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MISKOLC A TOP10-BEN!

Tovább folytatódik a miskolci turizmus diadalmenete.  
Miskolctapolca egyike a tíz legnépszerűbb hazai idegenfor-
galmi célpontnak. A barlangfürdő ugyanakkor bekerült az 
első három leglátogatottabb attrakció közé.

VÁROSI RENDÉSZETI BIZOTTSÁG

„TOVÁBB HALADUNK A MEGKEZDETT ÚTON!” 
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SZINVA FOCI TERASZ –  
AZ EMBLEMATIKUSSÁ VÁLT SZURKOLÓI, KÖZÖSSÉGI HELYSZÍN!
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A Szinva Foci Terasz 
mára emblematikus 

hellyé vált. A közössé-
gi együttlét, a labda-

rúgás szeretetének a 
jelképes helyszínévé. 
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oldal



Egyre jobban tör felfelé Mis-
kolc turizmusa, évről-évre 
egyre többen kíváncsiak a ma-
dárcsicsergős Miskolctapolcá-
ra, a festői Lillafüredre, vagy a 
történelmünket oly’ hűen őrző 
Diósgyőri várra. 

A Tourinform Iroda adatai 
szerint, még mindig a Miskolc-
tapolca Barlangfürdő örvend a 
legnagyobb látogatottságnak: 
a 2017-es statisztikához képest 
idén havonta akár 3-5 ezer fős 
ugrás is megfigyelhető. (2017 
márciusában 16 474, míg 2018 
márciusában 20 269 látogató-
ja volt a fürdőnek). A Selyem-
réti Strandfürdő sem panasz-
kodhat. Míg 2017 májusában  
19 402 látogatója volt, ad-
dig 2018 májusára ez a szám  
23 693-ra nőtt

A legkeresettebb látniva-
lók a városban – az első két 
negyedév adatai alapján – a 
Miskolctapolca Barlangfürdő, 
a Diósgyőri vár, a Selyemréti 
Strandfürdő, valamint a Mis-
kolci Állatkert és Kultúrpark, 
de ott van az élmezőnyben a 

Miskolctapolcai Strandfürdő 
is – mondta el érdeklődésünk-
re Tóth-Bodnár Krisztina, a 
Tourinform Iroda vezetője. – 
A leggyakoribb külföldi ven-
dégek a lengyelek, a németek és 
a csehek, de orosz és ukrán tu-
risták is szép számmal érkez-
nek Miskolcra. Sokszor jönnek 
svédek, japánok és amerikaiak 
is – tette hozzá. 

A Szállás.hu adatai is kiemel-
kedő miskolci turizmusról árul-
kodnak. A honlap szerint, a má-
sodik negyedévben 13 százalék 

feletti volt a növekedés a bel-
földi turizmusban az egy évvel 
korábbihoz képest. A top 10-es 
látogatottsági listára Budapest, 
Siófok, Eger, Hajdúszobosz-
ló, Balatonfüred, Szeged, Pécs, 
Gyula, Debrecen és Miskolcta-
polca került fel. Scheitzner Be-
áta, a Miskolci Turisztikai Kft. 
ügyvezetője elmondta, az ápri-
lis-júniusi időszakban Miskolc-
tapolca, mint desztináció került 
be a TOP 10-be, a Miskolctapol-
ca Barlangfürdő pedig a TOP 
3 legnépszerűbb látványosság 
közé. – Az első 5 hónapban a 
vendégforgalmunk egyértelmű-
en növekedő tendenciát mutat: 
vannak olyan hónapok, amikor 
az országos átlag felett teljesí-
tünk – emelte ki az ügyvezető. 

Almási Beatrix, a Diósgyőri 
vár kommunikációs mene-
dzsere arról számolt be, hogy 
2017-ben 150 ezer látogató-
ja volt a várnak. Ezt az adatot 
2018-ban valószínűleg jócskán 
sikerül túlszárnyalni. Az első 
félévben eddig több mint 71 
ezer vendég jött, és még csak 
most jön a Középkori Forga-
tag, mely önmagában 6 ezres 
tömeget szokott vonzani.  

Pihenő, kikapcsolódni vágyó 
helyieket és turistákat is meg-
kérdeztünk, mit szeretnek a 
legjobban Miskolcban? Juhász 

Sándorné és családja Hajdú-
vidről érkezett. – Azért esett a 
választásunk Miskolcra, mert 
a hegyek szerelmesei vagyunk 
– fogalmazott a hölgy. Kiemel-
te, mennyire sajátos, hogy a bel-
város itt szinte kinyúlik a város 
széléig. – Ahogy közeledünk a 
Bükk felé, egyre inkább érez-

zük azt a hűvösséget, amit az 
erdő adhat, közben pedig még 
a város közepén vagyunk. Szá-
mukra nagyon érdekes, ahogy 
ez a két dolog – az erdő csen-
dessége, hűvössége és a belvá-
ros zsongása – keveredik egy-
mással. Nagyon fog hiányozni, 
amikor hazamegyünk. Ha 
nyugdíjas leszek én biztos, hogy 
a hegyekbe költözöm, talán épp 
ide, Miskolcra – tette hozzá. 

Balogh Zsolt és Balogh Odett 
nászútra érkezett. Az ifjú pár 
Miskolctapolcán szállt meg, 
mi a Diósgyőri várnál talál-
koztunk velük. A fővárosi fia-
talok úgy fogalmaztak, nagyon 
vágyták már a csendet, hogy a 
zöldben lehessenek, és madár-
csicsergésre ébredjenek. A bar-
langfürdő különösen tetszett 

nekik, soha nem voltak még 
hasonló helyen. Korábban csu-
pán egyszer jártak Miskolcon, 
az emlékeikben élő természeti 
adottságok miatt választották 
a várost a mézes heteik hely-
színéül. Itt sok az erdős, a he-
gyes rész, amit mi nagyon sze-
retnek.

Egyre többen fedezik fel a város egyedülálló adottságait

Város
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Miskolcon századokra visz-
szanyúló legendája van a ko-
csonyának, de hódoltunk már 
egy egész hónapon keresztül a 
furmint ízvilága előtt, és pik-
nikeztünk kockás plédeken a 
Népkertben is. 

Nemrégiben a Művészetek 
Háza előtti placcot töltötték 
meg a város gasztrocsillagai 
miskolci ízekkel és illatok-
kal. Nem kétséges, Miskolc a 
gasztronómiában is egyre hí-
resebb lesz, úgy döntöttünk, 
nyakunkba vesszük a várost, 
és bóklászunk egy kicsit, hogy 
felkutassuk a helyi különleges-
ségeket. 

Egyre több helyen buk-
kan fel a név: Miskolci Gaszt-
ro Klaszter. Oké értjük: vala-
mi, ami miskolci, valami, ami 
gasztronómiai és valami, ami 
egy társulás. De kik a tagjai? 
Mi a céljuk? És úgy egyáltalán, 
mit lehet itt enni?

Dudás Szabolcs és testvé-
re messzi földön híresek (már-
már hírhedtek) konyhaművé-
szetükről, elhivatottságukról, 
és lelkesedésükről. – Amikor 
megérkeztünk a városba, úgy 
gondoltuk, be kell mutatkoz-
nunk a miskolci gasztrovilág-

nak, hiszen mindig illik előre 
köszönni – emlékszik vissza a 
tavalyi évre Dudás Szabolcs, a 
Pizza, Kávé, Világbéke társtu-
lajdonosa. Mint mondta, sze-
rették volna tudatni a miskolci 
gasztronómia világával, „Hahó, 
megjöttünk!” és hogy nem el-
venni szeretnének egy darabot 
a tortából, hanem hozzátenni”.

Szabolcs megkérte Sándor 
Zsolt, borászt, hogy hívja össze 
a miskolci gasztronómia fősze-
replőit. Meg is történt a kis ba-
ráti beszélgetés a Világbéké-
ben, ami annyira jól sikerült, 
hogy a résztvevők már akkor 
továbbgondolták ezt a találko-
zót. – Ez egy nyitott csoport, 
nem pedig egy zárt egyesület – 
hangsúlyozta Szabolcs. Hozzá-
tette: mindenkit várnak, aki a 

minőségi gasztronómiát képvi-
seli Miskolcon és szeretne ten-
ni valamit a városért. Sikerült 
magasabb fokozatra kapcsolni 
a gasztromotort Miskolcon, és 
nagyon jók a visszajelzések az 
emberek részéről.

Hát igen, magasabb foko-
zat. Van egy hely a város főut-
cáján, ahol olyan pizzaremeket 
kóstolhatunk, mellyel koráb-
ban még nem találkoztunk: a 
tésztája első ránézésre (sőt má-
sodikra is) vastagabb, mint az 
a jól ismert hajszálvékony piz-
zatészta, ám a textúrája annál 
lélegzetelállítóbb. A vastagabb 
tészta ellenére könnyű, szinte 
buborékos a pizza alapja, mely-
nek – amint hozzáér a fogunk 
szó szerint – elroppan a kül-
ső rétege. Köszönő viszonyban 

sincs az általános értelemben 
vett lepénytésztával. Elcsíptük 
Tóth Tamást, a Pizza, Kávé, Vi-
lágbéke üzletvezetőjét, akitől 
megtudtuk, az sem mindenna-
pi, ahogy elkészül a pizza. – Az 
alap tésztát megkenjük olasz 
(kézzel válogatott paradicso-
mokból készült) szósszal, de 
van egy úgynevezett „fehér piz-
zánk” is – segíti elő a nyálelvá-
lasztásunkat az üzletvezető.

