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AZ ACÉLVÁROS ZÖLDRE VÁLTOTT

Miskolc, a hazai nehézipar hajdanvolt emblematikus városa
a rendszerváltás után hosszú ideig tetszhalottként vegetált.
Magas munkanélküliség, siralmas közbiztonság, elvándorlás
és kilátástalanság uralkodott a megyeszékhelyen. Az elmúlt
szűk évtizedben azonban fordult a kocka, az ipari parkokba
multinacionális vállalatok települtek, a városrészeket modernizálták, és ma már Miskolc, hazánkban egyedüliként,
jóval megelőzi az európai átlagot a megújuló energiák felhasználásában – számolt be a Magyar Nemzet.
Szűk egy évtizede Miskolc
egy gyeplő nélküli lovas kocsihoz hasonlított, mindenki tisztában volt azzal, hogy a
problémák megoldása nem tűr

terheit Kriza Ákos. – Akkoriban az ország negyedik legnépesebb településén mintegy 12
ezer embernek, vagyis minden
harmadik miskolcinak nem

KÖRNYEZETBARÁT FEJLESZTÉSEK MISKOLCON

dolgozókra van szükségük. Az
egykor oly magas munkanélküliséget mára felváltotta a munkaerőhiány, amelynek mérsékléséhez elengedhetetlen a duális
képzés. E tekintetben a miskolci
egyetem a főváros után ott van
az élvonalban, de olyan programjuk is működik, amely a
gyermekeket az iskolától szinte a nyugdíjaskorig menedzseli.
Így a tehetségek nem vesznek el.

halasztást, ám mégsem tett senki semmit – emlékezik vissza
Kriza Ákos, Miskolc polgármestere a Magyar Nemzetnek adott
interjúban.
– Hiába erőltették a barnamezős beruházásokat, már senki nem látott fantáziát elhagyott
gyárak, kereskedelmi épületek
vagy más, korábban szennyező tevékenységeket végző üzemek modernizációjában. Azt
viszont tudtuk, hogy sürgősen
munkához kell látnunk. A célok
pontosítása érdekében szakemberekkel karöltve kidolgoztuk
az úgynevezett Zöld könyvet,
amely a gyakorlati segítséget
adott abban, hogy milyen tényezőket miként kell figyelembe venni a fejlesztések során a
fenntarthatóság érdekében.
A jelenlegi városvezetés
2010-ben összesen 57 milliárdos adósságállománnyal vette át a stafétabotot elődjétől.
Ebben a csomagban, a polgármesteri hivatal 36 milliárdos
deficitje mellé, örökségül kapták több gazdasági társaság eladósodottságát, a városrészek,
kiemelten Lillafüred elhanyagolt állapotát, a megkopott, leharcolt szabadidős területeket,
strandokat, köztereket – sorolta a Magyar Nemzetnek a múlt

volt munkahelye. Hírhedt volt a
város a rossz közbiztonságáról
is: minden félórában elkövettek egy-egy új bűncselekményt
és folyamatosan emelkedett a
nyomortelepek száma. Már a
nyolcvanas évektől megindult
az elvándorlás, amely 2008–
2009 körül csúcsosodott ki.
Az első intézkedések a tűzoltásról szóltak, a pontosan tervezett gazdálkodás és kivitelezés csak ezután következhetett.
Mindenekelőtt az embereknek
vissza kellett adnunk a hitüket,
hogy Miskolc újra modern, élhető város lehet – fogalmazott
a városvezető. – Komoly segítséget jelentett, hogy az állam
átvállalta a település adósságállományát. A befektetőket idevonzó és megtartó ipari parkjaink azonban még nem voltak
Miskolcon, ezért létrehoztunk a
város egyik gazdálkodó szervezetén belül egy olyan alegységet,
amely csak a tőkebefektetések
menedzselésével foglalkozott.
A japán Takata cég vetette
meg elsőként a lábát Miskolcon,
amelyet ma már Joyson Safety
Systemsnek hívnak. A városban
van az autóbiztonság-technológiai vállalat egyik fejlesztési központja, valamint a legnagyobb
európai gyártóhelye. Ezt kö-

vetően a Generators Starters
E-Components
Automotive
Hungary Kft. következett.
A Lufthansa-
csoport repülőgép-javítással és -fenntartással foglalkozó vállalata pedig 43
milliárd forintos befektetéssel
szervizközpontot telepít a városba. A csarnok 2021-re épül
fel, az új üzemben 2022-ben
kezdődik a termelés. Szintén a
borsodi megyeszékhelyen üzemel a vasúti járműgyártással és
javítással foglalkozó TS Hungaria is, amely a MÁV leányvállalata. Majd a lítiumionos akkumulátorokat gyártó japán GS
Yuasa kilencmilliárdos első európai gyára is megnyitotta kapuit a Szinva-parti településen.
Napjainkban a várost egyre
több, magas hozzáadott értéket képviselő innovatív cég szemeli ki, amelyeknek jól képzett

A miskolci ipari parkokba települő multinacionális cégek is
hozzájárultak ahhoz, hogy tavaly 15 és fél milliárd forinttal
minden idők legnagyobb helyiadó-bevételét érte el a város.
Csak az iparűzési adóból 11
milliárd folyt be – hangsúlyozta
a polgármester. Kiemelte, hogy
2010-től máig több mint százmilliárd forint értékű fejlesztést
hajtottak végre, amelyek közül
a legnagyobbak a Modern városok programon belül valósulnak meg. Tehát a források
nem uniós támogatásból, hanem kormányzati finanszírozás
révén érkeznek, amelynek ös�szege háromszázmilliárd forint
– hangsúlyozta Kriza Ákos.
– Ebben a legnagyobb, 240
milliárd forintos tétel az M30-as
autópálya Miskolc és az országhatár közti szakaszának meg-

– A város teljes járműflottáját felszerelték free wifi eszközökkel. A következő lépésben a város 52 villamosmegállójában
is kiépítik a hálózatot, ami a gyakorlatban egy 11 kilométer
hosszú free wifi zónát jelent majd.
– Elektronikus jegyrendszert vezetnek be a tömegközlekedésben.
– Egységesítik a helyi autóbuszflottát, a már meglevő 75
mellé további hetven CNG-buszt vásárolnak, amelyek károsanyag-kibocsátása szinte nulla. A buszbeszerzés 9,2 milliárd
forintba kerül, amelyből 1,8 milliárd forint állami támogatás,
a fennmaradó részt kedvező lízingkonstrukcióval oldják meg.
– Népszerűsítik az elektromos autózást: a következő nyolc
évben százhatvanra növelik a töltési lehetőségek számát Miskolcon. A város nyolcvanszázalékos szén-dioxid-kibocsátás-csökkentést vállalt 2050-ig.
– Miskolc lesz az első olyan magyarországi város (Európában is csak néhány ilyen akad), amelynek intelligens forgalomirányítási rendszere száz százalékban központilag vezérelt, a
forgalomhoz alkalmazkodó, adaptív irányításra képes.
– A jelentősen javuló közbiztonság érdekében 1,7 milliárd
forintból újabb térfigyelő kamerák érkeznek a városba, így
csaknem 1100 intelligens kamera szolgálja majd a közbiztonságot, 130 kilométeres optikai hálózattal.
– Már működik a belvárosi rendszámfelismerő rendszer,
amelynek segítségével ellenőrizni tudják a védett övezetbe behajtó járművek engedélyének érvényességét.
– Kiépítik az úgynevezett smart grid rendszert: a napelemmel és egyéb villamosenergia-termelő egységgel felszerelt önkormányzati épületeket és fogyasztókat egyetlen hálózatba
kötik. A zárt hálózat a költséghatékony működést és a minimalizált szén-dioxid-kibocsátást, végső soron pedig a város
teljes energiafüggetlenségét teszi lehetővé.
– Az országban egyedülálló térinformatikai rendszert építenek
ki, amelyben a vízművek, a távhőrendszer és más rétegek mellé
2020 végére minden közterületi fát és cserjét számba vesznek.
– Komplex hulladékhasznosítási rendszert alakítanak ki,
ahol igyekeznek a városi rekonstrukciós munkák hulladékát és
a biogázüzem melléktermékeit hasznosítani, a zöldhulladékot
komposztálni.
– Jönnek az okoskukák: a szelektív gyűjtőszigeteket ultrahangos szenzorokkal szerelik fel, így naprakész információ érkezik a kukák töltöttségi szintjéről. Annak alapján pedig optimalizálni lehet a hulladékgyűjtést és -szállítást.
építése. A városvezetés 2030ra azt a célt tűzte ki maga elé,
hogy a zöld- és okostelepülés
valamennyi feltételét előteremti. Miskolc jelenleg, hazánkban
egyedüliként, jócskán megelőzi
az európai átlagot a megújuló
energiák felhasználásában.
Miközben még ma sem fejeződött be azoknak a nyo-

mortelepeknek a felszámolása, amelyek az Avason vagy
Diósgyőr bérházaiban egykoron elhelyezett, a társadalmi
együttélés normáit betartani
képtelen személyekhez kötődő
jelenség hagyatéka. Idén, erre
a célra további ötvenmillió forint áll rendelkezésre a város
kasszájában.

