó napja
két döntetlennel zárult, a Szerbia-Olaszország
összecsapás
gólzáporos, 19-19-et hozott, de
nem bírtak egymással a házigazdák és a horvátok sem. A
magyar együttes fordulatos és
végletekig kiélezett mérkőzésen 14-14-es döntetlent játszott.
A Székely Bulcsú és Tóth Kálmán tanítványainak mérlege
egy győzelem, egy döntetlen, és
egy vereség, így Horvátországot
megelőzve, Olaszország mögött
az előkelő második helyen zárták a mieink a tornát.
FORRÁS: WATERPOLO.HU

KRIZA ANNA 9. LETT AZ EYOF-ON

Az idei Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon
(EYOF) az azerbajdzsáni Baku városában július
24-én kezdődtek el a judo
küzdelmek, melyben az
MVSC-Miskolci Sportiskola két versenyzője is érdekelt volt.

végül az előkelő 9. helyen fejezte be a versenyt. Anna
klubtársa, Sáfrány Péter július

26-án, pénteken (lapzártánk
után) lépett tatamira a 81 kgos súlycsoportban.

A nyitónapon rendezték
meg a 48 kg-os leányok csatáját, melyben Kriza Anna képviselte a magyar színeket. Versenyzőnk az első fordulóban
egy koszovói vetélytársát múlta felül, majd a folytatásban az
erőnyerő török riválisánál is
jobbnak bizonyult. Anna az
ági döntőben kikapott az első
helyen kiemelt portugáltól,
majd a visszamérkőzésen sajnos azeri ellenfele is jobbnak
bizonyult nála. Kriza Anna
Jelentős fejlesztéseket
hajtottak végre a Kemény
Dénes Városi Sportuszodában. A kondicionáló terem,
a szauna és a szolárium is
megújult.
A kondicionáló terem
alapterülete tizennyolc, a
kapcsolódó öltözőé öt négyzetméterrel bővült. A terem
berendezéséhez hat új, kiváló minőségű, szinte minden
izomcsoport megdolgozására alkalmas gépet, továbbá bordásfalat, húzódzkodó
állványt, hasizom-padot, állítható fittness-padot, medi
cin
labdákat szereztek be.
A beruházásnak köszönhetően a sportolók az eddigiektől modernebb körülmények között végezhetik
erősítő edzéseiket. A terem
a lakosság számára is nyitva áll, kivételt jelent hétköznaponként a 10.00-11.30
óra közötti idősáv, amikor
a vízilabdázók, valamint a

15.00-16.00 óra közötti időszak, amikor az úszók veszik
birtokba a megújult kondicionáló termet.
A szaunatér is bővült, az
új részben egy infraszauna
kapott helyet, a pihenőrészre
pedig új bútorok kerültek. A
finn szaunákban sóoszlopokat alakítottak ki, párologtató edényeket, dézsákat és
új szaunamérő-műszereket
helyeztek el, és az ablaküvegeket belátást korlátozó, de a
természetes fényt beengedő,
opálosító fóliával látták el. A
régi szoláriumot is lecserélték, egy új, Chocolate Brown
Top Nr. 1 csövekkel szerelt
álló szoláriumra. A berendezés a konditerem előtt kialakított új térben található,
melyhez mosdórésszel ellátott kis öltöző tartozik.
Újdonság, hogy wellnessrészleg menedzsert is alkalmaz az üzemeltető Miskolci Sportcentrum Kft. Az új
munkatárs feladata a kon-

dicionáló terem, a szauna és
a szolárium rendjének felügyelete, a lakossági használók támogatása, segítése
a gépek, eszközök használatában, igény esetén személyi
edzés biztosítása.
A fejlesztés 10,6 millió forintba került, ebből 8,6 millió forintot pályázati forrás
biztosított, az önkormányzat 2 millió forinttal járult
hozzá a beruházáshoz. Önkormányzati
finanszírozással még ebben az évben
elektronikus beléptető rendszert építenek ki, továbbá
Tao pályázaton nyert, közel
100 millió forintból 2020 végéig korszerűsítik az uszoda világítását, energiaellátó rendszerét, hangosítását,
és felújítják a medencetéri
elektromos ajtók elektronikáját, mechanikáját, valamint kicserélik a medencetér sérült burkolati elemeit,
kívül pedig új parkolókat is
kialakítanak.