– A „fehér pizza” esetében 
magára a tésztára pakoljuk rá 
a feltéteket, nincs semmilyen 
szósz – magyarázta. És igen, 
eljutottunk ahhoz a bizonyos 
ponthoz: a feltétekhez. Ugyan-
is az sem egy szokványos son-
ka-gomba-kukorica kombó. 
Minden, ami színes, és min-
den, amit még pizzán biztos, 
hogy nem próbáltál, az itt fel-

lelhető. Ilyenkor kicsit eszem-
be jut mennyire csőlátásunk 
tud lenni, egy-egy étellel kap-
csolatban, valahogy mintha 
nem mernénk újítani: na, a vi-
lágbékések mertek! – Tavaly év 
vége felé volt a füge és a sütőtök 
szezon: volt egy fügés, sonkás, 
pisztáciás pizzánk, valamint 
egy gorgonzolás, sonkás, sütő-
tökös, amiket imádtak a ven-

dégek, a mai napig keresik, de 
most sajnos nincs szezonja (de 
ősztől majd visszatér!) – sorolta 
Tamás. Hozzátette: most var-
gányaszezon van.

Ami még egyedülállóbbá 
teszi a miskolci étket, hogy a 
vendégek elé 80 százalékos ál-
lapotban kerül a pizzaszelet, 
mely a kiválasztás után éri el 
a tökéletesre sütött étvágyger-
jesztő állapotát. 

Ezek voltak a miskolci gaszt-
rocsillagok erre a hétre. Ha 
megéheztetek volna, térjetek 
le a sárgaköves útról egy-egy 
igazán egyedülálló ételre a vá-
rosban, ha pedig kíváncsiak 
vagytok, milyen ínyencségek 
lapulnak még Miskolc „kupo-
lája” alatt, várjátok meg a kö-
vetkező részt.

MUNTYÁN BERNADETT

„SIKERÜLT MAGASABB FOKOZATRA  
KAPCSOLNI A GASZTROMOTORT”

MISKOLC A TOP10-BEN!

A miskolci konyhaművészet csillagai (1. rész)



Egymásért szurkoltak a Diósgyőr-drukkerek múlt szomba-
ton a DVTK edzőközpont mögött található műfüves pályá-
kon. A Szurkolói labdarúgó tornát az újonnan alakult Diós-
győr Szurkolók Közössége (DSZK) Egyesület rendezte meg, 
hogy ezzel is egységbe szervezze a szurkolói csoportokat.

A rendezvényt Hubay 
György országgyűlési képvise-
lő nyitotta meg, aki kiemelte: a 
kormányzat mindent megtesz 
azért, hogy a magyar labdarú-
gás megint az élvonalba kerül-
jön. Új stadionokban, méltó 
körülmények között edzhetnek 
és mérkőzhetnek egymással a 
játékosok. A képviselő arról is 
szólt: nagyon örül annak, hogy 
egyesületté szerveződtek a di-
ósgyőri szurkolók.

– Most láthatjuk, hogy való-
jában ők is sportolók, nem csu-
pán nézni szeretik a futballt, 
hanem játszani is. A diósgyőri 
futballcsapatnak van az egyik 
legjelentősebb szurkolótábora, 
mindenhová elkísérik a spor-

tolókat, tűzön-vízen át követik 
őket. A szurkolók tudják, hogy 
nagyon fontos a csapatmunka, 
így lesz kerek és egész a diós-
győri futball – hangoztatta Hu-
bay György.

Deák Bárdos Mihály Euró-
pa-bajnok birkózó, a városi 
sportiskola szakmai vezetője 
úgy nyilatkozott: régóta hiá-
nyolt már egy ilyen közösség-
formáló és csapatépítő össze-
fogást, mint a most létrejött 
egyesület. – A szurkolói tá-
bor megérdemli ezt. Egyrészt 
azért, mert nagyon sokan va-
gyunk, másrészt pedig egy na-
gyon összetartó brigádról van 
szó – gondoljunk csak a jóté-
konysági gyűjtésekre. Ők min-

dig elöl állnak ilyenkor, úgy 
gondolom, meg tudjuk mutat-
ni, hogy csapat- és közösség-
építésben mi vagyunk a leg-
jobbak – emelte ki. 

Deák Bárdos Mihály arról is 
szólt: szeret gólt rúgni, nem elő-
ször vesz részt futballmérkőzé-
sen, sőt, a szurkolói munkát is 
segítette, például a rekord mé-
retű molinó festésekor.

Bajusz Gábor, az egyesület 
tagja emlékeztetett: a stadiona-
vatón egy hatalmas koreográfi-
át hoztak létre a szurkolók. – 
Ott egy olyan élményben volt 
részünk, ami nem csupán a 
szervezett szurkolói csoporto-
kat, hanem a városból, a me-
gyéből érkezett valamennyi Di-
ósgyőr-drukkert megmozgatta 
– fogalmazott. 

– Bejelentkeztek, hogy segí-
tenének, szabadságot vettek ki 
az előkészületekhez, felajánlá-
sokat tettek. Ez volt a lökés ah-

hoz, hogy elgondolkozzunk: 
kellene egy egyesület, ami a Di-
ósgyőr szurkolókat képviseli. A 
tornát pedig azért szerveztük 
meg, hogy bemutatkozzunk, 

és kicsit összekovácsoljuk a 
csapatot. Az együvé tartozás-
nak egyébként is hagyomá-
nyai vannak Diósgyőrben már 
az 1910-es évektől – mondta el 

Bajusz Gábor, kiemelve: a kö-
vetkező idényre is meglepe-
téssel készülnek, szeretnék ha-
sonló színvonalon folytatni a 
szurkolást, mint eddig.

„NEM CSUPÁN NÉZNI SZERETIK A FUTBALLT,  
HANEM JÁTSZANI IS!”
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Csúcsközelben az Acél-
csapat – ezzel a mottóval 
választotta sajtótájékoz-
tatója helyszínéül az avasi 
kilátót a Miskolc Steelers. 
A rendezvény apropója ter-
mészetesen az e hétvégén 
a csapatra váró megméret-
tetés volt: a HFL 2018-as 
nagydöntője. 

A szombati eseményről 
Nádi Gyula egyesületi alel-
nök, Eaton Demetrius Lamar 
vezetőedző, Aggod Péter játé-
kos-edző (OL), valamint Ká-
roly Máté (OL) és Bodnár Be-
nedek (WR) nyilatkoztak

Mint elhangzott, a jelentő-
sebb csapatsportágak sorá-
ban alighanem a Steelers lehet 
idén az első miskolci bajnok-
csapat. A főedző  Meechie 
(ezen a becenéven emlegeti 
mindenki) úgy fogalmazott, 
„ez játék, ez móka”. Lényeg, 
hogy teljesítsék a feladatukat, 
megtegyék, ami tőlük telik. 
Beigazolódjon az a munka, 
ami látható fejlődést eredmé-
nyezett az elmúlt két-három 
évben az Acélosok játékában. 
Többé-kevésbé erre vonatko-
zott az a kérdés, amely „a HFL 
legjobb játékosa”, azaz a ste-

elerses Andre Whyte megál-
líthatóságára irányult, amire 
nyilván fokozottan töreksze-
nek majd a Farkasok – a tré-
ner, ha nevetve is, de jelezte, 
szerinte hiábavalóan próbál-
koznak ezzel a hétvégi ellen-
felek. Whyte, mint ismeretes, 
meccsein rendre túlfutotta 
az running backek számára 
álomhatárnak számító 100 
yardot, volt, amikor a 200-at 
is, rekordot rekordra halmo-
zott. Mindez azért is érdekes, 
mert két éve még a passzjá-
ték volt az akkor is döntős és 
bajnok Steelers erőssége, ez 
mára jóformán az ellentettjé-
be fordult át: mindent elsöprő 
a futójáték. Amerikai WR-ek 
helyett immár amerikai RB 

a csapat húzóembere; termé-
szetesen nem feledkezve meg 
a nagyszerűen teljesítő falról 
és a számos kiemelkedő vé-
dői teljesítményről.

Július 14-én, délután 5 órai 
kezdettel tehát a Budapest 
Wolvesszal vívja a HFL baj-
noki döntőjét a Miskolc Ste-
elers. A borsodi klub saját 
hatáskörben szurkolói buszt 
szervezett és indít a meccsna-
pon Újpestre. Aki nem tud a 
helyszínen drukkolni, meg-
teheti a képernyő előtt, a Digi 
Sport 1 tévé közvetítése révén 
(16:45-ös kezdettel). A Mis-
kolc Steelers Facebook-olda-
lán is élő szöveges tudósítást 
ígérnek a találkozó történé-
seiről.

AZ ELSŐ IDEI MISKOLCI BAJNOK- 
CSAPAT LEHET A STEELERS!

Ideálisabb estéket el sem tud 
képzelni egy focirajongó: vi-
lágsztárok hadát felsorakozta-
tó válogatottak feszülnek egy-
másnak egy világbajnokságon, 
igazi csúcsfocit lehet nézni egy 
óriási kivetítőn, baráti társa-
ságban, kellemes időben.

A Szinva Foci Terasz mára 
emblematikus hellyé vált. A 
közösségi együttlét, a labda-
rúgás szeretetének a jelképes 
helyszínévé. Ki ne emlékez-
ne még a 2016-es Európa-baj-
nokság eufórikus pillanataira, 
amikor a Miskolc apraja-nagy-
ja együtt tombolt a magyar 
válogatott sikereinek a kivetí-
tő előtt? A világbajnokságon 
sajnos nincs ott a magyar vá-
logatott, a labdarúgás iránti 

szeretet, a közösségi együttlét 
iránti igény azonban változat-
lan Miskolcon. 

Ez tette országosan is az egyik 
legnépszerűbb szurkoló hely-
színné a Szinva Foci Teraszt. 
Szurkoljunk együtt to vábbra 
is! A szombati, szentpétervá-
ri bronzmeccsen belga-angol, 
míg a vasárnapi, moszkvai dön-

tőben francia-horvát mérkőzést 
rendeznek. A bronzmeccsre és 
a döntőre kilátogatókat nyere-
ményjáték várja a Szinva Foci 
Teraszon, a Bosch és a város kö-
zös szervezésében.

Bronzmeccs – július 14., 
16.00 Belgium vs. Anglia; Dön-
tő – július 15., 17.00 Franciaor-
szág vs. Horvátország. 