Véleményeket kér a képviselő
Novák Józsefné önkormányzati képviselő augusztusban önkénteseivel
keresi fel a Kilián-déli családokat, hogy az Otthon térre tervezett új orvosi rendelővel kapcsolatos véleményeket összegyűjtse.
Az elmúlt hetekben sok hírt hallottam az Otthon térre tervezett új orvosi rendelővel kapcsolatosan. Először
is nagyon örülök annak, hogy egy
négyszázmillió forintos beruházás
érkezhet a Kilián-dél lakótelepre, és
egy régi, szocreál épületből vadonatúj

egészségházba költözhet át az ellátás,
hiszen az emberi egészségnél nincs
fontosabb.
Megjelentek azonban olyan vélemények is, amelyek inkább természetvédelmi alapon közelítették meg
a rendelő kérdését, ezt tolmácsoltam
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is a városvezetés felé. Válaszként
megtudtam, hogy a jelenlegi tervek
szerint nyolc fát kellene kivágni az
új rendelő kedvéért, ezek helyébe tizenhat új, extraméretű koros díszfát
ültetnének.
Annak érdekében, hogy a lakótelep minden lakosához pontos információk jussanak el, önkénteseimmel együtt augusztus folyamán
felkeresem a családokat és kikérem

mindenki véleményét, hogy ily módon támogatják-e az új rendelőt. A
kialakult többségi véleményt szeptemberben a városvezetés elé fogom
terjeszteni, mivel számomra természetesen az a legfontosabb, hogy a
lakótelep érdekelt hitelesen képviseljem.
NOVÁK JÓZSEFNÉ
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ
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Politika

Miskolci Napló – A város lapja

A FÜGGETLENSÉG ÁLCÁJÁBAN
Adott egy egyesület, pártpolitikusokkal és egy-két
civillel és adott egy függetlenségének látszatához ragaszkodó polgármesterjelölt.
A felek – állításuk szerint
– most kezdtek tárgyalni a
közös választási indulásról.
Állításuk szerint…
Beigazolódni látszik, amit
sok miskolci eddig is sejtett:
megkezdte a tárgyalásokat az
összefogásról a magát függetlennek valló Veres Pál polgármesterjelölt, és egy egyesület
ernyője alatt nemrégiben ös�szeboronált, de döntően pártpolitikusokból álló csapat.
„Civilek” a pályán? Vagy hogyan kellene értelmeznünk
azt, hogy a politikai identitást
háttérbe szorítva, tegnap még
egymást maró ellenzéki politikusok most kéz a kézben
küzdenek meg a város irányításának átvételéért? Vagy fogalmazzunk így: a hatalomért.
És hogy maradhatna független
egy velük szövetkező polgármesterjelölt?
Politikailag átszőtt szervezetek
Egy kis kronológia. Valamikor március végén megala-

kult a Függetlenek a Szinva
Városáért Egyesület. Önmeghatározásuk szerint „tizenegy tettre kész, politikai pártoktól független lokálpatrióta
szövetkezett arra, hogy aktívan részt vegyen Miskolc
közéletében”. Kilétüket egyelőre homály fedi, de annyit
azért tudhat az egyszerű választópolgár, hogy Csabalik
Zsuzsanna elnököl az egyesületben. Az a Csabalik Zsuzsanna, aki az MSZP egyik
pártrendezvényének szónoka
volt korábban, de előfordult
az is, hogy DK-sokkal együtt
demonstrált. Az egyesület aztán egyszer csak úgy döntött
– ezek után nem meglepő
módon –, hogy indul az önkormányzati választásokon.
Majd meg is találták a polgármesterjelöltjüket Veres Pál
iskolaigazgató személyében,
aki a kezdetektől függetlennek állítja be magát; sőt egyenesen sérelmezi, ha az ellenzék jelöltjének nevezi valaki.
Holott még az ellenzéki sajtót
is annyira megkavarták, hogy
több vezető portál, televízió
is a közös ellenzéki polgármesterjelöltként mutatta be
(hogy aztán idővel sorra korrigálják cikkeiket…). Lapunk

azonban a kezdetektől írja,
már az elején sejteni lehetett,
hogy bár tagadják, de összefonódik az ellenzéki oldal és
Veres Pál személye.
Nehéz mit kezdeni az ellenzéket összefogó Velünk a Város
Egyesülettel is. Döntően a politika világában több évtizede
fürdőző emberek, vagy éppen
a szélesebb közvélemény számára ismeretlen, karrierjük
felépítésére váró politikusfiókák alkotják a szervezetet, kiegészülve a biztonság kedvéért
néhány civillel.
Pártok által támogatott
független jelölt?
A napokban aztán bejelentették: a leginkább a közösségi médiában aktív, egyegy miskolci közösségi téren,
eseményen azért megforduló
Veres Pállal megkezdte a választási tárgyalásokat a Velünk a Város. Megállapodást
kötnének a jelölt támogatásáról – ahogy azt már hónapokkal ezelőtt előrejeleztük.
– Olyan értékalapú megegyezésre törekszünk, amely
meghagyja Veres Pál polgármesterjelölt és az őt támogató szervezet függetlenségét,
de épít a pártok által képvi-

Veres Pál: Virágozzon Nagy-Miskolc!
selt miskolciak támogatására – írják, hozzátéve: olyan
várost szeretnének, „amely

KERESD A KÜLÖNBSÉGET!

Előbb Kriza Ákos, majd
Veres Pál tett ki egy-egy posztot a Facebookra, melyben a
DVTK szezonnyitó bajnokiján való részvételre buzdítják a szurkolókat. A két fotó
és szöveg a megszólalásig hasonlít egymásra, rejtvényként fel lehetne adni, hogy
keressék meg a hét különbséget a posztok között…

Kriza Ákos polgármester
csütörtökön reggel osztotta
meg követőivel az alábbi szöveget: „Új idény, új remények!
Vasárnap 18 órakor mindenki a Stadionba! Hajrá Diósgyőr!”. Veres Pál jelölt és csapata nyilván erre reagálva,
szinte szó szerint ugyanezeket a mondatokat használta
több órával később, de már a
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politikát is belevonta mondandójába. Íme: „Miskolciak!
Szurkolótársak! Új választás,
új idény, új remények! Én ott
leszek vasárnap 18.00-kor a
DVTK Stadionban! Csak a
Diósgyőr! Ki tart velem?” Nos,
mintha némileg hiányozna a

kreativitás ellenzéki oldalon,
szinte szó szerint lemásolták
Kriza Ákos posztját – ami persze a kommentelőknek is feltűnt, és nyilván nem is hagyták szó nélkül a dolgot. Volt,
aki megjegyezte, hogy „nem
túl kreatív” a Veres-csapat.

vonzó karriert és életkörülményeket kínál a fiataloknak, hogy Miskolcon keressék a jövőjüket”.
Veres Pál a közösségi médiában közzétett videójában
reagált a megkeresésre. Úgy
fogalmaz: az ellenzéki politikai pártok szövetsége „kellő
súllyal ötvözi az élettapasztalatot és az új lendületet, a
pártpolitikusokat és a pártoktól független, Miskolcért
tenni akaró polgárok közösségét”. Elmondása szerint a
pártok megértették és tiszteletben tartják „a pártpolitikától való függetlenségemet”.
Ők ezt összefogásnak nevezik, mi inkább oximoronnak:
független függés, ami Veres
Pál és az ellenzéki politikusok között van.
Ciki lett a pártlogó?
A sorozatos választási vereségeket, a belső ellentéteket, az
utánpótlás hiányát látva talán
felmerült az ellenzéki oldalon
is: egy egyesület álcája mögött, „civilként” több esélyük
van megtörni a Fidesz-KDNP
kilenc éve tartó regnálását. A
pártnevek megkoptak; a logó
és a múlt már nem hoz annyi
szavazatot. A képviselőjelöltek
nem vállalják a párthovatar-

tozásukat, és egy civilnek álcázott szervezet, egy civilnek
mondott polgármesterjelölt
mögé bújnak be.
Az ellenzéki térfélen uralkodó zavart a függetlenség és
a „civilség” körül, úgy tűnik,
nem csak mi érzékeljük: ezt
bizonyítja például az a közösségi médiában megjelent mém
is, ami egy „Veres szegfűt” formáz, és azon élcelődik, hogy
hogyan lehetnének független
civilek a több évtizedes szocialista múlttal bíró képviselőjelöltek, és a velük tárgyaló polgármesterjelölt? Egy biztos:
durva kampánynak nézünk
elébe…
Kibújt a szög a zsákból
Hivatalossá vált, amit eddig
is sejteni lehetett: Veres Pál az
ellenzék jelöltje. A Velünk a
Város Egyesület pénteken –
lapzártánk előtt nem sokkal közleményt adott ki, melyben
ismertették: a szövetséges ellenzéki pártok és szervezetek
– az MSZP, a DK, a Párbeszéd,
a Padtársak, a Momentum, az
LMP, az MMM és a Jobbik úgy döntöttek, hogy Veres Pált,
a Függetlenek SZIVE polgármesterjelöltjét támogatják az
őszi önkormányzati választásokon.

Új lendületet vett a telepfelszámolás
A Bábonyi-bércen folytatódott csütörtökön a miskolci
nyomortelepek felszámolása. Felkészül a MÁV-telep,
jövő héten ott folytatják a
programot.
A lakók hónapokkal ezelőtt
elhagyták a házat, azóta tokostul-üvegestül eltűntek az
ablakok, ajtót se nagyon látni már az önkormányzat által megvásárolt ingatlanban.
A Bábonyi-bérc Újtelepen járunk, Miskolc egyik neuralgikus pontján, ahonnan több, a
közösségi normákat be nem
tartó, közüzemi számlákkal

elmaradó lakót költöztettek
már ki.
A városvezetés 2014-ben
elkezdett nyomortelep-felszámolási programjának jól ismert helyszínei után – például
számozott utcák, Béke-szálló,
az Álmos utca, Szondi telep,
Kabar utca – most a Bábonyi-bérc Újtelepen vett újabb
lendületet a város nyomortelep-felszámolási programja –
mondta el a helyszínen Nagy
Ákos polgármesteri megbízott. A város ezen részén már
több ingatlant kiürítettek, a
héten egy újabbat bontottak
el.

A Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője emlékeztetett arra is, hogy két héttel
ezelőtt az Ötödik utca elején
vágták le a gazt, a lehajló faágakat a Városgazda munkatársai,
eltávolították a járdát szegélyező rozsdás drótkerítést, illetve
a talaj további rehabilitációját
is előkészítették. Bőven akadt
munka az eddig elhanyagolt
területen, ahol korábban romos épületek álltak.
– Az önkormányzat és a
programban résztvevők is
azon dolgoznak, hogy újabb
ingatlanokat
szerezzenek
meg a projekt komplett vég-

rehajtása érdekében. A városlakók maguk kérték, hogy
Miskolc-szerte folytatódjon a
program – hangoztatta Nagy
Ákos, kiemelve: 2014 nyarán
több mint 35 ezer miskolci aláírásával hitelesítette és
ösztönözte Kriza Ákos polgármester nyomortelep-felszámolási programját. A felhatalmazást tehát megkapták
a miskolciaktól.
– Úgy korrekt, hogy ha valamit kérnek a miskolciak, és arra
a városvezetés ígéretet tesz, akkor minden erőnkkel a program végrehajtásán dolgozzunk.
Több helyre el kell mennünk,

de ezt megtesszük, és fel fogjuk
számolni Miskolcon a nyomortelepeket – hangsúlyozta a polgármesteri megbízott.
A program nem áll le, folytatják, további ingatlanokat,

még legalább öt tucatot bontanak le a következő időszakban. – Az üzenetünk: a jövő
héten is folytatjuk a bontást,
felkészül a MÁV-telep – zárta
a tájékoztatást Nagy Ákos.
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AZ AVASRÓL LEKERÜLT A FÉSZEKRAKÓ BÉLYEG,
AZ ÚJÉPÍTÉSŰT VISZIK, MINT A CUKROT
Jelentősen nőtt a panelek
ára Miskolcon, az újépítésű
lakások piacán pedig mára
nagyobb a kereslet, mint a
kínálat.
Miskolctapolcának mindig
nagy divatja volt, most még inkább pozitívan hat a fürdőfejlesztés: de nem csak az építési
telkeket, hanem azokat a helyeket is keresik, ahol újabb negyed alakulhat ki. Miskolc ös�szes városrészében emelkedett
az ingatlanok ára. Ez a megfontolt emelkedés oda-vissza
hat, s ez kell a gazdaságnak is
ebben a régióban, nyilatkozta Demeter Tibor ingatlanpiaci
szakértő.
Az újépítésű lakások piaca
két-három évvel ezelőtt ébredt
fel Csipkerózsika-álmából. A
kedvező pénzügyi lehetőségekkel élve – a családi otthon
teremtési kedvezményeknek és
az 5 százalékos áfának köszönhetően – jelentős volt a dömping ezen a piacon, gyakorlatilag megtelt a város. Korábban
még nem lehetett pontosan
tudni, hogy a mintegy hatszáz
újépítésű lakást hogyan lehet
majd eladni, de sikerült, részletezte a szakértő. Továbbra is
keresik ezeket az ingatlanokat,
miközben már csak néhány eladó lakás van a belvárosban,
ha lenne másik száz, azt is elvinnék.
Miskolcon az újépítésű lakásokat vásárlók 20-30 százaléka
a családi otthonteremtési kedvezmények valamelyikét vette igénybe a lakásteremtéshez,
vagyis százból legalább huszonöt új lakás így kelt el. Két
évvel ezelőtt ezeknek az újépí-

tésű lakásoknak a négyzetméterenkénti ára 300-350 ezer forint között mozgott, most 450
ezer forint környékén van, a jó
helyen lévő, jó elosztású pedig
az ötszázezret is megközelíti.
Egy átlagos, 60 négyzetméteres
újépítésű lakás 25-30 millió forint között kel el, ennél kisebbek nem nagyon vannak, bár
lenne rá igény. A 80-100 négyzetméteresek pedig 40-50 millió forint között találtak gazdára.
Miskolcon nagyot ugrott
a panelek ára, sokszor még a
téglaépítésű lakásokat is lekörözik. Korábban az volt az
ökölszabály, hogy egy ugyanolyan helyen, hasonló állapotban lévő panel és téglalakás
esetében a tégla tíz százalékkal többe került. Ez a tendencia megfordult. Sokféle oka lehet ennek, de egyik oldalon a
panelprogram, a mérhető fűtés
és a korszerűsítések, a másik
oldalon többek között a kevésbé vonzó gázkonvektoros fűtés
okozhatja ezt az árkülönbséget.
Egy belvárosi, megkímélt,
karbantartott, de nem felújított
55 négyzetméteres két vagy
két és félszobás panellakás piaci értékét most 13 és 16 millió
forint közé lehet besorolni, hasonló alapterületű és adottságú gázos a belvárosban – helytől függően – 12 és 14 millió
forint között van. – A másfélszobás lakásoknál nagyon feljöttek az árak. Egy belvárosi,
panelprogramos 35 négyzetméteres lakás tízmillió környékén mozog. Ez 300 ezer forintos négyzetméterárat jelent,
amiért még egy évvel ezelőtt is
lehetett Miskolc belvárosában

újépítésű lakást venni – nyilatkozta az ingatlanpiaci szakértő.
Szépen alakul az Avas mint
városrész piaci megítélése, keresik a vásárlók. Korábban negatív kivetülése volt, ez sokat
enyhült, köszönhetően annak
is, hogy megszűnt a fészekrakó-probléma. Most már az
Avas legjobb lakásainak értéke elérheti a belváros átlagos
árait, amire az elmúlt 15 évben
nem volt példa. Már megszokott, hogy egy kétszobás lakás
tízmillió forint fölött kel el az
Avason. Ugyanaz, ami a belvárosban 14-15 millió, az az Avason 11-12 között mozoghat,
helytől függően.
– A családi házak árai eddig
nem nagyon mozdultak, mert
nem volt érdeklődés. Azonban emelkedik a lakások ára,
a tulajdonosok most eladáson gondolkodhatnak, vevőkké válhatnak, ezzel megindul
a kereslet. Erre a tulajdonosok
érthető módon árat emeltek.
Az árak egy kicsit lufi módjára kezdtek elindulni, de a jó hír
az, hogy ez a lufi nem légből
kapott, hanem gazdaságilag
alátámasztott árai vannak Mis-

kolcnak, vagyis teljesen normális ütemben emelkednek a
családi házak árai, magyarázta
a szakértő.
Egy tízszer tízes kádár-kocka típusú ház a Hejőparkban,
Görömbölyön vagy a Martin-kertvárosban 18 és 20 millió között van, állapottól függően. Ilyen házakat 4-5 évvel
ezelőtt még lehetett venni 1012 millió forintért is. Nagyon
nagy a szórás. Miskolcon lehet
kapni 10 millió forint alatt is
családiházat a Vasgyárban, de
vannak luxusingatlanok akár
250 millió forintért is. A nagyobb, kétszintes, két gene-

ráció együttélésére alkalmas
nyolcvanas években épült családiházakra kisebb a kereslet,
ezért kedvezőbbek az áraik is.
Ezek 25 millió forint környékén mozognak, ha átlagos állapotúak, átlagos helyen vannak,
de drasztikusan eltérhet az ár.
Ha rossz környéken, vagy r ossz
állapotban van, akkor akár egy
kádár-kocka ára alá is süllyedhet az értéke, ismertette Demeter Tibor. Hozzátette, a korszerű, modern technológiával
felszerelt, 15 éve épült, száznégyzetméteres családi házak 30 millió forint környékén
mozognak, míg ez, ha most
épülne, 40-50 millió forintba
kerülne. Egy újépítésű, ilyen
paraméterekkel
rendelkező
házat – például a Martin-kertvárosban – 40 millió fölött
zokszó nélkül el lehet adni.
Emelkedtek az albérlet
árak
is, de a „nagy bumm” nem
most zajlott le, hanem körülbelül három évvel ezelőtt, amikor majdnem megduplázódtak
az árak. Azóta évente 5-10 százalékot emelkedtek. Most egy
garzont vagy egy másfélszobás
átlagos lakást 50-60 ezer forint

között lehet kivenni az Avason.
Nem ritka, hogy egy kétszobásat a belvárosban 80 ezerért
adnak ki, míg ez öt évvel ezelőtt pont 30 ezer forintba került. Vannak 150 ezer forint feletti albérletárak is, de akkor a
lakás úgy van megépítve, mint
egy ötcsillagos szálloda.
– Az albérletek piacát elért
emelkedés, ez a meredek görbe most tompulni fog– hangsúlyozza Demeter Tibor. – Ennek két oka van; az egyik, hogy
elég sokan vásároltak újépítésű lakást befektetési céllal, tehát megindult a kínálati oldal, a
kereslet pedig nem nőtt annyira. Másrészt a város is beszállt:
a húszemeletes apartmanház
a nagy cégek albérletigényeire
ad majd választ. Ugyanakkor
a kormányzati intézkedések, a
családi otthonteremtési kedvezmények és a jelenlegi hitelszintek miatt sokan nem albérletben gondolkodnak. Egy
átlagos, kétszobás lakást 80 ezer
forintért lehet kivenni, így sokan meggondolják, hogy inkább a „sajátjukért fizetnek” és
kedvező hitellel alacsonyabb
törlesztő részlettel kalkulálnak.

A külső sávokra terelik a forgalmat
Néhány napon belül már két sávban,
új aszfalton járhatnak a Kiss Ernő
utca autósai.

A déli tehermentesítőn továbbra is
forgalomkorlátozás van érvényben, az
útszakasz összesen 3200 tonnányi asz-

faltból újul meg a Vasgyártól a Wesselényi utcáig. A beruházás jól halad, várhatóan szeptember elejétől már korlátozás
nélkül lehet haladni a Kiss Ernő utcán. A
munka a két külső sávban kezdődött el,
ezekkel a napokban el is készülnek.
– Várhatóan a jövő hét közepétől megszüntetjük az ideiglenes forgalomtechnikát, a forgalmat áthelyezzük a most
megépített külső sávokra, és életbe lép a
második forgalomtechnikai ütem – tájékoztatott Reichardt Jenő, a He-Do Kft. főépítésvezetője. Ekkor a belső sávokat lezárják és azok aszfaltozása is elkezdődik.
A felújítás idején az autós forgalom
mérséklődött a Kiss Ernő utcán. Köszönhető ez az MVK által bevezetett autós bérletnek, és annak, hogy az elkerülő
utakat is egyre többen veszik igénybe.

Patkányirtás a Petneházyn
Visszatérő problémát jelent
az illegális hulladéklerakás a
Petneházy bérházaknál.