Diósgyőri Vár Trail harmadszor
Harmadik alkalommal várta
a mozogni vágyókat a Diósgyőr Vár Trail.
Kiváló helyszínről, a diósgyőri várárokból rajtolt el a Vár
Trail futóverseny leghosszabb
távja, a félmaratoni népes me-

zőnye. Profi futók mellett örvendetesen nagy számban voltak a futásnak hobbiból, csak
szabadidős szinten hódolók. A
családias hangulatú versenyen
a gyermekfutam a vár mögötti
arborétumot érintve, szép számú mezőnyt mozgatott meg.

A 8,4 km-es kismaraton
rajtjánál ott volt Bogár János
is, a Bécs – Budapest ultramaraton hatszoros győztese, a 24
órás futás Európa Bajnoka. A
Sparthatlont nyerő klasszissal
együtt futni is nagy élmény,
tanácsait pedig érdemes megfogadni.
– A fokozatosság elve nagyon fontos, azzal kell elkezdeni a futást. Edzések előtt
lazítani, nyújtani kell, hogy
elkerüljük a sérüléseket.
Arra is figyelni kell, hogy
fitten kerüljünk a versenyre és az edzéseken is minél
több nyújtógyakorlatot végezzünk – tudtuk meg Bogár
Jánostól.
A hegyi futás kedvelői a Diósgyőr Vár Trail után egy másik miskolci turistanevezetességnél, a barlangfürdőnél
esedékes versennyel folytathatják kedvenc időtöltésüket
augusztus 18-án.
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PROGRAMAJÁNLÓ Zarándoklat a Szent Jobb Körmenetre
Művészetek Háza: URÁNIA-TEREM:
Július 25., csütörtök-31. szerda, naponta
15:30 és 20:00 Pompon klub, 17:45 Nicky
Larson - Ölni vagy kölni?
Béke-terem: Július 25., csütörtök-31. szerda
VI. Vertigo Filmhét: naponta 16:00 Raoul
Taburin, 18:00 Kettős éltetek, 20:15 Góliát
(csak 25-28-ig), 20:15 Egy herceg és egy
fél (csak 29-31-ig)
CINEMA CITY:
Július 25., csütörtök-31. szerda, naponta több
időpontban – A kis kedvencek titkos élete
2. | Aladdin | Anna | Annabelle 3. | Az
oroszlánkirály | Bosszúállók: végjáték | Esküvő
a topon | Fehér éjszakák | Halálos iramban:
Hobbs & Shaw (csak szerdán) | Nicky
Larson - Ölni vagy kölni? | Norm, az északi
2.: A királyság kulcsai (csak szombaton és
vasárnap) | Pókember - idegenben | Pompon
klub | Szupercella 3.: Az ördögverem | Toy
Story 4. | Übergáz
KIÁLLÍTÁS:
Augusztus 3-ig keddtől szombatig naponta
9:00-17:00 „A művészet nem luxus”,
Miskolci Galéria
Szeptember 28-ig kedd-vasárnap, naponta
9:00-17:00 Szalay 110, Miskolci Galéria
ELŐADÁS:
Július 27., szombat 16:30 Az elátkozott
királylány, Akropolisz Színpad, 20:00 A
púpos, Akropolisz Színpad
Augusztus 4. vasárnap 20:00 Klapka,
Akropolisz Színpad
KONCERT:
Július 27., szombat 19:00 Cipő emlékkoncert,
Gárdonyi Géza Művelődési Ház, 20:00
Horváth Zsolt és Horváth Adrienn
koncertje, Avalon Ristorante
Július 30., kedd 19:00 A varázslatos klezmer,
Gárdonyi Művelődési Ház udvara
Augusztus 1., csütörtök 20:00 Djabe & Steve
Hackett (Genesis) koncertje, Ady Endre
Művelődési Ház
Augusztus 3., szombat 20:00 River Jam,
Avalon Ristorante
EGYÉB:
Július 27., szombat 10:00-0:30 Strandok
éjszakája, Miskolctapolcai Barlangfürdő
Július 28., vasárnap 14:00-18:00 Véradás,
Ipartörténeti Emlékház (Bartók B. u. 1. sz.)
Július 28. és augusztus 4., vasárnap 12:0016:00 Sunday brunch – főúri kényelem és
gasztronómia, Hunguest Hotel Palota