Az emblematikussá vált  
szurkolói, közösségi helyszín!

SZINVA FOCI TERASZ

Tizenkét csapat mérte össze tudását 
az első DVTK-szurkolói tornán 



Június 18-tól Szécsényi 
Marianna önkormányzati 
képviselő, a korábbi alelnök 
tölti be a városi Rendésze-
ti Bizottság elnöki poszt-
ját, miután Hubay György 
addigi elnököt országgyű-
lési képviselővé választot-
ták. Interjúnkban az eddigi 
tapasztalatokról, s a további 
tervekről, elképzelésekről 
kérdeztük a város egyik leg-
fontosabb bizottságának új 
elnökét.

– Hogyan értékeli a Ren-
dészeti Bizottság eddigi 
munkáját, mennyire teljesül-
tek a kitűzött célok?

– Úgy gondolom, Hubay 
György képviselő úr, a korábbi 
elnök nagyon sikeresen végez-
te a feladatát, ezt mutatta az a 
nagyarányú választói bizalom 
is, amely megnyilvánult iránta 
az országgyűlési választáson. 
Én akkor alelnökként vettem 
részt a munkában, s úgy érzem, 
komoly tapasztalatokat szerez-
tem. A rendészeti bizottság – 
más bizottságokhoz hasonlóan 
– véleményezési jogkörrel ren-

delkezik bizonyos ügyekben, 
emellett kapcsolattartó, koor-
dinátori szerepet is betöltünk. 
Felelős tevékenységet kell foly-
tatnunk, hiszen azok a köz-

biztonsággal, rendvédelemmel 
összefüggő ügyek, amelyek-
ben közreműködünk, nagyon 
közelről érintik és érdeklik az 
embereket, a közvéleményt.

– A Rendészeti Bizottság 
új elnökeként, melyek a leg-
fontosabb célkitűzései?

– Mindenképpen tovább 
kell haladnunk a megkezdett 
úton, hiszen mind az eredmé-

nyek, mind a lakossági visz-
szajelzések azt igazolják, hogy 
jó irányba tartunk. Ezt általá-
ban véve elmondhatjuk a vá-
ros közbiztonsági, rendészeti 

intézkedéseiről, de elmondhat-
juk a bizottság munkájáról is, 
amely szoros együttműködés-
ben dolgozik a város vezetésé-
vel, a rendvédelmi szervekkel. 
Nagyon fontos, és rendvédel-
mi politikánk sarkalatos pont-
jának tekinthető, amit Hubay 
György képviselő úr szokott 
mondani. Ő mindig azt han-
goztatta, hogy ez nem egy 

„bent ülős” munkakör. Aki 
tenni akar a lakók biztonságá-
ért, annak a terepen, az embe-
rek között kell működnie. Fel-
mérni a problémáikat, velük 
együtt keresni a megoldásokat. 
Bőven van feladat, haladnunk 
kell tovább a megkezdett úton, 
az eddigi erővel és lendülettel.

– Mondana esetleg néhány 
szót a közeljövő konkrét ter-
veiről?

– Mivel sikeresnek bizonyult 
a kezdeményezés a rendésze-
ti alközpontok létrehozására - 
hogy még közelebb kerüljünk 
a lakossághoz - további alköz-
pontok létesítését javasoltam. 
Bízom benne, hogy hamaro-
san, már a nyári szünet után 
meg tudjuk nyitni az ötödiket 
is. Kiemelt fontossággal ke-
zeljük a nyomortelep-felszá-
molások folytatását, ezen a té-

ren is jelentős eredményeket 
könyvelhet el a város vezeté-
se. Rendszeresen egyeztetünk 
Nagy Ákossal, aki polgármes-
teri megbízottként koordi-
nálja a telepfelszámolásokat. 
Kijelenthetem, hogy nagyon 
hatékonyan tudunk együtt-
működni, a felszámolások üte-
mezésében és gyakorlati meg-

valósításában is. Mint ismert, 
napirenden van a városi térfi-
gyelő kamerahálózat jelentős, 
nagyarányú bővítése. Az új ka-
merák beüzemelése és működ-
tetése kiemelt fontosságú a bi-
zottság munkájában, bizottsági 
elnökként személy szerint is 
fontos szerepet fogok betölteni 
ennek koordinálásában.

„Tovább kell folytatnunk  
a megkezdett utat” 

A kerékpárral közlekedők 
korábban megfogalmazott 
igényeit teljesíti Miskolc az-
zal, hogy a Bosch ipartelep 
és a belváros között, a Kata-
lin utcával bezárólag kerék-
párutat alakít ki – hangsú-
lyozza a Városháza keddi 
közleménye. 

Ez részben kerékpáros 
nyom felfestésével, részben 
for galomtól elválasztott új 
gyalog- és kerékpárút építé-
sével valósul meg. Ilyen új ke-
rékpárút épül a Huba utcától a 
város határáig.

A belváros összekötése a 
Miskolc északi határában lévő 
iparterülettel kedvező hatással 
lehet a munkaerő mobilitá-
sára: a város északi területein 
működő nagyvállalatok dol-
gozóitól számos jelzés érke-
zett, hogy szeretnének kerék-
párral, biztonságosan bejárni 
munkahelyükre. A fejlesztéssel 
a kerékpározók számára biz-
tonságos elérhetőséget nyújta-
nak a Megyei Kórház és a be-
vásárlóközpontok felé is.

2018. júliusában kezdődik 
a kerékpáros nyom kialakítá-
sa a Bacsinszky utca - Bogáncs 
utca, az Erzsébet királyné útja 
– Harsányi út és a Lavotta utca 
– Déli utca közötti részeken. 
Mindettől a környék további 
turisztikai fellendülését is vár-
ják a szakemberek, továbbá a 
Déli Ipari Park is könnyebben 
megközelíthetővé válik.

Az adott terület önkor-
mányzati képviselője a kivi-
telezővel együtt valamennyi 
érintett utcában szórólapo-
kon és közvetlen megkere-
séssel is tájékoztatja majd a 
lakosságot az aktuális mun-
kákról, korlátozásokról, az 
ingatlanok megközelíthető-
ségéről. A beruházás több 
ütemben, szakaszosan fog 
megvalósulni, az építkezések 
idejére a lakosság türelmét és 
megértését kérik.

Miskolc 2021-ig – össz-
hangban a kormányzat ke-
rékpározás-barát politikájával 
– közvetlenül további 1,2 mil-
liárd forintért kívánja folytat-
ni a város kerékpárút-hálóza-

tának fejlesztését. Ebben már 
az agglomerációs kerékpá-
rút-építések is helyet kapnak, 

azzal együtt, hogy Miskolcon 
szinte minden városrész ke-
rékpárúton is elérhetővé válik.

A beruházás 100 %-os támogatással, az Európai Unió és a 
Magyar Állam hozzájárulásával, az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Miskolc ön-
kormányzatának a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program keretében benyújtott „Fenntartható városi közleke-
désfejlesztés – Kerékpárút létesítése I. ütem (Bosch-Katalin 
utca; Mechatronikai Park bekötés; Görömböly: Bacsinszky u. 
– Bogáncs u. és Bacsinszky u. – Harsányi u.)” című támoga-
tási kérelme 485 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesült.

A város elkötelezetten környezetbarát és ezt igyekszik úgy 
is kifejezni, hogy kedvez a kerékpárral közlekedőknek. Az új 
nyomvonalakat, a város kerékpárforgalmi hálózati tervét a 
Kerékpáros Miskolc Egyesület és a Közlekedésfejlesztési Koor-
dinációs Központ is megvizsgálta és elfogadta.
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Három és fél millió fo-
rintból járdákat aszfaltoz-
tak, korlátokat építettek, 
egymillió forintból pedig 
virágosítottak a hejőcsabai 
városrészben. 

Barta Gábor, a terület 
önkormányzati képviselő-
je képviselői alapjából tá-
mogatta a munkálatokat. A 
régi gyógyszertári épülettől 
Mályi irányába 130 méter 
hosszan, és 90 centi széles-
ségben került új aszfalt a jár-
dára. Ezen a szakaszon hor-
ganyzott zártszelvényből új 
korlátot is építettek.

– A másik oldalon, a Ma-
lom utcai buszmegállónál 
körülbelül 30 négyzetméte-
res területen volt megsüly-
lyedve az aszfalt, lakossági 
kérésre ezt is kijavítottuk. 
Esős időjárásban, illetve 
hóolvadáskor az erre közle-
kedők latyakban, sárban jár-

tak, maga a terület is baleset-
veszélyes volt, indokolt volt 
a rekonstrukció. Ezzel pár-
huzamosan megjavítottuk a 
kisboltok felhajtó részét is - 
nyilatkozta Barta Gábor.

A Futó utcán is leburkol-
ták az ideiglenes buszmegál-
ló előtti részt, a katolikus te-
mető előtti járda mellé pedig 
44 méter hosszú új korlátot 
építettek. Az aszfaltozások és 
a korlátépítések mellett virá-
gosítottak is. - Hét-nyolcszáz 
tő virágot ültettünk el, köz-
területre, buszmegállóba, a 
Hejő Parkba, virágedények-
be. Sok szép virággal díszí-
tettük a Bárczay kúria park-
ját is – mondta el Kiss Ákosné 
Gonda Erika, a virágosítást 
támogató Bárczay Alapítvány 
kuratóriumi elnöke.

A református templom 
előtti Millenniumi emlék-
műhöz is ültettek egynyári 
illetve évelő virágokat. 

FEJLESZTÉSEK, 
VIRÁGOSÍTÁS 
HEJŐCSABÁN

Szécsényi Marianna a Rendészeti Bizottság új elnöke

Kriza Ákos polgármester és Nagy Ákos polgármesteri 
megbízott a legutóbbi bontás helyszínén 

Lyukóban adták át a negyedik rendészeti alközpontot

Környezetbarát beruházás:  
tíz kilométer kerékpárút épül Miskolcon



Teljesen megtelt a Vasgyári templom nemrégiben, egy jú-
niusi vasárnapon. A hívek különleges alkalomra érkeztek. 
Ezüstmisét tartottak Pehm Gilbert Antal - Antal testvér - 
pappá szentelésének huszonötödik évfordulója alkalmából.

