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MISKOLCON IS SZAKADT A JOBBIK

PAKUSZA ZOLTÁN KILÉPETT A PÁRTBÓL 
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ÚJJÁSZÜLETETT  
AZ MVSC PÁLYA

Vörös kód, másodfokú  
hőségriasztás – tombol a nyár!

Csaknem 60 év után teljesen megújult az Miskolci 
VSC Sporttelep. A legendás „Kubik”ezentúl 
alkalmas lesz akár NB III-as mérkőzések 
megrendezésére, a felújított klubházban pedig 
végre méltó feltételek között készülhet a nagy 
hagyományokkal rendelkező judo szakosztály és 
a röplabdacsapat is.
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Július utolsó 
hétvégéjén ismét 
megelevenedett a 
történelem Diós-
győrben! A régió 
legnagyobb törté-
nelmi játékán ta-
núi lehettünk egy 
v á r o s t r o m n a k , 
h a g y o m á n y ő r -
ző bemutatókat 
nézhettünk, be-
p i l l a n t h a t t u n k 
a katonai tábo-
rok életébe, meg-
tudhattuk milyen 

volt a középkori orvoslás. 
Harcedzett lovagok vias-
kodtak a király szórakoz-
tatására, tűznyelők, komé-
diások harsogták tele az 
udvart és jóízű pecsenyék 
illata csábította lakomá-
ra a megfáradt vándort. 
Magyarország egyik leg-

nagyobb történelmi játé-
kán több mint kétszáz ha-
gyományőrző idézte meg a 
múltat. A rendezvény a Mi-
nősített Európai Fesztivál 
címmel is büszkélkedhet, 
ezzel felkerült a kontinens 
fesztiváltérképére.

Az elmúlt hétvégén Miskolc is csatlakozott a strandok éjsza-
kája országos programsorozathoz, mely során immár kilencedik 
alkalommal várták a miskolci strandok – az ország másik 40 für-
dőjével együtt – tárt medencékkel a lubickolni vágyó vendégeket. 
Július 27-én éjféli nyitvatartással, különleges előadásokkal, látvá-
nyosságokkal, egész napos családi programokkal és ínycsiklan-
dó finomságokkal fogadták a látogatókat. Sőt, a Miskolctapolca 
Barlangfürdőben volt egy olyan program, mely egyedülállóságá-
val kitűnt a többi közül: a szauna utazás – vagyis welcome drink, 
gyümölcstálak és egy különleges túra a tapolcai strandok között.

Új helyszínen, a Miskol-
ci Egyetem főépületében 
rendezte meg idén a Rotary 
Club Miskolc-Tapolca nyá-
ri jótékonysági bálját. Az 
immár nyolcadik alkalom-
mal életre hívott esemény 
az időpont, és a fürdőváro-
si hagyományok okán 2011 
óta hagyományosan a Rota-
ry Anna-bál nevet viseli. – A 
klub ebben az évben már tá-
mogatta a Miskolci Egyetem 
Bartók Béla Zeneművésze-
ti Intézet öreg koncertzon-
gorájának felújítását, amit 
a bál bevételéből folytat-
ni kívánunk – mondta el 
Csiszárik Miklós, a Rotary 

Club Miskolc-Tapolca elnö-
ke. Hozzátette, céljaik kö-
zött szerepel még 2019-ben 
a Szinvavölgyi Néptáncmű-
hellyel közösen megvalósí-
tandó nemzetközi gyermek 

néptánc-tábor szervezé-
se, harmadik célkitűzésük 
pedig vak embertársaink 
egészségügyi szűrésének 
megszervezése Miskolcon, 
a 2018-as Fehér Bot Napja 
rendezvényei keretében – 
hangoztatta a klubelnök. A 
vendégek színvonalas szó-
rakoztatására hagyomá-
nyosan a megyéből érkező 
előadóművészeket kérnek 
fel, ezzel is segítve a régió 
művészeinek érvényesülé-
sét. Szombat este fellépett 
mások mellett a Szinvavöl-
gyi Táncegyüttes is, gálamű-
sorukban ízelítőt adtak a 
Kárpát-medence legszebb 
népviseleteiből és táncaiból. 