Hirdetés

Július 29., hétfő 10:00-16:00 Tigrisek napja,
Miskolci Állatkert és Kultúrpark
Július 30., kedd 10:00 Babák és mamák
a könyvtárban, Tompa Mihály Könyvtár
14:00 Határtalan kalandozás
papírszínházzal a mesék birodalmában,
Petőfi Sándor Könyvtár
Július 31., szerda 16:00 Kézműves délután,
Petőfi Sándor Könyvtár
Augusztus 2., péntek 18:00 Gasztroplacc,
Művészetek Háza
Augusztus 3., szombat 10:00-16:00 Játékos
lovagi hétpróba, Diósgyőri vár
17:30 Reneszánsz történelmi lakoma,
Aranykorona Étterem
20:00-24:00 Éjszakai fürdőzés,
Miskolctaplcai Barlangfürdő
Augusztus 4., vasárnap 9:00-14:00
Régiségvásár, Széchenyi utca
18:00 DVTK - Budapest Honvéd FC, DVTK
Stadion
FESZTIVÁL:
Július 26., péntek-28., vasárnap XX. Középkori
forgatag, Diósgyőri vár
Július 27., szombat és 28., vasárnap Tiszai
Halnapok, Bogács
Július 27., szombat 17:00-augusztus 4.
vasárnap 18:00 Crescendo Fesztivál, Tokaj
(Részletek: crescendoinstitute.org)
Augusztus 1., csütörtök-20. kedd Kolorcity
Fesztivál, Kazincbarcika
Augusztus 2., péntek-4., vasárnap Matyóföldi
Folklórfesztivál, Mezőkövesd
Augusztus 3., szombat Halásléfőző Fesztivál,
Tiszaújváros
Falunap és tökfesztivál, Hangony
Augusztus 3., szombat és 4., vasárnap
Miskolci Lecsó- és Pecsenyefesztivál,
Avasi kilátó
MOZGÁS:
Július 27., szombat 19:00-22:00 Salsa sensual,
Hősök tere
Július 28., vasárnap 9:00-16:00 Piros Bükki
Fővonal Vándorlás, Miskolctapolcai
autóvégállomás
Július 29., hétfő 17:00 Hastánc, Ifjúsági
és Szabadidő Ház
Július 30., kedd 18:30 Jóga, Ady Endre
Művelődési Ház
Július 31., szerda 18:30 Ingyenes pilates,
Ady Endre Művelődési Ház
Augusztus 1., csütörtök 18:30 Ingyenes flow
jóga, Ifjúsági és Szabadidő Ház

Gyalogos zarándoklatot indítanak az augusztus 20-i Szent
Jobb Körmenenetre.

A Szent Jobb gyalogos zarándoklat 2012-ben indult először
Csíksomlyóból a Mária úton. A
zarándokok részt vettek az augusztus 20-i Szent Jobb körmeneten, majd szeptember 8-ra
Mariazellbe érkeztek. 2013-ban
Csíksomlyóból és Mariazellből,
2014-ben Mátraverebély-Szentkúttól és Czestochowából indult
zarándoklat, a csoportok mindkét alkalommal a Szent Jobb
Körmeneten találkoztak. 2015
óta minden évben a romániai
Szentjobb településről indulnak
zarándokok Budapestre.
Idén a zarándoklat július 29én indul el Szentjobbról, véd-

nöke Böjte Csaba ferences rendi
szerzetes, a Dévai Szent Ferenc
alapítvány alapítója. Útvonal:
Szentjobb – Szaniszló – Piricse
– Máriapócs – Nyíregyháza –
Szabolcs –Sajópálfala – Miskolc
- Eger - Mátraverebély-Szent-

kút – Máriabesnyő - Budapest.
Görömbölyről augusztus 10-én
reggel indulnak tovább a zarándokok. A zarándoklat önellátó, a felszerelésről a résztvevők
maguk gondoskodnak, a szervezők a szállást, a reggelit és a

vacsorát biztosítják. Csomagszállítás van. A zarándoklat
egy napi távja körülbelül 20-35
kilométer. Jelentkezni Bartók
Mártánál lehet, telefon: 30 605
9100, email: bmarti0418@gmail.com.