Mint lapunknak elmondta, 
keresztény hagyományokból 
jön, a családja mélyen hívő 
volt, ez szellemi örökséget 
jelentett a számára. A sorka-
tonai szolgálat alatt volt egy 
megtérési élménye, itt szü-
letett meg benne a döntés a 
kereszténység mellett. Ez ak-
kor még nem a papságról 
szólt, inkább egy mély meg-
térés volt. Számára onnantól 
a kereszténység egy közösségi 
történés lett, többen is keresni 
kezdték a nyolcvanas évek vé-
gén, hogyan tudják ezt meg-
élni.

Ekkor jött létre a Szent Fe-
renc Kistestvérei közösség, 
melynek Antal testvér is tag-
ja. Papi hivatására való felké-
szülését a Szombathelyi Egy-
házmegyében kezdte: innen a 
győri szemináriumba küldték, 
ahol egy évet töltött, utána Bu-
dapestre a központi szeminári-
umba, onnan pedig Innsbruck-
ba került, ahol teológiai 
tanulmányait folytatta. Ott dőlt 
el számára végleg, hogy az ő hi-
vatása közösségen belül megélt 
papság, azaz a szerzetes papság.

– Elég régóta él Miskolcon, ho-
gyan érzi itt magát?

– Szerzetesközösségemmel 
annak idején Seregély István 
egri érsek fogadott be minket 
az Egri Egyházmegyébe. Az ő 
ötlete volt, hogy itt lelkipász-
torkodjunk a Vasgyárban. A 
bennem uralkodó életérzés 
akkor a lelkesedés volt, a kö-
rülmények nem különöseb-
ben izgattak. Nagyon gyorsan 
megszerettem a várost és a 
Vasgyárat is, hamar kialakult 
egy otthonérzet.

A II. világháború alatt fo-
lyamatosan leépült a templom 
és maga az egyházközség is. 
Mi pedig fiatal közösségként 
éppen arra vágytunk, hogy 
építkezhessünk. Elkezdtük az 
evangelizációt: volt, hogy az aj-
tókon kopogtattunk, hívtuk az 
embereket az egyházközségbe. 

– Utána jöttek a Szentlélek 
szemináriumok, amikor hitre 
nyitott és érdeklődő emberek 
nyolc héten keresztül minden 
héten eljöttek. Közösen dol-
goztuk fel a keresztény hit lé-
nyeges kérdéseit. Ennek alap-
ján születtek kis közösségek. 
Ebből most van tizenegyné-
hány, a nagy közösség kis kö-
zösségekből tevődik össze. A 
kis közösségeken belül pedig 
vannak a személyes kapcsola-
tok, ki-ki a maga ismeretségi 

körén belül tud megszólítani 
embereket. 

– Hogyan látja a jövőt a mis-
kolci és vasgyári közösségben?

– Nagyon sokféle embert és 
problémát ismertünk meg, ér-
dekes tanulási folyamat volt ez 
számunkra is.  Úgy látom, hogy 
az emberek nyitottak és segítő-
készek. Amikor feladatok van-
nak, egyre többen mozdulnak 
meg. Ilyen kézzel fogható cél a 
templomunk renoválása, ami 
folyamatosan zajlik. Az egy-

házközség közösségi életét te-
kintve, szeretnénk tovább bő-
vülni létszámban, s elmélyülni 
a keresztény hitben. Az idők 
gyorsan változnak, állandó 
szellemi kihívást jelent érthe-
tően továbbadni a keresztény-
ség ősi alapüzenetét, alapta-
pasztalatát. Megtalálni azokat 
a pontokat, ahol ki-ki befoga-
dó tud lenni, ez egy folyamatos 
feladat számunkra.  Az ezüst-
mise egy hálaadás volt minde-
nért, ami történt. 
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Július 15-én, vasárnap 
16.30 órától a Miskolc Tele-
vízió Hívőszó című műsorá-
ban a Hejőcsabai reformá-
tus templomból közvetítenek 
Istentiszteletet, felvételről. 
Igét hirdet: Jobbágy Berta-
lan református lelkipásztor 
A miskolci karmelita temp-

lom Kármelhegyi Boldogasz-
szony-búcsúját július 16-án, 
hétfőn tartják. Az ünnepi 
szentmisét 17 órakor Szabó 
József ferences atya mutatja 
be. Az előző napon, vasárnap 
17 órakor kezdődő, szentmi-
sével egybekötött lelki elő-
készületet is Szabó atya tart-

ja. A diósgyőri várkápolna 
Szent Hedvig-búcsúját jövő 
vasárnap, 22-én tartják. A 10 
órakor kezdődő szentmisét 
az egri Mater Redemptoris 
Missziós Szeminárium rek-
tora, Michal Muszynsky tb. 
kanonok (magyarul) mutat-
ja be.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

„Bővülni létszámban, elmélyülni a keresztény hitben”

A Herman Ottó Múzeum 
az első világháború cente-
náriumának utolsó évében 
idén májusban immár má-
sodik alkalommal rendezte 
meg a „10-es Honvéd Hét” 
közművelődési rendezvény-
sorozatot a Papszeri Kiál-
lítási Épület „Szemere-sza-
lonjában”. 

Az első ízben tavaly de-
cemberben megtartott 
programmal a múzeum a 
miskolci 10-es honvédek leg-
nagyobb jótékonysági ese-
ményéről kívánt méltókép-
pen megemlékezni.  Anno e 
rendezvények célja nemcsak 

az volt, hogy adományokat 
gyűjtsenek az ezred özvegy- 
és árvaalapjának javára, de 
a szervezők szerették vol-
na bemutatni mindazokat a 

kulturális értékeket is, me-
lyeket a honvédek a fronton, 
a lövészárkok magányában 
hoztak létre.

A múzeum szakemberei 
idén még gazdagabb prog-
ramot állítottak össze. Eb-
ben nagy segítséget jelentett 
az a sikeres pályázat, melyet 
a Herman Ottó Múzeum az 
Első Világháborús Cente-
náriumi Emlékbizottsághoz 
nyújtott be. A fellépők kö-
zött voltak többek között a 
Nemzeti Színház színművé-
szei és énekesi, illetve a Mis-
kolci Egyetem Bartók Béla 
Zeneművészeti Intézetének 
zenészei Flach Antal nívódí-
jas csembalóművész vezeté-
sével. Száz év után újra életre 
keltek azok a dallamok, meg-
elevenedtek azok a prózai 
művek, melyeket a honvédek 
a „Nagy Háború” poklában 
alkottak. Hiszen rácáfolva 
az ókori mondásra a múzsák 
a háborúban sem hallgattak!

A programsorozat fontos 
eleme volt, hogy a feleleve-

nítésre kerüljenek a háború 
utolsó évének eseményei. 1918 
nyarán a miskolci 10-eseket 
az olasz frontra vezényelték 
át. A sziklás, hegyvidéki te-
repviszonyok minden addi-
ginál nagyobb szenvedéseket 
és áldozatokat hoztak a 10-es 
honvédek számára. Ezekre a 
hónapokra emlékezve került 
sor az „Akik jártak Doberdó-
nál – Élet az állásháború had-
színterein” című film ősbe-
mutatójára. A filmvetítésen 
maguk az alkotók – a nagy-
haboru.blog.hu alapítói, szer-
kesztői és szerzői – is megje-
lentek.

A rendezvénysorozat an-
nak idején a civilek áldozat-
kész összefogásával kerülhe-
tett megrendezésre. Ennek 
apropóján a szervezők igye-
keztek bevonni közreműkö-
dőként a mai civil egyesü-
leteket is. Így már második 
alkalommal hallhatta a kö-
zönség az Avasi Borút Egye-
sület és a Miskolczi Pincék 
Asztaltársasága dalárdáját.

Beszélgetés Pehm Gilbert Antallal, pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából

A „10-es Honvéd Hét” margójára
Valami megváltozott Mis-

kolcon. Valahogy… olyan vi-
dám és fiatalos lett az egész. 
Erre nincs definíció, egyszerű-
en érzi az ember. Árad a fa-
lakból, ott van 
a mindennap-
jainkban. Az 
emberi érint-
k e z é s ekb e n , 
kacsintások-
ban, az utcák, terek, az esti 
belváros hangulatában. Még 
abban is, ahogy esetleg a kel-
lemetlen dolgokat fogadjuk. 
Például hogy nem kezdünk el 
szitkozódni, ha a villamos ak-
korát fékez, hogy három mé-
ter repülés után landolunk 
egy vásárolni induló fiatalasz-
szony ölében. Inkább röhö-
günk, és azt mondjuk, ha nem 
kell ráfizetni a jegyre, kérnénk 
ezt megismételni. 

Nem volt ez mindig így, épp 
ezért tűnik fel annak, aki rég-
óta figyeli a helyi közéletet. 
Kati Marton, a magyar szár-
mazású amerikai író (Ri-

chard Holbrooke diplomata 
felesége) aki a családi gyö-
kereit keresni látogatott ide, 
a 2000-res évek elején még a 
lesütött szemű, befelé forduló 
emberek városának nevezte 
Miskolcot. Arra is emlékezhe-
tünk, hogy 2010 után, amikor 
gombamód kezdtek szaporod-
ni a városrészi családi napok, 
rendezvények, eleinte milyen 
nehéz volt ezekre kicsalogatni 
az embereket. 

Igazából most sem az a 
nagy durranás, hogy rengeteg 
a városban a jó rendezvény 
(illetve az is!) hanem az, hogy 
mind tele van, mint a déli 

busz. Tele van 
vidám, szóra-
kozni vágyó 
emberekkel , 
akik láthatóan 
egyre inkább 

közösen szeretik megélni, mi-
lyen jó miskolcinak lenni. 