A Vasgyári Közössé-
gi Ház kertjében tartott 
szombaton délután évzá-
ró bemutatót és repítette 
el a nézőket egy varázsla-
tos, keleti világba a Grand 
Jeté Tánccsoport hastánc 
klubja. Az összejövetelen a 
tánc szeretetét és a sok éves 
együttműködést ünnepel-
ték. A Grand Jeté tánc cso-
portot a közös szenvedély, 
a hastánc szeretete indí-
totta útjára 2007-ben – ez 
a szenvedély és szeretet 
mind a mai napig sok él-

ményt és új tapasztalatot 
hoz az életükbe. Miskol-
con és Sajószentpéteren a 
legaktívabbak, de az ország 
egész területén és külföl-
dön is vállalnak fellépése-
ket.  Fő célkitűzésük, hogy 
a közönségnek is átadják az 
orientális táncok szeretetét 
és egy csodás keleti világ-
ba varázsolják őket egy kis 
időre, tartalmas és izgal-
mas szórakozást kínálva. 
Az esztétikus koreográfi-
ák, az egyedi és exkluzív 
ruhák, eszközök és a szép 

lányok miatt minden kor-
csoportnak, férfi és női né-
zőknek egyaránt különle-
ges élményt nyújtanak az 
előadások.
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Középkori forgatag, különleges múltidézés Diósgyőrben

Hagyományok, jótékonyság és szórakoztatás  
a VIII. Rotary Anna-bálon

Grand Jeté:  
hastáncos lányok hódítottak a Vasgyárban 

Újabb izgalmas hétvége a jó bulik, színvonalas rendezvények városában!

Nem okozott csalódást a fürdők éjszakája



Csaknem 60 év után teljesen 
megújult az Miskolci VSC 
Sporttelep. A jelentős fejlesz-
tésekkel járó beruházásnak 
köszönhetően a sportolók és 
a kikapcsolódni, mozogni 
vágyó lakosság az eddiginél 
jóval komfortosabb és jobb 
körülmények között hasz-
nálhatja majd a létesítményt. 

A legendás „Kubik”ezentúl 
alkalmas lesz akár NB III-as 
mérkőzések megrendezésére 
is, a felújított klubházban pe-
dig a nemzetközi és hazai si-
kerekkel büszkélkedő, nagy 
hagyományokkal rendelkező 
judo szakosztály és a röplab-
dások is végre méltó feltételek 
között készülhetnek.

Az NB III-as elvárásoknak 
megfelelő, világítással felsze-
relt, 2.000 fős lelátós labdarú-
gópálya megteremti a lehető-
ségét annak, hogy az MVSC 
labdarúgócsapata fejlődésnek 
induljon, magasabb osztályo-
kat célozzon meg. A labdarúgó-
pálya új, vízelvezetéssel ellátott 
gyepszőnyeget kapott, méreteit 
a szabványoknak megfelelően 
módosították. A változtatásnak 
köszönhetően a pálya körüli 
salakos futókör is az előírások-
nak megfelelő, 400 méter hosz-
szúságú lett. Modernizálták a 

villanyvilágítást, ezentúl már 
villanyfényes mérkőzéseket is 
lehet rendezni. Az értékmentés 
jegyében a korábbi DVTK sta-
dion Napos Oldalának öt szek-
torát elemeire bontották és az 
MVSC pályán újra felépítették. 
Ezekbe a szektorokba és a fedett 
lelátókra az elbontott, régi aré-

na székeit építették be. A pálya 
klubház felőli oldalán átépítet-
ték a szivattyúházat, a fedett le-
látórész fölött pedig kicserélték 
a tetőt.