A városvezetés az éves, betervezett irtáson kívül rendkívüli
patkányirtást is elrendelt a Petneházy bérházaknál, miután az
illegális hulladéklerakás miatt elszaporodtak a rágcsálók a
környéken. Az irtószereket már
elhelyezték, és a zöld területet
is rendbe tették a Városgazda
munkatársai. A munkára azért
volt szükség, mert a terület már
átláthatatlan volt. A szétdo-

bált hulladékok kevésbé voltak
észrevehetők, a patkányoknak
pedig tökéletes búvóhelyként
szolgált.
A város mindent megtesz
azért, hogy megoldódjon a
probléma, de a lakók összefogása nélkül esélytelennek
tűnik a harc. Az illegális hulladéklerakás visszaszorítására az egyik legjobb módszer a
városban működő Zöldkommandó. Ha valaki illegális hulladéklerakást észlel vagy látja,
hogy éppen lepakolják a szemetet, egy zöldszámon tud

bejelentést tenni. A Zöldkommandó azonnal a helyszínre
siet, és megpróbálja tetten érni
az illetőt. Utóbbi esetén ko-

moly büntetésre számíthat az
elkövető. Ingyenesen hívható
zöldszám, a nap 24 órájában:
06-80-46-00-46

Jól halad
a strandfejlesztés
A földmunkával végeztek,
már a közműveket építik
Miskolctapolcán. Jó ütemben épül az ország legizgalmasabb élményfürdője.
Nagy a sürgés-forgás Miskolctapolcán, a strandfejlesztés egyre látványosabb.
Az emberek és a munkagépek is folyamatosan dolgoznak, a földmunkával már
végzett is a kivitelező. Több
mint harmincötezer köbméter földet szállítottak el,
és körülbelül száz tonna betonacélt használtak fel eddig. Jedlicska Róbert, a Peka
Bau Kft. főépítés-vezetője elmondta, már a cölöpözés is a
vége felé tart.
– Vasbetonszereléssel foglalkozunk most, illetve az
alaplemez-öntést kezdtük el
a héten, de a külső közmunkák is tartanak már más-

fél-két hónapja – tudatta,
hozzátéve: a csapadékcsatorna, a szennyvíz- és az ivóvízgerinc is épül már.
Az ország legizgalmasabb élményfürdője épül
Miskolctapolcán. Az alapkő letétele alkalmával a város polgármestere kiemelte:
Miskolctapolca
egyszerre
lesz az önfeledt, hangos szórakozás és a nyugodt pihenés exkluzív központja, ahol
a wellnesstől a konditermen,
vizes játszótéren, úszómedencén át a kanyargó csúszdaparkig minden megtalálható – mondta el Kriza Ákos.
Magyarország legnagyobb
és legexkluzívabb wellnessés élményfürdő komplexuma
2020-tól a nemzetközi fürdővilág elitjébe emeli Miskolcot.
Az új fürdő évi 280 ezer látogatót és 70-100 új munkahelyet jelent a városnak.
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A MISKOLCI KONYHAMŰVÉSZET CSILLAGAI (17. RÉSZ)

MENTESEN (IS) SZÉP AZ ÉLET
Glutén-, laktóz-, tej-, tojás-, cukor-, és adalékanyagmentes, szénhidrátcsökkentett, vegan és paleo – áll a Kazinczy
utca legújabb falatozójának üvegkirakatán. A köznyelvben
a gyrososként ismert utca néhány hete olyan hellyel gazdagodott, amelyre már sok ételintoleranciában szenvedő vagy
tisztán étkező miskolci vágyott: megnyílt a Mentes.
Napról napra derül ki ismerőseinkről,
családtagjainkról, hogy valamilyen ételintoleranciában szenvednek.
A nagyszüleink persze joggal
mondhatják „bezzeg az ő idejükben ilyen nem volt”, mára
azonban népbetegséggé vált
a glutén- és laktózérzékenység. Ha pedig belegondolunk,
tulajdonképpen ez mit jelent,
akkor oda lyukadunk ki, hogy
nem igazán van olyan pékség, vagy ebédelő hely, ahol
a különféle ételérzékenységeinkre is gondoltak volna.
Így tehát annak, aki nem sütfőz magára otthon nap mint
nap, bizony napközben ma-

tott) és párja, Frigyik Dániel,
akik megnyitották a Mentest.
– Mivel többféle ételérzékenységem van, így a saját bőrömön
tapasztaltam, mennyire nincs
lehetőségük a hozzám hasonló
embereknek akár megenni reggelire egy túrósbatyut, vagy rendelni egy hamburgert – mondta Huszár Alexandra, mikor a
Mentes létrejöttéről kérdeztük.
Ez volt az egyik alapötlete a nyitásnak, a másik része pedig Dániel álma volt: egy kávézó, ahol
egyedi világos pörkölésű speciality kávékat lehet kapni. Így nyitottak egy reggelizős, ebédelős,
kávézós helyet, speciális alapanyagokból.

– Glutén-, tej-, tojás-, szójamentesek vagyunk, nem
használunk semmilyen adalékanyagot, színezéket, sem tartósítószert és minden zöldség
és gyümölcs, amit használunk,

jó dolognak nagy mennyiségben, úgyhogy eléggé korlátozottak a lehetőségeink. A húst
jelenleg a szafis fasírttal tudom
kiváltani – részletezte.
bio – foglalta össze egy mondatban a Mentes hitvallását.
A kínálat
Túrósbatyu, csokipudingos
croissant, barackos galette, lekváros batyu, kakaós csiga, cukkinis pogácsa, cipók, zsemlék,
bagettek, szendvicsek, pizza, tortilla, hamburger – csak néhány
a Mentes kínálatából. Felsorolva
ezeket a gyerekkorunk óta kedvencként ismert péksütiket, kije-

rad a saláta… és persze az is
öntet nélkül. Legalábbis eddig így állt a miskolci étkezdék szénája, aztán jött Huszár Alexandra (akinek már
egy cukormentes cukrászdát
is köszönhetünk, ahol a tiltott
gyümölcs többé már nem til-

lenthetjük, hogy mentesen is lehet jókat enni, sőt! – Van vegan
körözöttes, növényi fasírtos, és
vegan csirkemelles szendvicsünk,
túrórudi pohárdesszertünk, és
chiapudingunk, valamint sacher
vagy nyers vegan tortánk – sorolta a finomabbnál-finomabb,
egészséges, mentes, vegan fogásokat Alexandra. Minden nap fél
ötkor ébred, hogy negyed hattól már süthessen, hiszen semmit sem tesz ki másnap a pultba
– mesélte el egy napját, hozzátéve: vannak itt olyan emberek,
akiknek a nap végén odaadhatja
a megmaradt péksütiket, nekik
úgyis szükségük van rá.
A vegan hamburger édesburgonyával a legnagyobb sláger a miskolciak körében. De
szokott csinálni tortillát vagy
vega quinoa-salátát is fasírttal.
– Próbálom behozni az olyandolgokat is a Mentesbe, mint
például a vegan kolbász, de nagyon sok termékben találok
szóját, amit én nem tartok túl

Hamburger
A hambi puha kenyérlisztet
és szénhidrátcsökkentett lisztet
tartalmaz. Ebbe jön a fasírt, ami
természetesen szafis fasírt. – A
recept szerint répával kellene csinálni, de én nem azzal szoktam,
mert annak nagyon magas a
szénhidráttartalma, így én cukkinivel helyettesítem – árulja el
műhelytitkait Alexandra. A buciba pedig kerül még uborka, paradicsom, hagyma, cukormentes
ketchup és mustár. Az egészet pedig édesburgonyával tálalják.
Akkor kóstoljunk!
Nos, én alapvetően odavagyok a mentes ételekért, így egy
kicsit elfogult vagyok – már,
ami a kóstolást illeti. De ha nem
lennék elfogult, akkor is azt kell,
mondjam, ez a hamburger isteni! Egyrészt nem úgy leszel vele
tele, mint a déli busz, és nem
akarsz egyből elheveredni egy
kanapén, hogy mindenki hagyjon békén. Másrészt szeretem,

ha úgy ehetek ilyesfajta ételeket, hogy utána nem kell azon
túráztatnom az agyamat, hogy
ezért mennyit kell majd pluszban edzenem, hogy lemenjen.
Azt a tábort erősítem, akin már
az is meglátszik, ha ránéz egy
sütire, így egyenesen odavagyok a Mentes kínálatáért! És
nem mellesleg, nagyon finom!
Abszolút hamburger ízű hamburger – üzenem a hitetlenkedőknek.
Ami pedig a Mentest illeti,
nemcsak az ételérzékenységben szenvedőkre gondoltak,
hanem a környezetünkre is: –
Úgy gondolom, nagyon rossz
irányba tart a világ környezetszennyezés tekintetében, így
nálunk minden száz százalékig
lebomló – emelte ki.
Augusztus 5-től indul – a
Netpincér által – a házhozszállítás. Lesznek tésztás ételek is,
aminek az alapja természetesen mentes, szafis tészta lesz.
De lesz vegan hamburger és
vegan pizza is. A lényeg, hogy
az embereknek megmutassuk,
lehet jó ételeket enni húsmentesen is – hangsúlyozta Huszár
Alexandra.
MUNTYÁN BERNADETT

OSCAR-DÍJAS RENDEZŐK
ALKOTÁSAI A CINEFESTEN
A 16. CineFest Miskolci
Nemzetközi Filmfesztiválon idén először versenyeznek egészestés kreatív
dokumentumfilmek, a CineDocs nevű új szekcióban.