Szerintem – részben – ezért 
jönnek egyre nagyobb számban 
a turisták is. Mert az attrakció, 
a természeti és épített környe-
zet egy dolog, de emellett az sem 
mindegy, hogy fogadják az em-
bert. Ridegen, elutasítóan, vagy 
mosolyogva: Have a nice day – 
Legyen szép napod!

Have a nice day Miskolc! 
SZEPESI SÁNDOR

VALAMI 
MEGVÁLTOZOTT

A szerkesztőtől

A Kodály iskolák Országos 
találkozóján a Budapest 
Music Center-ben adták át 
nemrégiben a Magyar Mű-
vészetoktatásért Plakettek 
egyéni és intézményi díjait. 

2018. Intézményi Díjazottja 
a Miskolci Egressy Béni-Erkel 
Ferenc Alapfokú Művészeti 
Iskola lett, Nádassy Lászlóné, 
az iskola hegedűtanára pe-
dig egyéni díjban részesült. A 
Magyar Művészetoktatásért 
Díj alapításával (2001) a mű-
vészetoktatásban érdekelt két 
országos szervezet (MZMSZ, 

MZTSZ) a szakma megbe-
csülését és értékítéletét kíván-
ja kifejezni azon iskoláknak és 
pedagógusoknak, akik külö-
nösen sokat tesznek a magyar 

művészeti nevelésért, oktatá-
sért, s színvonalukkal, ered-
ményeikkel évtizedeken ke-
resztül az oktatás élvonalában 
tudnak maradni.

Rangos elismerés az Egressynek

A múzsák a háborúban sem 
hallgattak 



Az országban, – Budapest után másodikként – Miskolcon 
indult útjára a villamosközlekedés, 1897 július 10-én. Ennek 
121. évfordulója alkalmából, kedden több, mint ötven mun-
katárs vehetett át elismerést az MVK telephelyén. A díjakat 
Vaskó Tiboré operatív igazgató valamint Juhász János üzem-
gazdálkodási és szolgáltatási igazgató adták át.

Annak idején, amikor a mis-
kolci villamosközlekedés elin-
dult, kilenc motorkocsi gör-
dült ki a remízből. Ma már 
egy évben több mint tízmillió 
kilométert mennek a közleke-
dési vállalat járművei. Egy át-
lagos tanítási napon 1969 for-
dulót tesznek meg az MVK 
járatai a városban. – Amióta 
121 évvel ezelőtt megteremtet-
ték az alapjait a miskolci villa-
mos-közlekedésnek, az itt dol-
gozó kollégák mindig tesznek 
hozzá valamennyit a városi 
tömegközlekedés működésé-
hez. Ennek köszönhető az ak-
tivitása és az eredményessége - 
mondta el Vaskóné Tiborné, az 
MVK Zrt.operatív igazgatója.

Hogy Miskolc tömegközle-
kedése kiemelkedő az ország-
ban, ezt az MVK buszsofőrei is 
bizonyították, akik harminckét 

indulós mezőnyben nyerték 
meg a fővárosban rendezett 
Országos Járművezetési Ver-
senyt. Őket igazgatói dicséret-

ben részesítették a cégnél meg-
rendezett ünnepségen.

A harmincöt, negyven és 
negyvenöt éve a vállalatnál dol-
gozók mellett a kiváló dolgozó-
kat is jutalmazták. Meszléri Zol-
tán vezetésének idején épült ki a 
tömegközlekedési pálya a város-
ban, számos nagy léptékű, ma is 
jelentős infrastrukturális fejlesz-
tés történt a cégnél az igazgatása 
alatt. A róla elnevezett díjat min-
den évben azok a főállású szak-
emberek kapják, aki legalább egy 
évtizede dolgoznak a vállalatnál, 
és kimagasló, maradandó, példa-
mutató munkát végeznek a kö-
zösségi közlekedés érdekében.  

2018-ban Meszléri Zoltán díjat 
kapott: Horváth Imre, irányítási és 
adminisztrációs csoportvezető, 
Prokaj Istvánné, menetrendszer-
kesztő. Törzsgárda elismerésben 
részesült: 45 éves munkaviszony 
elismeréséért: Kriskó Albert. 40 
éves munkaviszony elismeré-
séért: Hlad László, Kovács Atti-
la Józsefné, Zsíros László. 35 éves 
munkaviszony elismeréséért: 
Berta József, Dienes István, Greisi-
ger László, Pelles János, Szaniszló 
György, Tistyán György. Az Or-
szágos Járművezetői Versenyen 
való sikeres szereplésért vezér-
igazgatói elismerésben részesült: 
Borsos István és. Marczin János. 
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ÜNNEPSÉG ÉS ELISMERÉSEK A MISKOLCI 
VILLAMOS-KÖZLEKEDÉS  
JUBILEUMÁN 

Az egészpályás útfelújítá-
sok, valamint a felújítást 
megelőző ivóvízvezeték 
cserék miatt 2018. július 
10-én, keddtől terv szerint 
október végéig változik a 
Kerpely Antal, a Téglagyá-
ri és a Glanzer Miksa utca 
közlekedése. 

A 29-es és 290-es autóbu-
szok az Avas kilátó végállo-
más felé a Glanzer utca he-
lyett a Pléh Sándor utcán 
keresztül közlekednek. Két 
megállóhelyüket is áthelye-
zik. A „Diósgyőri Ipari Park” 
megállóhely a Kerpely Antal 
utcán 20 méterrel előrébb ke-

rül a Gózon Lajos utca irá-
nyába. A „Diósgyőri Kórház” 
megállóhely pedig a Tégla-
gyár - Kabar utca kereszte-
ződés utáni területre kerül 
áthelyezésre. A Téglagyári ut-
cát a munkálatok idejére egy-
irányúsítják a Glanzer Miksa 
utca és Kabar utca között.

Változott két buszjárat közlekedése

Előző cikkünkben kezdtük 
el ismertetni a Kormány 
2018. július 1-jétől hatályos 
új rendeletének szabályait, 
mellyel az utazási szerződé-
seket szabályozta újra.Most 
az utazási szerződés hibás 
teljesítésével és ennek jog-
következményeivel foglal-
kozunk.

Ha az utazásszervező a vál-
lalt szolgáltatást nem az utazási 
szolgáltatásra vonatkozó szer-
ződésnek megfelelően teljesíti, 
köteles a részvételi díjat ará-
nyosan csökkenteni. Kivéve, 
ha az utazó az utazási szolgál-
tatást vagy valamely részszol-
gáltatást saját elhatározásából 
vagy érdekkörében felmerült 
okból nem veszi igénybe.

Ha az utazás megkezdését 
követően az utazásszervező az 
utazási szolgáltatásra vonat-
kozó szerződésben megha-
tározott szolgáltatás jelentős 
részét nem tudja teljesíteni, 

köteles azt más megfelelő, ha-
sonló minőségű részszolgál-
tatással pótolni. Ha ennek 
értéke meghaladja a nem tel-
jesített részszolgáltatás érté-
két, a költségkülönbözet nem 
hárítható át az utazóra. 

Az utazó a szolgáltatás hi-
bás teljesítése esetén hala-
déktalanul köteles kifogását 
közölni. A közlés késedel-
méből eredő kárért az utazó 
felelős. Az utaskísérő az uta-
zó bejelentését, illetve an-
nak a helyszíni szolgáltatóval 
való közlésének tényét köte-
les jegyzőkönyvbe foglalni 
és ennek egyik példányát az 
utazónak átadni. 

Ha az utazásszervező nem 
orvosolja a szerződésszegést 
az utazó által megállapított, 
ésszerű határidőn belül, az 
utazó ezt maga is megtehe-
ti, kérheti a szükséges kiadá-
sai megtérítését. A kártérítési 
felelősség felső határa a teljes 
részvételi díj háromszorosára 

emelkedett, de nem terjed ki 
a személyi sérülésre, a szán-
dékosan vagy súlyos gondat-
lanságból okozott kárra. 

Az utazási szerződésből 
eredő vita esetén az utas, 
mint fogyasztó, igényét a bé-
kéltető testület előtt is érvé-
nyesítheti. Megyénkben ez 
jelenleg ideiglenes székhe-
lyén, Miskolc, Vologda u. 3. 
sz. alatt érhető el.

DR. STRASSBURGER 
GYULA ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Az utazási szerződés új szabályai 2. rész
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BESZÉLGETÉS HORVÁTH ZITA HELYETTES ÁLLAMTITKÁRRAL

Azt hiszem, jót tesz az okta-
tásnak, ha a vidéki szemlélet 
is beépül a döntéshozatali 
mechanizmusba – nyilat-
kozta a Miskolc Televízió-
nak Horváth Zita, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumá-
nak felsőoktatásért felelős 
helyettes államtitkára, aki 
korábban Miskolci Egyetem 
rektorhelyettese volt. 

Hogy értékelné azt az idősza-
kot, mióta helyettes államtit-
kárként tevékenykedik a mi-
nisztériumban? 
– Május 15-én múlt egy éve, 

hogy betöltöm ezt a pozíciót. Az 
első időszak nyilvánvalóan azzal 
telt, hogy az aktuális, éppen futó 
ügyeket igyekeztem áttekinteni, 
immáron nemcsak a Miskol-
ci Egyetem, hanem a felsőokta-
tás egésze tekintetében. Olyan a 
feladatokat kezdtem el, amelyek 
rövidebb, közép, vagy hosszú 
távon az intézmények érdeke-
it szolgálják. Tehát azt mond-
hatom, hogy noha egy év nem 
hosszú idő, annyi feladatot igye-
keztünk elvégezni, illetve annyi 
folyamatot indítottunk el, hogy 
már ilyen értelemben is „belak-
tam” ezt a pozíciót. Igyekszem 
rendszeres kapcsolatot tartani 
valamennyi felsőoktatási intéz-
ménnyel személyesen is, a szo-

kásos adminisztratív ügyintézé-
sen túl. 