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Nagycsaládosok autóvásárlási támogatása
Július 1-jén a hétpontos családvédelmi akcióterv négy pontja
életbe lépett. Sorozatunk második részében a nagycsaládosok
autóvásárlási támogatásának feltételeit ismertetjük.
Akkor igényelhetik a nagycsaládosok az autóvásárlási támogatást, ha már legalább három gyereket nevelnek, vagy
az édesanya a harmadik gyereket várja és már betöltötte a
várandósság 12. hetét. A támogatás legfeljebb 2,5 millió forintot tehet ki. Igényelni legalább
hétszemélyes új autó vásárlásához lehet. A támogatás összege
az autó vételárának maximum

a felét érheti el, és zárt végű lízingszerződés esetén is felhasználható. A támogatás keretében
a legfeljebb egy éve forgalomba
helyezett, és maximum kétezer
kilométert futott tesztautó is
megvásárolható. A támogatást a
Magyar Államkincstáron vagy
a Kormányablakokon keresztül
lehet igényelni. A támogatást
nem kell előre finanszírozniuk
az igénylőknek.

Szerzési támogatásra jogosult a nagycsaládos, ha a támogatott, vagy a támogatással
érintett személy „B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel rendelkezik, és nem áll
e kategória tekintetében járművezetéstől eltiltó jogerős
bírói ítélet vagy szabálysértési
határozat hatálya alatt. Lényeges, hogy ne legyen az igénylőnek az állami adó- és vámhatóságnál, vagy az önkormányzati
adóhatóságnál nyilvántartott
köztartozása, és büntetlen
előélet szükséges az igénylés-

hez. Szempont, hogy
korábban
nem részesült az
igénylő szerzési
támogatásban,
továbbá Magyarország területén bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkezik. A nagycsaládosok autóvásárlási támogatása iránti kérelem benyújtására 2019. július
1. és 2022. december 31. között
van lehetőség.
DR. STRASSBURGER GYULA
ÜGYVÉD

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Július 29., hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó)
18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Miskolci Napló válogatás (közéleti magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Építech ism. (építészeti magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság
Július 30., kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés
18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Sportpercek válogatás (sportmagazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20
Programpont ism. (programajánló) 19:25 Mérkőzés 21:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 21:17 Időjárás-jelentés 21:20 Programpont ism. (programajánló) 21:25 Képújság
Július 30., 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 (programajánló) 18:25 Gasztrokaland vál. (gasztronómiai magazin) 18:40 Köztünk élnek ism. (portré) 19:00 Miskolc Ma ism.
(híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Generációnk ism. (nyugdíjas magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság
Augusztus 1., 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 (programajánló) 18:25 Promenád (kulturális magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20
Programpont ism. (programajánló) 19:25 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 19:40 Gasztrokaland ism. (gasztronómiai magazin) 20:00 Miskolc
Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság
Augusztus 2., péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Egészségpercek ism. (egészségügyi magazin) 18:45 Egészségére (egészségügyi magazin) 19:00
Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 A szomszéd vár (turisztikai magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság
Augusztus 3., szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 18:00 Krónika (heti hírösszefoglaló) 18:30 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesztő magazin) 19:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 19:30 Sportpercek ism. (sportmagazin) 20:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 20:25 Képújság
Augusztus 4., 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 Egészségpercek ism. (egészségügyi 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. (portré) 20:30 Képújság

EGYHÁZI HÍREK
A Miskolc Televízió Hívőszó
című műsorában július 28án, 17 órai kezdettel a Szent
Anna templomból közvetítenek.
Vasárnap lesz a Szent Anna-templom búcsúja. A 10.30
órakor kezdődő szentmisét Riz
Attila újmisés atya mutatja be.
Ekkor búcsúzik a miskolci hívektől Szarvas Péter apátplébános, akit augusztustól Szerencsre helyezett főpásztora.
Ugyanezen a napon a minorita templomban a 18 órai szentmisét Kelemen Didák bol-

doggáavatásáért mutatják be.
Augusztus 1-jén és 2-án lesz a
minorita templomban a Porciunkula-búcsú a 18 órai szentmisék keretében. Szentségimádást is tartanak a misék előtt.
A Vámosújfalui Református
Egyházközség lelkészbeiktató
ünnepi istentiszteletet tart július 28-án 15 óratól a vámosújfalui református templomban.
Juhászné Keresztyéni Klára lelkipásztort Mészáros István a
Zempléni Református Egyházmegye esperese iktatja be.
A Miskolc-Görömbölyi Egyházközség istentisztelete vasár-

nap délelőtt 10 órakor kezdődik a görömbölyi református
templomban, míg a gyerekek
istentisztelete ugyanekkor lesz
a gyülekezeti teremben.
A hit gyakorlása szentek
tanítása szerint címmel kezdődik lelkigyakorlat Sajópál
falán július 28-án, vasárnap
este. A július 31-én délben záruló lelkigyakorlatot a görögkatolikus Demkó Balázs atya
vezeti. További részletek és jelentkezés: 06-30/532-0177, 0630/515-1368. Augusztus 24-én
délután 5 órától Szurasenkó
Dániel blockflöte virtuóz ad
koncertet a Belvárosi Evangélikus Gyülekezet tanácstermében.
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Miskolci Napló
A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS
FELVÉTELE