Életet mentettek
Az egyetemista Nagy Boldizsár és a középiskolás
Ács Koppány sikeres újraélesztést végzett, amikor a
fürdőzők közül egy szívbeteg külföldi turista rosszul
lett a Balatonnál.
Képzett
vöröskeresztes
önkéntesek látják el a vízparton szerzett sérüléseket
tizenkét Balaton-parti település tizenkilenc strandján
a tóparti főszezon ideje alatt.
A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Szervezet huszonhét ifjúsági vöröskeresztese
az elmúlt héten teljesítette az
elsősegélynyújtó szolgálatot,
és ez idő alatt 651 esetben
láttak el sérültet. Ezzel felállították az idei szezon eddigi rekordját. A leggyakoribb
esetek a kagyló okozta vágás,

a rovarcsípés és a különböző sportsérülések voltak, de
öt esetben mentőt is kellett
hívni.
Megyénk fiataljai szó szerint életet is mentettek: felkészültségüknek köszönhetően az egyetemista Nagy
Boldizsár és a középiskolás
Ács Koppány sikeres újraélesztést hajtott végre, amikor a fürdőzők közül egy
szívbeteg külföldi turista
rosszul lett.
A Magyar Vöröskereszt
augusztus 20-ig biztosítja a
strandon a felügyeletet. Az
önkéntesek napi nyolcórás
szolgálatot látnak el, minden nap 10 és 18 óra között.
A Balatoni Elsősegélynyújtó
Szolgálatot támogatók segítségével látja el a Magyar Vöröskereszt.

A CineFest a nemzetközi
trendekre reagálva hozta létrehozta az új szekciót, amelyben
tizenegy hazai és nemzetközi
alkotás szerepel. A CineDocs
szekcióját szuperprodukciók is gazdagítják, két világhírű Oscar-díjas rendező – Ron
Howard és Asif Kapadia –
filmje is versenyez Miskolcon.
Ron Howard „Pavarotti” című életrajzi dokumentumfilmje már akkor is siker
lenne, ha csupán a világsztár,
többszörös
Grammy-díjas
tenor legemlékezetesebb fellépéseit mutatná be, de az Oscar-díjas rendező nem érte be
ennyivel. Dokumentumfilmjében Pavarottit, az embert
mutatja meg.
Asif Kapadia „Diego Maradona” című filmje is egy
világsztárt hoz testközelbe.
A korábbi oknyomozó, igazságfeltáró filmjeiről (Senna,
Az Amy Winehouse sztori )
ismert Oscar-díjas rendező a

portréfilmjében nem udvariaskodik, mindent megmutat.
A feltörekvő tehetséget, a futballista szupersztárt, a nápolyi istent, a gengszterek barátját és az emberi ronccsá váló
sztár bukását is.
Először látható Magyarországon, a cannes-i díjazott
Chris, a svájci című kreatív dokumentumfilm, amely
Anja Kofmel alkotása. A délszláv háború idején rejtélyes
körülmények között vesztette életét a svájci haditudósító,
Christian Würtenberg. Anja
Kofmel húsz évvel később
döntött úgy, hogy megpróbálja kinyomozni, mi is történt
valójában.
A fesztiválon mutatkozik
be a magyar HBO új, saját
gyártású dokumentumfilmje,
a Csillagfény távolság, Bársony Katalin alkotása, amely a
hazai és nemzetközi jazz világába kalauzolja a nézőket.
Lerner János dokumentumfilmje, a Vadonvilág –
gróf Széchenyi Zsigmond
nyomában is a CineFest CineDocs programjában versenyez. A Vadonvilág nem csupán a Kilimandzsáró vidékére
kalauzol el, hanem mozaik-

szerűen eleveníti fel a legendás vadász-író-nemesember
életének legjelentősebb, sorsdöntő epizódjait.
A fesztiválon lesz a világ
premierje a Kossuth-díjas Almási Tamás „Folyékony arany” című egészestés
nagy-dokumentumfilmjének.
Az első magyar borról szóló mozifilm a tokaj-hegyaljai
borvidék elkötelezett borászait, és a tokaji aszút mutatja
be a közönségnek.
A CineDocs szekcióban
szereplő tudományos versenyfilmek a mesterséges intelligenciát és a holdutazást
helyezték középpontba. „A
Szia AI! – Szerelem a jövőből” című kreatív dokumentumfilmben Isa Willinger rendező a mesterien komponált
képek és a humor segítségével
enged bepillantást az emberszabású robotok és a mester-

séges intelligencia világába.
Veronika Janatková alkotása,
a Jegy a Holdra kreatív és humoros módon tárja fel a Pan
Am légitársaság Holdutazás
projektjét.
A locarnói világpremier után érkezik Miskolcra
a „Space Dogs”, Elsa Kremser és Levin Peter dokumentumfilmje. Lajka egyszerű,
szovjet kóbor kutyaként lézengett, amíg ki nem választották a megtisztelő feladatra,
hogy ő legyen az első élőlény
az űrben a Szputnyik-2 műhold fedélzetén. Bár a kalandot nem élte túl, Moszkvában
ma is tartja magát a legenda,
hogy a szelleme visszajár, és
időről időre a város utcáin kísért. Igazi kuriózumot jelentenek a filmben szereplő soha
nem látott felvételek. A dokumentumfilmet a rendezők is
elkísérik Miskolcra.
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Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy ügyfélszolgálati irodánk
ünnepi nyitva tartása az alábbiak szerint módosul:
2019.08.09., péntek
2019.08.10., szombat
2019.08.19., hétfő		
2019.08.20., kedd		

MIVÍZ MISKOLCI VÍZMŰ KFT.
3527 Miskolc, József Attila u.78.
Tel.: +36 46 519 300
mivizkft@miviz.hu
www.miviz.hu

8:00-15:30
8:00-12:00
Zárva
Zárva
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A KATEDRÁT CSERÉLTE MIKROFONRA
„Fontos, hogy hitelesen és gyorsan
tudjuk tájékoztatni a hallgatókat a
városban, a régióban, az országban
és a világban történtekről” – foglalja össze a hírszerkesztés alapjait a miskolciak által immár 25 éve
ismert hang, Ráczkevyné Dávid
Ildikó. Idén Nívódíjjal jutalmazták
szakmai munkásságát.
Ráczkevyné Dávid Ildikó a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán végzett állami ösztöndíjasként, kiváló
eredménnyel. Diplomája megszerzését követően visszatért szülővárosába és magyarszakos tanárként kezdett
dolgozni.
– Mindig is vonzott a rádiós szakma – idézi fel az emlékeit. Egy alkalommal a férjem a Nonstop Rádióban
járt reklámriporton és akkor tudta
meg, hogy hírszerkesztőt keresnek.
„Megpróbáltam, sikerült, majd döntenem kellett, hogy a tanítást, vagy
a rádiót választom és én a szívemre
hallgattam” – mondja. Akkor az hatalmas döntés volt, a biztosat otthagyni a bizonytalanért, de a családom és

a férjem támogatott és támogat a mai
napig.
Az első miskolci kereskedelmi rádió hírszerkesztő-hírolvasója lett a
90-es évek közepén, majd az első re-

gionális kereskedelmi rádió indulásánál is számítottak munkájára, így lett
1999-ben a Rádió Gaga munkatársa. Jelenleg a RádióM-en hallhatják
a miskolciak nap mint nap a hangját.

A kereskedelmi rádiózás mellett
szívesen kipróbálta magát a televíziózás és az írott sajtó világában
is. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat magazinjában

éveken át olvashattuk interjúit a
magyar művészvilág jeles képviselőivel. Elmondása szerint, egyértelműen a rádiózás áll a szívéhez a
legközelebb. „A rádió az én műfajom”. – Annak idején a napilapokra,
a képújságra támaszkodtunk a hírszerkesztés terén – emlékszik vissza
nosztalgiázva a kezdetekre. Akkor
még kinyomtattuk az összeállított
hírblokkot, majd élőben olvastuk
fel. Ma már sokkal könnyebb dolgunk van, ezáltal magabiztosabbak
lehetünk.
„Nagyon jó érzés, hogy hitelesen és
gyorsan tájékoztatni tudom a hallgatókat a városban, a régióban, az országban és a világban történtekről.
Nagyon fontos számomra a hitelesség
mellett a gyorsaság is, hogy egy-egy
eseményről minél hamarabb be tudjunk számolni.”
Ráczkevyné Dávid Ildikónak példaértékű hírszerkesztői, bemondói
munkája, valamint az értő, érthető
beszéd terén elért kimagasló színvonalú munkássága alapján ítélték oda
a Nívódíjat.

„Hogy úgy repüljön, mint a madarak…”
Gönczi Gyula már kisgyerekként
beleszeretett a repülőgépekbe és a repülésbe. A szentesi reptéren nagyon
sok időt töltött úgy, hogy csak nézte
a gépmadarakat. Aztán pilóta lett,
ennek már 65 éve és még ma is repül.
Idén Nívódíjjal jutalmazzák szakmai
munkáját és elkötelezettségét.
Az embernek régi, természetes vágya, hogy úgy repüljön, mint a madarak. Mi is úgy repülünk. Van, amikor
gólyákkal együtt repülök és a madárcsapattal szinkronban emelkedek a
légáramlásban – mondja Gönczi Gyula, aki már élete első éveiben, szinte öntudatlanul vonzódott ehhez a
sportághoz, hivatáshoz.
1939-ben született egy hatgyermekes család második gyermekeként.
Kisgyermekkorában már az első játékai között is voltak repülőgépek.
Aztán 1944-ben egy orosz katonai
repülőgép szállt le Csongrádon, ahol
akkoriban élt a család. Ez annyira elbűvölte, hogy mindennap elment és
megcsodálta a járművet. Néhány év-

vel később már a szentesi repülőtéren
töltött rengeteg időt. A dombról jól
látszottak a gépek és ő nem tudott betelni a látvánnyal.
1954-ben, 15 évesen teljesült vágya, felvették a szentesi repülőtér kezdő pilótái közé. 1957-ben megkezdte tanulmányait a Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki Karán és ebben az
évben tagja, később vitorlázórepülő versenyzője lett a Miskolci Repülőklubnak. 1959-ben vitorlázó repülőgép segédoktató, majd egy évre rá
oktató lett. 1962-re a vitorlázó repülés
terén elérte a gyémántkoszorús pilóta
címet. Eközben már motoros gépen is
repült.
– A vitorlázórepülésben az a legeslegszebb, amikor elrepül az ember. A
levegő áramlásait kihasználva, motor
nélkül, hatalmas távolságokat lehet
megtenni. Egyszer például elrepültem vitorlázó-repülőgéppel Miskolcról Pécsre és vissza – emlékszik vissza.
59 éve oktat vitorlázó gépen, 30 éve
ultrakönnyű-, motoros vitorlás típusú
gépeken, egyéb motoros gépeken pe-

dig 10 éve. Az elmúlt évek alatt több
száz növendéket oktatott. Tanítványait, – akik közül számos utasszállító és katonai pilóta került ki az évek
során – a repülés feltétlen szeretetére,
kitartásra nevelte.
– Ma délután is repülni fogok –
mondja teljes természetességgel. 65

éve repülök, több mint négyezer repült órám van, és tizenötezer fel-és leszállás van a hátam mögött.
Jelenleg a miskolci repülőtér parancsnoka. Fontos feladatának tartja a 10 éve alakult Első Miskolci Repüléstörténeti és Repülő Ifjúságért
Közhasznú Alapítvány elnöki felada-

tainak ellátását is. Az alapítvány a tehetséges fiatal pilóták, valamint az
oldtimer szakosztály idős pilótáinak
nyújt anyagi segítséget. Az oldtimer
szakosztály munkájában, az idős pilóták életének figyelemmel kísérésében,
a velük való kapcsolattartásban tevékenyen és nagy szeretettel vesz részt.