Ez azért nem egyszerű fela-
dat, hiszen jó néhány felsőok-
tatási intézmény van Magyar-
országon.
– A nem állami intézmények-

kel is érintkezünk, a 27 állami 
intézménnyel viszont kötelező 
tartani a kapcsolatot. Ezeknek 
mintegy a fele van Budapesten, 
volt olyan hét, amikor egyik nap 
az ország egyik végében voltam, 
a másik nap pedig a másikban. 
Olyan is volt, hogy egy napon 
belül jártam meg a Dunántúlt, 
és az Alföldet. Ahhoz, hogy 
megfelelően tájékozódhassunk, 
beszélgetni kell azokkal a kollé-
gákkal, vezetőkkel, oktatókkal, 
akik az egyetemeken dolgoznak. 

Túl vagyunk egy választáson, 
átalakult a kormány, más lett 
a miniszter. Hozott ez szemlé-
letváltozást az ön szakterületét 
érintően?
– Bizonyos tekintetben igen, 

bizonyos tekintetben pedig 
nem. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával kapcsolatban 
már a választások előtt felröp-
pentek hírek, hogy egyes tár-
cákat esetleg kiemelnek belőle, 
más lesz a struktúra – ez nem 
igazolódott be. Balogh Zoltán 
helyett, Kásler Miklós profesz-
szor lett az új miniszter, ő egé-

szen más habitusú, mint Balogh 
Zoltán volt. Ebből adódhatnak 
szemléletbeli változások, de ah-
hoz még rövid idő telt el, hogy 
erről érdemben beszélni tudjak. 
A közvetlen főnököm, az okta-
tási államtitkár, Bódis József lett, 
ő a Pécsi Egyetem rektori széké-
ből jött a minisztériumba. Két 
cikluson keresztül töltötte be 
az egyetem rektori pozícióját, 
ő volt a Magyar Rektori Konfe-
rencia elnöke is. Elmondhatjuk, 
hogy egy olyan személy került 
az oktatás élére, aki elég jól is-
meri a felsőoktatás világát.

Ő is fővároson kívüli egyetem-
ről jött… 
– Így van, és ennek nagyon 

sok előnye van. Én azt hiszem, 
jót tud tenni az oktatásnak, ha 
egy vidéki szemlélet is beépül a 
döntéshozatali mechanizmusba. 
Nem azért, mert az jobb, hanem 
azért, mert így azt érezhetik a 
vidéki felsőoktatási intézmé-
nyek, tanulók, leendő hallgatók, 
hogy az ő érdekeik is jobban ér-
vényre jutnak. Nem mintha a 
korábbi minisztérium előnyben 
részesítette volna Budapestet, 
egyszerűen arról van szó, hogy 
Magyarországon minden fon-
tosabb intézmény a fővárosban 
van, Budapest-centrikus a mű-
ködés. Ez mindig is így volt, de 
a Trianoni békeszerződés után 

még jobban felerősödött. Nem 
szerencsés, ha a fiatalok kö-
zül mindenki Budapestre akar 
menni. Nemcsak azért, mert egy 
idő után ki lehet majd tenni a fő-
városra a megtelt táblát, hanem 
azért is, mert a vidék gazdasági, 
kulturális fejlődése szempont-
jából elemi érdek, hogy ott ma-
radjon az értelmiség. 

Egy korábbi interjúban úgy 
nyilatkozott, a felsőoktatás 
csak úgy lehet versenyképes, ha 
oda-vissza kölcsönhatás van a 
gazdaság szereplői és az egye-
temek között. 
– Igen, azt gondoljuk, hogy 

egyrészt ezek a kapcsolatok 
részben meg kell, hogy valósul-
janak már a képzések szintjén. 
Az informatikai területén példá-
ul olyan gyors a változás, hogy 
szükségessé vált a korábbi hét 
féléves alapszak mellé létrehozni 
egy három éves alapszakot, ami 
rövidebb idő alatt tudja a mun-
kaerőpiacra bocsátani az infor-
matikusokat. A duális képzés-
nél is közösen kell elkészíteni a 
tantervet a cégeknek, az egyete-
mekkel, hogy bekerüljenek az új 
ismeretek. 

Lehet egy szellemi centrum, a 
kutatás és a fejlesztés centruma 
a Miskolci Egyetem?
– Nemcsak, hogy lehet, ha-

nem lesz is. Palkovics László az 

Innovációs Technológiai Mi-
nisztérium vezetője egy interjú-
ban elmondta, hat science park 
jön létre Magyarországon, s ezek 
között nevesítette Miskolcot is. 
Ez egy olyan innovációs cent-
rum, ahová a cégek azért jöhet-
nek be, hogy kutatásokat ren-
deljenek az egyetemtől. Emellett 
belefér olyan látványlaborok ki-
alakítása, ami felkeltheti a fiata-
lok érdeklődését ezen területek 
iránt. A 15 milliárdos kiválósági 
programból a Miskolci Egyetem 
2018-ban 900 millió forinttal ré-
szesült. 

A Miskolci Egyetem nagyon 
erős tud lenni a műszaki, infor-
matikai területen – itt a Gépész-

mérnöki és Informatikai Kar-
ra gondolok –, de itt van a két 
klasszikus műszaki kar is: a Mű-
szaki Földtudományi és Anyag-
tudományi Kar. Itt olyan kutatás 
és oktatás folyik, ami egyedül-
álló az országban. A Miskol-
ci Egyetemnek fontos szerepe 
lehet abban, hogy az északke-
let-magyarországi régióban az 
itteni problémákra érzékeny és 
felkészült értelmiséget tudjon 
kibocsátani. 

Azok a vidéki városok tudnak 
előremenni, ahol a város, és az 
egyetem ugyanarra gondol, és 
ugyanolyan irányba próbálja a 
hajót kormányozni. Ez Miskol-
con jól működik.
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„A Miskolci Egyetem nagyon erős tud  
lenni műszaki, informatikai területen”

Mestervizsga-bizottsági 
elnököknek adott át kine-
vezéseket Parragh László, 
a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke múlt 
pénteken délután Miskol-
con, a Népkerti Vigadóban. 
Az ünnepélyes eseményre 
a BOKIK által szervezett – 
évtizedes hagyományokkal 
rendelkező – Kézműves Ta-
lálkozón került sor.

Autóelektronikai műsze-
rész, pincér, szakács, fodrász, 
kozmetikus, cukrász, női sza-
bó, asztalos, ács, állványozó, 
épületgépész és villanyszerelő 
szakemberek kapták meg ki-
nevezésüket, – összesen tizen-
öten – az elkövetkező négy 

évre. Mestervizsga-bizottsági 
elnöki tisztségre azok pályáz-
hatnak, akik legalább tíz éve 
szakmájukban dolgoznak.

Parragh László beszédében 
úgy fogalmazott, a szakmá-
ban való előrehaladás dicsé-
retes dolog. A most kinevezett 
személyek korábban már ered-
ményesen elsajátítottak egy 
szakmát, és most eggyel feljebb 
lépnek. A bizottsági elnöki ki-
nevezésnél alapfeltétel, hogy a 
jelöltek jól ismerjék szakmá-
juk minden csínját-bínját, és 
legyen pedagógiai érzékük. 
– Örömmel látok a teremben 
új arcokat, főleg fiatalokat, 
hölgyeket, ez azt jelenti, hogy 
megújul a közösség – han-
goztatta Parragh László. Mint 

mondta, a kamara kiemelt cél-
ja, hogy minőségi munkát vé-
gezzenek azok, akik a szakmá-
jukban dolgoznak, hiszen egy 
jó szakma nemcsak egziszten-
ciát jelent, hanem alkotóörö-
met is.

Bihall Tamás, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara elnöke 
arról szólt, hogy évről-évre 
nagyobb a szakemberhiány. 
– A mi megyénk jobban áll, 
mint az országos átlag, de így 
is érezhető ennek hatása. A 
most kinevezett elnököknek az 
a legfőbb feladatuk, hogy pél-

dát mutassanak a felnövekvő 
generációnak. Jelezzék, hogy 
érdemes szakmát választani. 
Szeretnénk, ha több tehetséges 
tanuló jelentkezne, a minősé-
gi képzésben ugyanis nagyok 
a követelmények, a jól képzett 
szakemberek nagyban hoz-
zájárulnak a cégek verseny-
képességéhez Bízunk benne, 
hogy elindulnak a kívánt po-
zitív folyamatok, egyre több te-
hetséges fiatal választ majd  jó 
szakmát magának – mondta a 
BOKIK elnöke.

A kinevezettek: Barna Mik-
lós autóelektronikai műsze-

rész, Bágyi Péter pincér, sza-
kács, Bukulyáné Tyukodi 
Tünde Judit fodrász, Gáti Ká-
rolyné (Földi Judit) kozmeti-
kus, Kenéz Csilla Zsuzsanna 
fodrász, Lazányi János cuk-
rász, Láng Sándorné (Uhlár 
Éva) női szabó, Nagy István 
épületasztalos, Pazicsák And-
rás ács, állványozó, Petercsák 
Máté gázfogyasztóberendezés- 
és csőhálózatszerelő, Riczu 
Ákos bútorasztalos, Sóron Ma-
rianna kozmetikus, Szabó Pé-
ter pincér, Szilágyi Róbert vil-
lanyszerelő, Tamásné Pozsonyi 
Edit Zsuzsanna kozmetikus. 