BEMUTATKOZOTT
A LEOPÁRD KÖLYÖK
Szent Hedvigre
emlékeztek

A lengyel királynőre emlékeztek a Diósgyőri várban. Szent Hedvig
Nagy Lajos király legkisebb leánya volt, aki apja halála után a lengyel trónt örökölte. Már életében szentként tisztelték, mivel sokat tett
a litvánok keresztény hitre térítéséért. A Diósgyőri vár kápolnáját az ő
tiszteletére szentelték fel és a krakkói érsekatya ajándékaként Hedvig
egy csontereklyéje is megtalálható az oltárban.

A városért tettek
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A Miskolci Állatkert és Kultúrpark perzsa leopárd nõsténye, Tareca június 11-én hozott a világra egy utódot. A kölyök a napokban lett hathetes lett, így eljött az ideje az első állatorvosi vizsgálatának. A kis leopárdot anyja gondosan, a kíváncsi tekintetek elől rejtve neveli, ezért csak a vizsgálat során tudták az állatkert gondozói megmutatni a csöppséget a sajtó képviselőinek.
FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ
Fegyverek és drog
a víkendházban

FORRÓ NYOMON

Lőfegyverrel visszaélés és kábítószer birtoklása miatt indítottak eljárást egy 43 éves ormosbányai férfival szemben. A nyomozók július 19-én tartottak kutatást a gyanúsított Kazincbarcika és Tardona
között található hétvégi házában, mivel információt szereztek arról,
hogy ott a férfi lőfegyvereket vagy azok utánzatait, illetve kábítószert
tart. Az összehangolt akcióban a megyei rendőr-főkapitányság mellett a Terrorelhárítási Központ és a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai is részt vettek. A rendőrök számos lőszert, kétcsöves sörétes
puskát, vadász lőfegyvert, kézi lőfegyvereket, gépfegyvert, az ahhoz
tartozó lőszereket, hangtompítót továbbá kábítószert találtak és foglaltak le a házkutatás eredményeként. A bíróság elrendelte az őrizetbe vett férfi letartóztatását.
Mélyhűtőbe rejtették a talált pénzt
Lopás miatt folyik büntetőeljárás egy 25 éves miskolci és egy 37
éves takataharkányi férfival szemben. A biztonsági őrként dolgozó
férfiak a Búza téri buszpályaudvaron találtak egy padon hagyott táskát. A benne lévő közel 900 ezer forintot elosztották egymás között,
majd szolgálati mélyhűtőjükbe rejtették. Az idős nőnek az elhagyott
táskát ugyan visszajuttatták, de a pénz nélkül. A táska tulajdonosa
feljelentést tett a rendőrségen. A Miskolci Rendőrkapitányság forrónyomos csoportja a helyszínen rövid idő alatt megtalálta a mély-

hűtőbe rejtett zsákmányt. A
pénzt a rendőrök lefoglalták, amit visszakap majd jogos tulajdonosa.

Hét év után kapták el a rablókat
Letartóztatták azt a két férfit, akik még 2012-ben fegyverrel raboltak ki egy kisboltot Miskolcon. A két férfi arcát maszkkal eltakarva
ment be a Bársony János utcai kisboltba, majd ott az alkalmazottat
egy lőfegyverrel, vagy annak utánzatával a bevétel átadására szólították fel. Az eladó engedelmeskedett a férfiaknak és a kassza tartalmát az egyiküknél lévő hátizsákba szedte. A megszerzett pár tízezer
forinttal a két rabló elmenekült a helyszínről, majd harmadik társuk
– aki a bolt környékét figyelte – futva csatlakozott hozzájuk. A bolt
eladóját a támadás során az elkövetők nem bántalmazták. A nyomozást 2013 novemberében felfüggesztették, mert az elkövetők kilétét nem tudták megállapítani. A rögzített nyomok alapján azonban
a hatóság 2019 tavaszán jutott olyan új információk birtokába, amely
elősegítette a hét évvel ezelőtti rablás egyik elkövetőjének azonosítását. A 32 éves férfit 2019. július 16-án a hajnali órákban a rendőrök
elfogták, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi részletes beismerő vallomást tett, majd megnevezte társait is. A bűntársak közül egy
embert a nyomozók még aznap elfogtak. A 27 éves férfi szintén részletes beismerő vallomást tett a hét évvel ezelőtti rablással kapcsolatban. A harmadik bűntárs a hatóság adatai alapján jelenleg külföldön
tartózkodik, a vele kapcsolatos nyomozási cselekmények folyamatban vannak. A két sajtószentpéteri férfit őrizetbe vették, a bíróság
elrendelte letartóztatásukat.