MINDIG MARADT A KOSÁRLABDA KÖZELÉBEN
Szemes Antal abba a nagyhírű kosárlabda tagozatos osztályba járt
a Földes Ferenc Gimnáziumban,
ahonnan később NB I-es játékosok,
edzők és játékvezetők kerültek ki.
Pedagógiai és edzői munkásságát
Nívódíjjal ismeri el a város.
Miskolcon született 1948-ban,
egész életét a miskolci diákok nevelésére, ezen belül pedig a kosárlabda
– a számára legértékesebb sport – tanítására tette fel. Egész fiatalon, már
a középiskolás évek alatt belekóstolt
az edzői szakmába, majd az aktív tanári pályát követően, nyugdíjasként
is tanított.
– Azt már fiatalon tudtam, hogy fizikai adottságaim miatt én magam
nem lehetek világválogatott kosarazó. Ezért döntöttem úgy, hogy inkább
edző leszek, így maradhattam a kosárlabda közelében. Életem során mindig
szerettem ellesni jó gyakorlatokat másoktól, még Kanadában is voltam három hónapot, hogy tanulmányozzam
az ottani edzők munkáját. Mind a mai
napig sok szakfolyóiratot elolvasok,
belenézek mások edzéseibe, mérkőzé-

seibe, kiértékelem azokat, mint ahogy
a sajátjainkat is mindig. Statisztikát
vezettem minden egyes meccsünkről,
egy fél könyvszekrénnyi anyag gyűlt
össze – mondja nevetve.

Szegeden szerzett tanári diplomát testnevelés-földrajz szakon,
majd hazatért Miskolcra tanítani.
1970 szeptemberében a Miskolctapolcai Általános Iskolában helyez-

kedett el. Ezt követően harmincöt éven át, egészen nyugdíjazásáig
tanított a Fazekas utcai Általános
Iskolában, ahol halmozta a sikereket. Négy alkalommal nyert csapa-

ta Országos Úttörő Olimpiát kosárlabdában.
Ezzel párhuzamosan a MEAFC
női kosárlabda-csapatának edzője
volt, több mint húsz éven át. Kosarasai játszottak az NB II-es bajnokságban, majd egy szezont töltöttek a
legmagasabb osztályban. Három tanítványa magára húzhatta a nemzeti válogatott címeres mezét, ketten
pedig több mint nyolcvan alkalommal játszottak a válogatottban. Több
testnevelő és játékvezető is kikerült a
kezei alól.
Nyugdíjba vonulása után a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban
edzősködött, minden évben a fiúcsapattal Diákolimpia Országos Döntőbe jutott, melyet egy alkalommal
meg is nyert.
– Nagyon sok tanítványommal
tartom a kapcsolatot, ők keresnek fel.
Egyikük hamarosan Németországból látogat meg, negyven éve nem
láttam. Annak ellenére is szeretnek
a diákok, hogy elég szigorú edzéseket tartottam, pontos, percre lebontott edzéstervvel – árulja el Szemes
Antal.
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Bronzot hoztak
Bakuból

Bronzéremmel zárták a dzsúdósok a Bakuban megrendezett Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált, miután a vegyes csapatversenyben legyőzték a franciákat. A magyar
válogatottat erősítette az MVSC-Miskolci Sportiskola
két tehetsége, Kriza Anna és Sáfrány Péter is.
Az egyéni küzdelmekben
Sáfrány Péter (81 kg) első
mérkőzésén a lengyel Janczylik Dymitrij ellen ippon
győzelmet aratott, majd a
második mérkőzésén alulmaradt a későbbi győztes
francia Aregba Arnaud ellenében. Péter a vigaszágon
győzött a török Demirtas
Cem ellen, majd kikapott az
orosz Zamkovoi Glebtől, végül a hetedik helyen zárt.
A vegyes csapatversen�nyel ért véget számunkra
az EYOF, a mieink alaposan
kitettek magukért. Bulgária
válogatottja ellen kezdett a
magyar válogatott, magabiztos győzelemmel lépett tovább (4–0). A negyeddöntőben a jóval esélyesebb orosz
válogatott ellen ezúttal csak
Sáfrány Péternek sikerült

nyernie (1–4), így a mieink
a vigaszágra kerültek. Ott
Sáfrány Péter, Farkas Szilvia,
Kriza Anna és Farkas Bence
győzelmével Franciaország
legjobbjain sikerült felül kerekedni (4–2). A bronzéremért Grúziát kellett legyőzni, ezen az összecsapáson
is kétszer veszítettünk, de
a többiek egytől egyig behúzták a meccseiket: nyert
Sáfrány Péter, Farkas Szilvia, Kriza Anna és Nyíri Nikolett is (4–2), így lett teljes
a mieink öröme: a dobogó
harmadik fokára állhatott fel
ifjúsági válogatottunk. A Kikuchi Junna és Bartha Ákos
által felkészített két miskolci
sportoló valamennyi mérkőzését megnyerve járult hozzá a magyar sikerhez. Forrás:
judoinfo.hu

RAJTOL A BAJNOKSÁG
Vasárnap délután 6 órától
játszik az OTP Bank Liga
első fordulójában a DVTK
a Budapest Honvéd ellen. A
stadion elé már délelőtt 11
órától várják a szurkolókat
egy kis közös sportolásra.
Az
OTP
Bank
Liga
2019/2020 évi idénye három
találkozóval indul szombaton:
a ZTE Mezőkövesdre, a Paks
Kisvárdára, a PAFC Újpestre
látogat. A DVTK vasárnap hazai pályán játszik a Honvéd ellen, a Fehérvár pedig a Kaposvárt fogadja. Az FTC - DVSC
mérkőzést később rendezik.
A szervezők szeretnék még
szórakoztatóbbá tenni a DVTK
hazai mérkőzéseit, nemcsak
meccs ideje alatt, hanem már
előtte is. Az első két fordulóban, a Honvéd és az Újpest elleni mérkőzést megelőzően érdemes lesz hamarabb érkezni

a stadionhoz, mert nemcsak a
környékbeli szórakozóhelyek
lesznek nyitva. A DVTK Stadion előtti téren elsősorban a
fiatalokat várják, de a vízifocival és a Lillafüredi Sport- és
Kalandpark Rummenigge Focisuli játékaival a felnőttek is
kiválóan szórakozhatnak. A

Bodonyi András kenu egyesben 500 és 1000 méteren is
aranyérmet szerzett, Viola Viktor kenuja 5000 méteren szintén elsőként ért célba, míg
Orosz Adrienn 200 méteren
kajak egyesben lett második.
- Négy szegedi év után versenyzem újra diósgyőri színekben,

gyerekeket ugrálóvár, arcfestés
és lufibohóc várja, de lesz foot
darts, teqball, monster bike,
segway is. A vendéglátásról pedig a BorsodBurger, a Kisgergely fagyizó és a Habos oldal
söröző gondoskodik. A vendéglátóhelyek kínálata kivételével a DVTK bérlettel vagy

mérkőzésre szóló jeggyel az
összes attrakció ingyenes. Nyitás: meccsnapon 11 órakor.
A második fordulóban is itthon játszik a DVTK, augusztus 10-én, szombaton délután
öt órától az Újpestet fogadja.
Mindkét találkozót közvetíti
az M4 Sport televízió.

Felszabadult úszással zárta a vb-t
50 méteres mellúszásban a
12. helyen végzett, a 4x100
vegyes váltó tagjaként olimpiai kvótát szerzett Sztankovics Anna.
A Miskolci Sportiskola versenyzője is részt vett a dél-koreai Kvangdzsu városában
rendezett úszó világbajnokságon. A Miskolci Olimpiai Reménységek Program által is
támogatott sportolónő a 100
méteres mellúszásban a 22.
helyet érdemelte ki, majd tagja
volt – Bohus Richárd, Hosszú
Katinka és Szabó Szebasztián
mellett - az olimpiai kvótát kiérdemlő vegyesváltónak.

Az 50 méteres mellúszás előfutamában Sztankovics 31:13
másodperces időt úszott, ezzel
kiharcolta, hogy lehessen a középdöntőben, majd végül a 12.
helyen zárta a versenyt.
- Két évvel ezelőtt, a budapesti világbajnokság után belevágtam az ismeretlenbe - fogalmazott Facebook oldalán
Sztankovics Anna. - Pesten születtem, ott kezdtem sportolni,
mégis vidék, Miskolc mellett
döntöttem. Kaptunk hideget,
meleget, volt, aki azt kívánta fulladjak bele 72 méternél a
medencébe. De jelentem itt vagyok, két tapasztalattal teli évvel
a hátam mögött és egy percét se

HÁROM ARANY, EGY EZÜST
A DVTK kajak-kenu szakosztálya is képviseltette
magát a szolnoki országos
bajnokságon.
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bántam meg! Lehet, hogy nem
most úsztam a csúcs időimet,
de úgy érzem végre átszakadt
egy gát bennem az 50 mell középdöntő által. Évek óta nem
úsztam ilyen felszabadultan,

mint most, úgyhogy ez a 12.
hely és a mix váltóval szerzett
olimpiai kvóta a legnagyobb
boldogságot jelenti számomra
– értékelte szereplését a világbajnokságon Sztankovics Anna.