„EGY JÓ SZAKMA ALKOTÓÖRÖMET IS JELENT”
Mestervizsga-bizottsági elnököket neveztek ki a kamaránál
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Apróhirdetés
Eladó Bükkszentlászlón 2 szo-
ba étkezős, gázfűtéses (+cserép-
kályha) családi ház!  Csodás erdő 
övezte környezetben, csendes, 
biztonságos helyen. Az udva-
ron nyári konyha és pince is van.  
Ár: 8 millió 300 ezer Ft. Tel.: 06-
46/741-263, 06-70/218 2303
C+CE jogosítvánnyal rendel-
kező teherautósofőr jelentke-
zését várjuk, kiemelt fizetéssel 
+ juttatások egyéni megállapo-
dás szerint. Részletes információ: 
30/904-1436 telefonszámon.
Selyemréten eladó, illetve el-
cserélném, társasházi első eme-
leti gázfűtéses, erkélyes, 36 
m2-es lakásomat. Távfűtéses, pa-
nelprogramos, hőszigetelt, ma-
gasföldszinti, vagy első emele-
ti, nagyobb lakásra cserélném a 
belvárosban, értékegyeztetés-
sel. Tel.: 06-30/ 360-55-02, vagy 
06-46/749-495.
Angol, német nyelvtanfo-
lyam. 60x45 perces tanóra 
előjegyzéssel csak 45 ezer Ft. 
Érdeklődni: 06-46/742-485. Ügy-
félfogadás: H-P 10.00-18.00. Pan-
non Educatio Kft. E–001594/2017
Ingyenes számítógépes tan-
folyam, hétköznap délután, 

Miskolcon! Korhatár 65 év. A kez-
dő és haladó tanfolyamainkat el-
végzők 60 ezer Ft értékű nyelv-
tanfolyamot kapnak ajándékba. 
Az ajándék átruházható! Tel.: 
742-485. Pannon Educatio Kft. 
E-001594/2017  
Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 65 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um), garázskapuk cseréje óri-
ási 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.
Nem italozó, önállóan dolgoz-
ni tudó ácsot és korábban ács 
mellett dolgozó segédmunkást 
keresek Miskolc és környékére, 
nem csak tetőn végzendő mun-
kákra. Tel.: 06-20/460-6775.

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

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

Akció érvényes: 2018. 07. 14-től 2018. 07. 20-ig.
Univerzális mosópor, 400 g, 273 Ft/kg 109 Ft
Dreft mosógél, 0,8 l, 486 Ft/l 389 Ft
Axe tusfürdő, 250 ml, 2396 Ft/l 599 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, 1323 Ft/l 529 Ft
Pur mosogató, 450 ml, 597 Ft/l 269 Ft
Vanish folteltávolító, 100 ml, 1990 Ft/l  199 Ft
Bref Power Aktív Duo, 2x50 g 699 Ft
Lenor öblítő, 1,360 l, (spring, summer, sensitiv) 514 Ft/l 699 Ft
Perwol mosógél 2,7-3 l 2099 Ft
Clin pumpás ablaktisztító, 500 ml, 878 Ft/l 439 Ft
Clin ablaktisztító utántöltő, 500 ml, 718 Ft/l 359 Ft
Aquafresh szájvíz, 500 ml, 1238 Ft/l 619 Ft
Fürdősó többféle, 80 g 349 Ft
Palette Creme color hajfesték 699 Ft

POROSZKAI ÉTTEREM-PIZZÉRIA
Miskolctól csak 16 kilométerre

www.poroszkai.hu
facebook: Poroszkai Étterem – Pizzéria

Gesztely, Petőfi utca 11. 
Tel.: (46) 450 061, (30) 945 1329

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvez-
ményes áron a Miskolci Naplóban 
hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200, Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu



Hazánk egyik legismer-
tebb formációja, a Wellhel-
lo látogatott el nemrégiben 
Miskolcra, hogy alapjában 
forgassa fel a Diósgyőri vár 
melletti teret, és fergeteges 
látványelemekkel tegye fe-
lejthetetlenné a koncertet.  

Fluor és Diaz, azaz a Well-
hello már koncerteztek váro-
sunkban, a Lovagi Tornák Tere 

viszont új helyszín volt szá-
mukra. Ráadásul a hely adott-
sága miatt még elképesztőbb 
módon tudtak játszani a piro-
technikával; a tűzijáték hol a 
várból, hol a színpad mellől 
lepte meg a közönséget, teljes-
sé téve a hangulatot. A fellépés 
előtt elcsíptem a fiúkat egy in-
terjúra, melyben meséltek az 
őszi különleges koncertjükről, 
és az is kiderült, miről énekel-
tek volna, ha a banda a közép-
korban létezik.

Miskolcon már jártatok, a 
mostani helyszín viszont új. 
Mennyire engedi az időtök, 
hogy szétnézzetek a városban, 
vagy akár itt, a Diósgyőri vár-
ban?
Diaz: Én pont az előbb vol-

tam a várban, és nagyon meg-
lepődtem, mert így felújítva 
még nem láttam. Hallottam, 

hogy lesz vizesárok is, úgy-
hogy ha az is kész lesz, bizto-
san megnézem megint, úgyis 
sokat járok errefelé, hiszen van 
ide kötődésem.

Fluor: Na, mi az? (nevet)
Diaz: A barátnőm idevalósi, 

és sokszor jártam már itt, vi-
szont képzeld el, hogy a 
vár valahogy eddig ki-
maradt, de ezt most 
pótoltam. Pihenés 

céljából maradok is a városban 
két napot.

Fluor: Szeretjük a várost, és 
ugye öt-hat év után visszatérve 
rádöbbentünk, hogy mennyire 
megújult a belváros is. Ahogy 
a Szinva köré szépen fel lettek 
építve a terek, macskakő, már-
vány… nagyon hangulatos.

Indul a nyár, jön a feszti-
válszezon, koncertezés ezer-
rel. Mennyiben más egy nagy 
fesztiválon fellépni, mint egy 
kisebb közönségnek? Melyik-
ben mi a jó?
Diaz: A klubkoncerteknél 

én azt szeretem, hogy közelebb 
van a közönség. Ezáltal, ha le-
het ezt mondani, talán van egy 
bensőségesebb viszony. A fesz-
tiválokon viszont hihetetlenül 
nagy élmény, hogy több ezer 
embert látsz a színpad előtt, és 
éneklik a dalokat.

Most egy középkori vár mel-
lett mozgatjátok meg a mis-
kolci közönséget. Milyen lett 
volna, ha a Wellhello a kö-
zépkorban létezik, miről írta-
tok volna?
Fluor: Hát ugye volt nekünk 

egy Mátyás királyunk, meg az 
igazságosságáról szóló legen-
dák. Lehet, hogy kicsit körbe-
jártuk volna, hogy vajon tény-
leg olyan igazságos volt-e, mint 
amilyennek mondták.

Tomi, láttam, hogy belekezd-
tél a videoblogolásba, a közös 
életetekbe is engedsz bepil-
lantást ezáltal, de az egyéni 
programjaidba is. Milyen volt 
a Coachella (amerikai zenei 
fesztivál – a szerk.)? Tényleg 
akkora feeling van, vagy egy 
kicsit „divatbemutatós” az 
egész?
Fluor: Az tényleg nagyon 

nagy érzés, amikor ott van mel-
letted háromszázezer ember 
és Beyoncé ott a színpadon, 
és meglepetésként feljön mel-
lé Jay-Z, meg hogy Eminem is 
feljön 50 Cent mellé, hogy ösz-
szeáll a Destiny’s Child, ott van 

a The Weeknd, és olyan under-
ground előadók lépnek fel, aki-
ket jórészt csak Amerikában 
nézhetsz meg. Ezek mellett vi-
szont van egy ilyen túlszabályo-
zott, kicsit steril története is a 
dolognak, hogy ez egyfajta fura 
expó a lányoknak, akik szeret-
nék eladni magukat, és any-
nyira figyelnek rá, hogy csinik 
maradjanak, hogy meglegyen a 
tökéletes fotó, tehát van benne 
egy ilyen is azért.

Most jelentettétek be, hogy 
egy szimfonikus zenekar-
ral közösen léptek fel ősszel 
a Budapest Parkban. Mesél-
jetek nekem erről egy kicsit! 
Honnan jött az ötlet?
Fluor: Van egy dalunk, Az 

utolsó hibám című, amit rég-
óta szerettünk volna kihozni, 
de nem találtunk neki helyet, 
mert a nyárhoz túl szomorú, 
így sokat tépelődtünk, hogy mi 
legyen vele.

Diaz: Több hangszerelése is 
volt már a dalnak, és tök jó volt, 
amikor Tomi bedobta ezt az öt-
letet, hogy mi lenne, ha szimfo-
nikus verzióban készülne el.

Fluor: Szövegileg is „meg-
nyílósabb” a dal, úgyhogy 
meglátjuk majd, hogy fogadja 
a közönség.

A fiúk az interjú végén el-
mondták, egy brutál bulira 
számíthat a miskolci közön-
ség. Igazuk lett, a hűvös idő 
ellenére is rengetegen gyűl-
tek össze a színpad előtt és a 
lelátókon, hogy a zenekar-
ral együtt tombolhassanak. A 
Rakpart című dal egyik sora, 
– „veled maradnék minden 
egyes villanásra” – nem is le-
hetne találóbb, hiszen a kon-
cert közben felvillanó tűzijá-
ték nemcsak szemkápráztató, 

de tökéletesen illik is a banda 
zenéje által képviselt életér-
zéshez.

MÉDER NOÉMI

A Balázs Győző Református 
Gimnázium nemrégiben a 
Látványtánc Sportszövet-
ség Európa-bajnokságán 
vett részt Brassóban. Két 
produkciójukkal, két arany 
érmet sikerült szerezniük, 
stilizált folklór és modern 
tánc kategóriában.

– Ez a csodás eredmény 
méltó megkoronázása mű-
vészeti szakgimnáziumunk 
mozgalmas és sikeres tanévé-
nek – mondta el lapunknak 
Marschalkó Edit tánctago-
zat-vezető. Mint megtudtuk, 
tizenöt főleg végzős közép-
iskolás lány indult el Romá-

niába a tanárukkal. Brassó-
ban kezdődött el a négynapos 
táncverseny, aminek első két 
napján a kezdő tánccsopor-
tok mutatták be tudásukat, a 
hétvége viszont csak a hala-
dókról szólt. Összesen hatszáz 
produkcióval készültek cseh, 
szlovák, szlovén, lengyel, ro-
mán és magyar táncosok.