Négyrészes keresztrejtvény sorozatunkban ezúttal is Miskolc kitüntetettjeinek neveit rejtettük el.
Kérjük megfejtéseiket a sorozat végén, együtt,
egy levélben vagy e-mailben küldjék el. Beküldési határidő: 2019. augusztus 7. Szerkesztőségünk címe: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9.
E-mail cím: info@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvjutalmat sorsolunk ki.

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak,
kérjük, jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől csütörtökig, 1317 óra között.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

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

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

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Kapcsolatuk pozitív változáson megy át: végre ön is belátja, hogy ketten alkotnak egy
egységet. Ezek a napok jó alkalmat adhatnak arra, hogy az
egységüknek a nagy nyilvánosság előtt is hangot adjanak.

Rák (június 22 – július 22) A nyár mindig is szerencsés időszak volt önnek, ez most duplán igaz lehet. Egyrészt nehezebb
időszakon lehet immár túl, és most a szerelembolygó is az ön
jegyében jár, a nagy szerencsebolygóval karöltve.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Az otthonában mindennapossá válnak a konfliktusok, a házastársi összetűzések. De
jó, ha tudja, hogy mindez nem ok és cél nélkül való. Mindaddig
tapasztalni fogja a kapcsolat forrongását, amíg új célt ad a kapcsolatának.

Bak (december 22 – január 20) Munkahelyét és pénzügyeit
még mindig a kiszámíthatatlanság, és egyfajta kiegyensúlyozatlanság jellemzi. Jó és rossz értelemben egyaránt így van ez,
ezért még a nagyobb bevételeknek sem tud örülni igazán.

Bika (április 21 – május 20) Sok mindent kimond végre, ami
már régóta nyomasztotta. Nem baj, mert ez felszabadító erőként hat a lelkére. Egy ideig a komolyság lesz úrrá a szívén, de
ez nem jelenti azt, hogy a szerelemnek híján kell lennie.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Ha eddig a barátság
fontosabb is volt a szerelemnél, most fordul a kocka. Partnere
nem biztos, hogy örülni fog ennek. A Vénusz helyzete inkább
egy titkos kapcsolat lehetőségének kedvez a augusztus elején.

Skorpió (október 24 – november 22) Kinyílik a szívében a
rózsa, amire vágyott. Érezheti, hogy mostanra már „beért”,
szakmájában valóban nagy öregnek számít, aki mindent tud.
Ehhez önbizalommal is párosul, amit nem rejtegethet tovább.

Vízöntő (január 21 – február 19) Tombol a nyár, és tombolnak a hormonok. A nagy vágy múlásával sem kell mindjárt elkeserednie, csak éppen reálisabban látja majd a jövőt. Ha tesz róla,
a kezdeti lángolás sokáig be fogja ragyogni a kapcsolatukat.

Ikrek (május 21 – június 21) Meg kellene tanulnia nemet
mondani a szerelemben. Természetes, hogy hajtja a vére, mégis… Sok csábításnak lesz kitéve, és ha minden kalandba belemegy, nem fogja megismerni, mit jelent a szó: boldogság.

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

Nyilas (november 23 – december 21) Nem mindig igaz a
mondás, hogy sok beszédnek sok az alja. Ön mostanában nagyon tisztán és világosan, sőt mi több, hatékonyan tudja megragadni és elmondani a gondolatait. Ezzel pedig sokakat meggyőzhet.

Halak (február 20 – március 20) Egy rosszakarója irigységből
megpróbálta megcsorbítani a hírnevét, de szerencsére már túl
régóta ismerik önt mind a felettesei, mind a kollégái, hogy ez a
próbálkozás, bejöjjön neki.