Egyéni csúcsot futott
Budapesten rendezték meg
a 124. Atlétikai Magyar Bajnokságot.

motivált, hogy a klubnak bajnoki
címet nyerjek - nyilatkozta a verseny után Bodonyi András. - Sajnos olimpiai kvótáért nem versenyezhetek, azt hiszem, én jöttem
ki legrosszabbul a központosított
felkészülésből, bebizonyosodott,
hogy nálam nem működik. De
ezt a békát már le kell nyelnem. A
szövetségi kapitány kérésére segítem Kiss Tamás vb-felkészülését,
hogy sikerüljön a kvalifikáció, jövőre pedig új utakat keresek a felkészüléshez.

Nemes Rita, a Miskolci
Sportiskola versenyzője 100
méteres gátfutásban az előfutamban nagyszerű 13.67 mpes egyéni rekordot futott. A
döntőben tavalyi hatodik helyén javítva ötödikként ért célba, bőven régi rekordján belül,
13.76 másodperccel. A súlylökés fináléjában is érdekelt volt,
itt a hetedik pozícióban zárt

12,40 méteres lökésével. A vasárnapi vihar miatt keddre halasztott női távolugró számában pedig az előkelő negyedik
helyet szerezte meg kiváló 619
centiméteres eredménnyel.

Hirdetés

2019. augusztus 11. –én
vasárnap 18 órakor

Apróhirdetés
Ács-, tetőfedő munkák,
gipszkartonozás, lambé
riázás, filagóriák, elő
tetők,
kerítések, kerti házak és
egyéb famunkák készíté
se; Ve
lux ablakok beépí
tése, cseréje; íves fedések
és hajlatok készítése; te
tők szellőztetése. www.ke
rekgyarto-acs.hu. Tel.: 0620/460-6775.

ménnyel, teljeskörű árnyé

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 65 900 Ft-tól, továb
bá nyílászárók (műanyag,
fa, alumínium), garázska
puk cseréje óriási kedvez

rábban ács mellett dolgo

kolástechnikával.

Tel./fax:

46/402-292, mobil: 30/3365528, web: www.aluport.
hupont.hu,

bemutatóte

rem: Miskolc, Bükk áruház
I. emelet. Nyitva: h-p: 9–14
óráig, szo: 9–12 óráig.
Nem italozó, önállóan dol
gozni tudó ácsot és ko
zó segédmunkást keresek
Miskolc és környékére, nem
csak tetőn végzendő mun
kákra. Tel.: 06-20/460-6775.

ORGONA
ÉS ÉNEK EST

a Miskolctapolcai
Református
Templomban
Kálvin János sétány 1. sz.
(Bástya hotel mögött)

Orgona: Mátyus Gabriella
orgonaművész
Ének: Dr. Romhányiné
Papp Márta énekművész,
kíséri fia: Dr Romhányi Róbert
Andrássy György magánénekes
Zsekov Éva Hegedűművész
A belépés díjtalan.
Az adomány a templom építésére szolgál.
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Miskolci Napló
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Program

Miskolci Napló – A város lapja
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PROGRAMAJÁNLÓ JAZZ ÉS EGYÉB FINOMSÁGOK A KISAVASON
Művészetek Háza: URÁNIA-TEREM:
Augusztus 1. csütörtök-7. szerda, naponta
15:30 A kis kedvencek titkos élete 2., 17:30
és 20:00 Halálos iramban: Hobbs & Shaw
Augusztus 8. csütörtök-14. szerda, naponta
15:30 és 17:00 Angry Birds 2. – A film,
20:00 Halálos iramban: Hobbs & Shaw,
Művészetek Háza: BÉKE-TEREM:
Augusztus 1. csütörtök-7. szerda, naponta
16:00 Hogyan találtam rá a boldogságra az
El Caminón, 18:00 és 20:15 Kettős életek
Augusztus 8. csütörtök-14. szerda, naponta 16:00
Aurora Borealis – Északi fény, 18:00 Vita &
Virginia – Szerelmünk története, 20:15 Góliát
ELŐADÁS:
Augusztus 4. vasárnap 20:00 Klapka,
Akropolisz Színpad
Augusztus 11. vasárnap 16:30 - Rózácska és
Rózsácska, Akropolisz Színpad
20:00 - Macskafogó, Akropolisz Színpad
KONCERT:
Augusztus 3. szombat 20:00 River Jam, Avalon
Ristorante
Augusztus 10. szombat 20:00 Mogyorósi
Adrienn, Avalon Ristorante
EGYÉB:
Augusztus 3. szombat 17:30 Reneszánsz
történelmi lakoma, Aranykorona Étterem
Augusztus 3. és 10. szombat 20:00-24:00
Éjszakai fürdőzés, Miskolctaplcai
Barlangfürdő
Augusztus 4. vasárnap és 10. szombat,
naponta 11:00 Szórakoztató és
sportprogramok a szurkolókért, DVTK
Stadion
Augusztus 4. vasárnap 9:00-14:00
Régiségvásár, Széchenyi utca
12:00-16:00 Sunday brunch – főúri kényelem
és gasztronómia, Hunguest Hotel Palota

Augusztus 9. péntek-11. vasárnap, naponta
9:00-18:00 Castle Classic – Nemzetközi
Díjugrató Verseny, Lovagi Tornák Tere
Augusztus 9. péntek 18:00 Gasztroplacc,
Művészetek Háza
22:00 Drum and Bass Night Vol 23, Helynekem
Augusztus 10. szombat 10:00-14:00 Nyílt nap,
Miskolci Állategészségügyi Telep
17:00 Avasi Kvaterka, Kisavas, Első sor
SZURKOLÁS:
Augusztus 4. vasárnap 18:00 DVTK - Budapest
Honvéd FC, DVTK Stadion
Augusztus 10. szombat 17:00-19:00 DVTK Újpest FC, DVTK Stadion
GYEREKPROGRAM:
Augusztus 3. szombat 10:00-16:00 Játékos
lovagi hétpróba, Diósgyőri vár
Augusztus 9. péntek 17:00 Dzsungel könyve
zenés-táncos mesedélután, Avalon Park
Augusztus 10. szombat 11:15 és 13:15 Fuvós
hangszerek bemutatója, Diósgyőri vár
Augusztus 11. vasárnap 11:15, 13:15 és 15:15
Fegyvermustra, Diósgyőri vár
December 31-ig, kedd-vasárnap, naponta
9:00-17:00 Dinók földjén, Herman Ottó
Múzeum
FESZTIVÁL:
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 Halászléfőző Fesztivál,
Tiszaújváros
Falunap és tökfesztivál, Hangony
Augusztus 3. szombat és 4. vasárnap Miskolci
Lecsó- és Pecsenyefesztivál, Avasi kilátó

Augusztus 10-én, szombaton
17 órától rendezik meg újra
az Avasi Kvaterkát a Kisavas
Első során.

A programsorozat következő
rendezvényén jazz és san
zon
koncertekkel, könnyed nyárias gasztronómiával, kellemesen hűvös borokkal és pálinkákkal várják a látogatókat. Két
nagy művész, Szakcsi Lakatos
Béla és Müller Péter Sziámi közös előadással készül: a Jazzy
Chanson duó alapötlete, hogy
amikor egy-egy sanzon eljut
arra a pontra, amikor a zongoristának improvizatív módon a
zenei témát kellene folytatnia,
ő a történetre, a dal helyszíné-

re, körülményeire reflektál. A
koncert 20 órától kezdődik a
Dűlő színpadán, előtte az Avasi
Cellariumban 18 órától egy pódiumbeszélgetés keretein belül

is körbejárják a művészek a témakört. Fellép a Jazz Inside is,
akik remek hangulatot teremtenek népszerű és ismert feldolgozásaikkal, de koncertezik

a kiváló jazz tanár és zongorista, a többszörösen kitüntetett
Bundzik István és fia, Bundzik
Lénárd is.
A kvaterkázáshoz szükséges
finom falatokat és kellemesen
hűvös nedűket a miskolci és
környékbeli vendéglátók szolgáltatják. Az étkeket a Dűlő Étterem és a Via Piano étterem
kínálja, a különleges sajtokat a
Sajtmágusnál lehet megvásárolni. Az italokról gondoskodik
bükki boraival Hajdú Roland
borász és a Gallay Pince, borait és pálinkáját kínálja az Avasi
Cellarium, valamint az Avasi
Bortanya is. A program ingyenes, a részletek a facebook.com/
avasikvaterka oldalon.

Veterán autók találkoznak
A Lovagi Tornák Tere előtti vásártéren rendezik meg augusztus 3-én és 4-én a 4. Diósgyőri Veteránjármű retro kiállítást.
Szívesen fogadnak minden
veteránost, aki szeretné megmutatni a nagyközönségnek
féltve őrzött gyöngyszeme-

it, akár egy, akár két napra is.
A járműveket mindkét nap 9
és 19 óra között lehet megtekinteni. A korábbi veterán-

jármű kiállításoktól eltérően
az idei rendezvény ingyenes,
belépőjegy nélkül látogatható.
A kiállítók szabadon mozoghatnak járműveikkel, emellett
várlátogatói belépőt is kapnak.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

EGYHÁZI HÍREK

Augusztus 5. 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 Üzleti negyed (gazdasági magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

A Miskolc Televízió Hívőszó
című műsorában augusztus 4-én, vasárnap 17 órai
kezdettel az Avas-déli Isteni
Ige temploma közvetítenek.
A Szent liturgiát bemutatja:
Dobos András parókus.