Marschalkó Edit kiemelte, 
ezek a lányok kicsi koruk óta 
táncolnak. – Minden évben 
indultunk ezen a versenyen, 
de csak az ezüstig jutottunk 
el, ami persze szép eredmény, 
de idén végre a legmaga-
sabb díjazást kaptuk mind-
két produkciónkra, amit be-
mutattunk stilizált folklór és 
modern tánc kategóriában - 
hangsúlyozta.

Miskolcon jelenleg ez az 
egyetlen OKJ-s szakmát adó 
táncos képzés. A Balázs Győ-
ző Református Gimnázium-
nak a táncoktatás az egyik fő 

pillére a két tannyelvű és a 
képzőművészeti képzés mel-
lett. Évente mintegy öt verse-
nyen vesznek részt a tánco-
saik. Vezetőjük megválogatja, 
mire viszi el őket, volt, hogy 
csak művészeti szakgimná-

ziumok közötti megmérette-
tésen szerepeltek. – Akárhol 
nem lépünk fel, de természe-
tesen, ha felkérnek egy-egy 
igényes produkcióra - például 
a Miskolci Szimfonikus Zene-
karral a Háry János vagy A kis 

herceg előadása, vagy esetleg 
az Operafesztivál - arra igent 
mondunk. A lányok számára 
fontos, hogy megszerezzék a 
színpadi gyakorlatot. Erre is 
jók a versenyek – mondta el a 
vezető.

Miskolci Napló10 Szabadidő

ESZMÉLETLEN WELLHELLO KONCERT MISKOLCON 

Miskolci táncosok: Két produkcióból két arany Brassóban!

„Veled maradnék minden egyes villanásra”
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l  ZÁGRÁB - PLITVICEI TAVAK:  
szeptember 15-16.: 29.000 Ft/fő

l  A TÁTRA KAPUJÁBAN:  
augusztus 18.: 7.000 Ft/fő

l  KOMÁROM - TATA : július 28.: 9.000 Ft/fő

l  SOPRON KÖRNYÉKI KIRÁNDULÁSOK:  
augusztus 4-5.: 28.000 Ft/fő

l  A DUNAKANYAR GYÖNGYSZEMEI:  
augusztus 25.: 8.500 Ft/fő

l  EPERJES – LŐCSE – SZEPESVÁRALJA:   
augusztus 4.: 7.000 Ft/fő

l  BUDAPESTI TEMATIKUS SÉTÁK,  
5 program, több időpontban:  
6.900 Ft/fő/program

RÉSZLETEKRŐL, TOVÁBBI AJÁNLATAINKRÓL  
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN VAGY HONLAPUNKON!

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

"

"

500 FT ÉRTÉKŰ  

KUPON EGY FŐRE,  

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

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Újranyitásának ötödik évfordulóját ünnepelték az elmúlt hétvégén az új, kibővített Selyemréti Strandfürdőben. A miskolci 
családok ezúttal is nagy számban látogattak ki a színes programokra. Volt sok más mellett lézerharc, buborékfoci, arcfestés, 
csillámtetoválás, lufihajtogató bohóc, teljes gőzzel működött a szépségsátor mentek a masszázsok. Fellépett a Kiwi és Kovácso-
vics Fruzsina is. Három nagy tortával is emlékezetessé tették a jubileumot, összesen háromszáz szeletet osztottak szét, kiváló 
gasztronómiai élményt is nyújtva a finom édességgel.                                                                                FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

TORTA A STRANDON

Kulturális intézmények
2

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben né-
hány miskolci kulturális intézmény neveit rejtet-
tük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy levél-
ben vagy e-mailben, legkésőbb 2018. augusztus 
2-án éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu 
e-mail címre. A helyes megfejtéseket beküldők kö-

zött könyvjutalmat sorsolunk ki. Legutóbbi rejtvényünk helyes megfejtései: 
1. Avasi Borangolás; 2. Zsongó Lillafüred; 3. Termelői nap; 4. Avasi főzőverseny. 
Nyertesek: Halmai Brigitta (Miskolc), Szováth Istvánné (Budapest).

Gyilkosság az Avason 

Július 5-én este 22 óra körül összeszólalkozott két hajléktalan az 
avasi városrészben. Veszekedés közben egyikük egy baltával olyan 
súlyosan megsebesítette a másikat, hogy a mentők már nem tudták 
megmenteni a 45 éves áldozat életét. A rendőrök fél órán belül el-
fogták a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható, 25 éves, mis-
kolci Sz. Richárdot. 

Hárman haltak meg Csobádnál

Kamion és kisbusz ütközött össze Halmaj és Csobád között júli-
us 6-án este fél kilenc körül. Egy arra haladó személyautó, hogy el-
kerülje a további ütközést lehaladt az úttestről és egy fának csapó-
dott. A kisbuszban utazó három encsi férfi olyan súlyos sérüléseket 
szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt. 

Tömegbaleset Szikszónál
Egy kisteherautó és öt személyautó ütközött össze július 5-én dél-

után Szikszónál, a Hell üdítőitalgyár közelében. A balesetnek érin-
tőlegesen két kamion is részese volt. Hét személynek súlyos, továb-

bi kettőnek pedig könnyű 
sérülései keletkeztek. A 
balesethez a miskolci hi-
vatásos tűzoltókat riasztot-
ták, akik áramtalanították 

a járműveket és megkezdték a műszaki mentési munkálatokat. 

Fejreállt a Toyota Martin-kertvárosban 
Hármas karambol történt július 6-án dél körül a Martin-kertvá-

rosban, a Kisfaludy úton. A karambolban az egyik autó felborult, 
legalább ketten megsérültek. Egy Toyota tartott Szirma irányá-
ba, amely eddig ismeretlen okból nekiment egy út szélén parkoló 
Volkswagennek. Az ütközés következtében a Toyota megpördült, 
kisodródott, és nekiment egy szemből érkező Nissan személyautó-
nak is. Az ütközés ereje akkor volt, hogy a Toyota felborult. A bal-
esetben ketten sérültek. 

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

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 – április 20) Nincs sok ideje gondolkodni, ha 
szeretné elvégezni, amit a hétre tervezett. Ha nincs kész terve, 
menjen a megérzései után. Váratlan fordulatot vehetnek a dol-

gok, nem biztos, hogy ezzel elégedett lesz.

Bika (április 21 – május 20) Úgy érzi, valaki kihasznált egy 
olyan dolgot, amit nem lett volna szabad, és ezzel Önnek is kárt 
okozott. Ne bosszankodjon, az idő mindent megold majd. Bíz-

zon magában, és őrizze meg az önbecsülését.

Ikrek (május 21 – június 21) Nem tudhatja, milyen lehetősé-
gek várják a következő sarkon, ezért érdemes nyitottnak marad-
nia. Mutassa meg, hogy néha hajlandó kilépni a komfortzónájá-

ból, ha a környezetében mások is rugalmasak. 

Rák (június 22 – július 22) Ha tudja, mit akar, akkor arra is ké-
szen kell állnia, hogy cselekedjen érte. Szeretné, ha valaki több 
tiszteletet mutatna egy Ön számára fontos dolog iránt, de nem 

tudja, hogyan érhetné ezt el. Legyen őszinte. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Magabiztosnak kell 
magát mutatnia, ha azt szeretné, hogy mások is elfogadják. Ne 
hagyja, hogy gyengének lássák. Úgy érzi, ét tűz között áll, és el 

kell döntenie, mit választ, ha nem akarja megégetni magát.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) A héten észreveheti a 
lehetőségeket olyan helyzetekben is, amiket má'sok reményte-
lennek látnak. Ez segíthet abban, hogy előrevigye a pályáját. Itt 

az ideje a továbblépésnek, jót tehet, ha új kihívásokat kap. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Érdekesen alakul-
nak a dolgok a munkahelyén, és bár minden jó irányba mutat, 
egyelőre nem akarja elbízni magát. Jól teszi, ha óvatos marad, 

nézzen a dolgok mögé, és akkor megérti majd, mi miért történik.

Skorpió (október 24 – november 22) Lehet, hogy megért 
valamit, ami a múlt eseményeit alakította, de most már túl 
késő, hogy változtatni tudjon rajta. Felszínre törhetnek az elfoj-

tott munkahelyi konfliktusok, próbáljon ezekre megoldást találni. 

Nyilas (november 23 – december 21) Egyre nehezebben vi-
sel valamit, de itt az ideje, hogy szembenézzen a helyzettel. Ez 
lehet az első lépés abba az irányba, hogy megtalálja a megol-

dásokat. Megvannak a képességei ahhoz, hogy jól teljesítsen.

Bak (december 22 – január 20) Nehezen találja most az 
egyensúlyt, de arra kell törekednie, hogy gyorsan visszatérjen 
a saját útjára. Ha keres, akkor találni is fog. Néhány lépés vá-

lasztja még el a sikertől, de ezt már egyedül kell megtennie. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Képes szembenézni a kihí-
vásokkal, és úgy érzi, ennek az is oka, hogy meg tud bízni vala-
kiben. Ha van, akire támaszkodhat, minden sokkal egyszerűbb 

lehet. Bízzon magában, nem véletlenül kapja a feladatokat. 

Halak (február 20 – március 20) Legyen tisztában a lehe-
tőségeivel, mert ez az egyetlen módja annak, hogy sikereket 
érjen el. Ne hagyja, hogy mások félresöpörjék, Öné a felelősség, 

joga van ahhoz is, hogy elvárjon bizonyos dolgokat.

FORRÓ NYOMON

Kedden ünnepelte a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. a helyi vil-
lamosközlekedés 121 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból kigör-
dült a remízből a piros „bécsi” (SGP) és a sárga Tátra villamos is. 
A szerelvények közlekedtetésével is azokra kívánt emlékezni az 
MVK, akik 1897. július 10-én lehetővé tették és elindították a villa-
mosközlekedést Miskolcon.

Évforduló

A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS      
FELVÉTELE
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