Augusztus 6. 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

Keresztyén családi napot
tartanak Abaújváron augusztus 3-án, szombaton.
A záró áldás csak este 6-tól
lesz. A délutáni programok
között szerepel kanapébeszélgetés a szabadulás témájában,
bizonyságtétel,
érzékszínház, szeretetszolgálatok és missziók bemu-

tatkozása,
evangelizációt
Szanyi György kárpátaljai
református lelkipásztor tart
délután 5 órától.
Nyár végi hálaadó zarándoklaton vehet részt Sajópálfalára, aki megjelenik
augusztus 30-án, pénteken
délelőtt fél 11-kor az edelényi Görögkatolikus Ifjúsági
Centrum és Kollégiumnál.
Evangélikus istentisztelet vasárnaponként délelőtt
9 órakor kezdődik a Diósgyőri vár mellett található
templomban. A hónap első
vasárnapján úrvacsoraosztás is lesz.

Augusztus 7. 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 ism. (gasztronómiai magazin) 18:40 Köztünk élnek vál. (portré) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Quantum (tudományos magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság
Augusztus 8. 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 Creativ chef (gasztronómiai
magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság
Augusztus 9. 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 ism. (turisztikai magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság
Augusztus 10. 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 11. 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

Hirdetés

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes:
2019. 08.03-tól – 2019.08.09-ig
Lazurán falazúr 0.75ml 1332,-/l

3499,-

Lazurán falazúr 2.5L 1999,-/l

7999,- 4999,-

Lazurán falazúr 5L 1999,-/l

999,-

17999,- 9999,-

Vape elektromos szúnyogírtó
készülék+utántöltő

1499,- 1349,-

Brix wc illatosító 55gr 		

259,-

Denim férfi parfüm 100ml 11990,-/l

1199,-

Playboy parfüm 60ml (női,férfi) 29983,-/l

1799,-

Arola freshmatic
készülék utántöltő 250ml 2396,-/l

599,-

Bref power aktív wc frissítő 3x50gr

999,-

Baba tusfürdő 400ml (női,férfi) 1373,-/l

549,-

Vanish folttisztító 1L 		

999,-

Clin ablaktisztító pump. 500ml 938,-/l

469,-

Lenor öblítő 2.905L 550,-/L

1599,-

Fazék zománcos 5.5L III.oszt 		 1799,-
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Miskolci Napló
A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ
FELVÉTELE

HABPARTY
A BARLANGFÜRDŐBEN
Hatalmas sikert aratott Miskolcon a Strandok éjszakája. A
helyi fürdőkben is színes programok várták a kikapcsolódni vágyókat. Habban sem volt hiány: zenés buborékkergető,
csillagles, majd habparty tette még izgalmasabbá a fürdőzést a
Barlangfürdőben. A buli teltházas volt, több mint háromezren
élvezték az éjszakai csobbanást.

LOVAGI TORNA
A KÖZÉPKORI FORGATAGBAN

A városért tettek
4

A rossz idő ellenére is mintegy hatezren látogattak ki a Diósgyőri várba az év legnagyobb történelmi játékára. A Középkori
Forgatagon korhű csatajelenetek, világrekorder lovasíjász és távlövő íjász bemutatót is láthattak a vendégek. A gyerekeket apród és udvarhölgy képző várta, de a középkori mesterségeket is meg lehetett ismerni. A rendezvény már huszadik alkalommal
repítette vissza a közönséget a múltba. FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ
Csúzli lekapcsolta a bódult sofőrt

FORRÓ NYOMON

ben 8 napon belül gyógyuló
csípőzúzódást és hámsérülést szenvedett el. Az ügyészség a letartóztatásban lévő
vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.
Letartóztatásban a parfümrabló
Rablás és lopás miatt folyt büntetőeljárás egy 18 éves alsózsolcai férfival szemben. A fiatalember idén áprilisban kísérelt meg
ellopni három üveg parfümöt egy miskolci drogériából, de az üzlet biztonsági őre tetten érte. A tolvaj menekülés közben dulakodott az őrrel, aki ennek következményeként nyolc napon túl
gyógyuló sérüléseket szenvedett. A letartóztatásban lévő 18 éves
férfi a rablást megelőző időszakban több üzletből lopott különféle tisztító- és illatszereket is.

Küllemében és bizonytalan úttartásában is messziről feltűnő járművet állítottak meg a járőrök Szerencs külterületén. A sofőrnél alkalmazott alkoholteszter negatív értéket mutatott, a droggyorsteszt
azonban több kábítószer használatát is kimutatta. A sofőr a helyszínen elismerte, hogy kábítószert fogyasztott a vezetés megkezdése
előtt. Az időközben a helyszínre érkező Csúzli, a drogkereső rendőrkutya az autóban szinte nem talált olyan helyet, ahol ne jelezte volna a kábítószer jelenlétét. A jármű átvizsgálása szintén eredményre
vezetett, kábítószergyanús növényi származékot foglaltak le a rendőrök. A 32 éves gyömrői férfival szemben kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás.
Százötven forintért rabolt, de a szentképeket visszaadta
Vádat emeltek egy 20 éves férfi ellen, aki Szikszón futott oda egy
templomba igyekvő 81 éves mozgásszervi problémákkal küzdő as�szonyhoz, és mellé érve erősen megrántotta a bal karján lévő táskáját,
mire a nő a mellkasára érkezve a földre zuhant. A táskáját elvette az
abban lévő 150 Ft készpénzzel, személyes tárgyakkal, így szemüveggel,
zsebkendővel, lakáskulccsal, fésűvel, valamint 15 szentképpel együtt,
és a helyszínről elszaladt. Az idős asszony segítségért kiabált, mire egy
arra járó férfi felsegítette, és a vádlott után szaladt, de szem elől tévesztette. A rabló még aznap a pénz kivételével valamennyi eltulajdonított
tárgyat a szentképekkel együtt az idős asszony szomszédjának odaadta azzal, hogy adja vissza. A 81 éves nő a bűncselekmény következté-

Bedrogozva balesetezett
Egy 44 éves dunaharaszti sofőr ellen folyik eljárás, aki az M3-as
autópályán okozott balesetet. A férfi német rendszámú autójával
Mezőkövesdnél járt, amikor ismeretlen okból a belső szalagkorlátot átszakítva áttért a bal pályatestre, ahol kocsijával az oldalára borult. A balesetben senki nem sérült meg, viszont a férfinél
a helyszínen alkalmazott alkoholteszter negatív eredményt, míg
a droggyorsteszt pozitív eredményt mutatott. A sofőrt vér és vizelet mintavételre a rendőrök előállították, járművezetés bódult
állapotban vétség miatt folyik ellene büntetőeljárás.

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) Egy korábbi reménytelennek
tűnő helyzetre váratlan megoldás kínálkozik. Annak ellenére,
hogy nemrég még szinte a teljes egzisztenciális összeomlástól tartott, most mégis bizakodó. Ötletei sziporkáznak.

Rák (június 22 – július 22) A Neptunusz a párkapcsolatában
okozhat egy kis felfordulást, szerelmi kapcsolatában (okkal
vagy ok nélkül) felüti fejét a féltékenység. Mindenkiben vetélytársat lát, a legszebb érzéseit is megmérgezi a kétely.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Ha céltudatos, megalapozhat egy hosszabb távon is gyümölcsöző vállalkozást. Addig azonban a főnökeié az utolsó szó. Szeretne egy kicsit egyedül lenni, hogy végiggondolhassa a párkapcsolatát: hogyan tovább.

Bak (december 22 – január 20) A szíve tele van boldogsággal, és ez kihat a közérzetére. Nem tanácsos hosszú távú munkaszerződést kötnie. A hét első felére ne tervezzen nagyobb
megbeszélést, csak eredménytelen vitatkozás lehet a végeredmény.

Bika (április 21 – május 20) Mozgalmas társasági életet hoz
a hét, ezek a találkozások azonban nem lesznek problémamentesek. Ne tévessze össze a határozottságot az erőszakossággal! Ne erőszakolja rá a véleményét a többiekre.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Váratlan események
borzolják fel a kedélyeket a munkahelyén, és egzisztenciálisan
is változást hozhatnak. Szerencsére az anyagi helyzete kielégítő, így türelmesen várhat a hét második feléig.

Skorpió (október 24 – november 22) A Mars a hónap első
felében nemcsak határozottá, de harciassá is teheti. Ha üzleti
tervei kivitelezését erre az időpontra időzítette, akkor csalódni
fog. Az események irányítása kezd kicsúszni a kezéből.

Vízöntő (január 21 – február 19) Olyan sikert érhet el a
munkában, ami megszilárdítja az önbizalmát. Utána pedig alkalma nyílik a lazításra. Újabb ötletei támadnak, hogyan hívja
fel magára a figyelmet, hogyan tegye érdekessé önmagát.

Ikrek (május 21 – június 21) Hangulata gyorsan csap jókedvből búskomorságba. Rosszkedve gyorsan gyógyul, ha egy vidám társaság középpontjába kerül. Ez napi sajátosság, hiszen
kettős jegy szülötte, két véglet között mozog.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Augusztusban a karrierépítésben kénytelen egy kicsit visszavenni a lendületéből.
Erre kényszerítik a körülmények. Az így felszabaduló fölösleges
energiáját a szerelemben mozgósíthatja. Jó volna, ha elutazna.

Nyilas (november 23 – december 21) Bár csak szóbeszédből hallott a részletekről, mindent kész ténynek vesz, és lelkesen csatlakozik azokhoz, akik a párja ellen fordultak. Mire tettekre kerülne sor, már inkább megvádolt kedvese pártjára áll.

Halak (február 20 – március 20) Sokféle ügy megoldásán fáradozik, és ez alaposan megosztja a figyelmét. Mivel a következő időszakban rendkívül vakmerő, nemcsak fizikai baleset
érheti, hanem lelki is. A szerelemben most az eddiginél nyitottabb lesz.