Teljesen megújult a klubház 
is. A homlokzat-felújítás mel-
lett kicserélték a nyílászárókat, 
megszüntették a beázásokat, 
és energiatakarékossá alakí-
tották át a fűtésrendszert. En-
nek részeként modern kazáno-
kat szereltek fel, és átkerültek a 

DVTK pályán korábban hasz-
nált radiátorok is. Megújult a 
villamoshálózat, így az MVSC 
pálya most már mindenben 
megfelel a technikai, műszaki 
és biztonsági követelmények-
nek. A klubházban emellett 
felújították az öltözőket, a vizes 
blokkokat, illetve új, korszerű 

világítást kapott a röplabda-
csarnok. A korábbi, betonele-
mekből álló kerítést a Csoko-
nai és a Kisfaludy utcai oldalon 
elbontották, helyére a környe-
zetbe jobban illő dróthuzal 
kerítés került. – A sporttelep 
a továbbiakban is az MVSC 
szakosztályainak lesz az ottho-
na, de a felújításnak köszönhe-
tően végre miskolci helyszínen 
játszhatja hazai mérkőzéseit az 
elmúlt 3 szezonban 1 bajno-

ki címet és 2 ezüstérmet szer-
ző élvonalbeli Miskolc Steelers 
amerikaifutball-csapat. Ter-
mészetesen a lakosság számá-
ra is nyitott a sporttelep, a nem 
egyesületi keretek között spor-
tolók a futópályát tudják majd 
használni – mondta Rakaczki 
Zoltán, sportért felelős polgár-
mesteri biztos. Hozzátette, az 
Önkormányzat folyamatosan 
egyeztette a beruházás mű-
szaki tartalmát, végig azt a célt 
képviselve, hogy a labdarúgás 
mellett a sporttelep multifunk-
cionális, több sportág kiszol-
gálására is alkalmas legyen, 
nyitva a tömegsport irányába, 
kiszolgálva a lakosság igénye-
it. Ebben a Nemzeti Sportköz-
pontok és a Kiemelt Kormány-
zati Beruházások Központja 
messzemenőkig partner volt, 
így a beruházás kiválóan szol-
gálja a miskolci sportélet hosz-
szútávú céljait. A sporttelep 

fejlesztése ezzel még nem fe-
jeződött be. Az MVSC Tao pá-
lyázatában szerepel egy műfü-
ves nagypálya építése is, a régi 
salakos pálya helyén, segítve az 
utánpótlás nevelést. Egyúttal 
elmondható, hogy az MVSC 
sporttelep tervezett helyszín a 
2024-es Európai Egyetemi Já-
tékoknak is, amelytől továb-
bi fejlesztések várhatók.  – A 
utolsó simításoknál járunk, 
a használatbavételi engedély 

megszerzését és a pálya hi-
telesítését követően a tervek 
szerint a Miskolci VSC labda-
rúgó csapata hamarosan már 
vadonatúj pályáján fogadhatja 
ellenfeleit, a judósok és a röp-
labda szakosztály visszaköl-
tözhet a felújított klubházba, 
a mozogni, kikapcsolódni vá-
gyó lakosság pedig az korábbi-
nál jóval magasabb színvonalú 
pályán sportolhat – tette hozzá 
Rakaczki Zoltán.

A Miskolci Tankerületi Köz-
pont az intézményvezetők-
kel egyeztetve, több mint 
60 millió forint értékben 
végeztet karbantartási, fel-
újítási munkálatokat a nyár 
folyamán, a város oktatási 
intézményeiben. 

– Többek között megvalósul a 
Komlóstetői Általános Iskola tel-
jes fűtéskorszerűsítése 26 millió 
forintból. A Herman Ottó Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Munkácsy Mihály Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti 
Tagiskola valamint a Petőfi Sán-

dor Általános Iskola tetőszigete-
lésére és tetőfelújítására összesen 
közel 20 millió forintot különített 
el a Miskolci Tankerületi Köz-
pont – tudtuk meg László István 
tankerületi igazgatótól.

A Petőfi Sándor Középisko-
lai Fiúkollégium Teleki Tehet-

séggondozó Kollégium Tagin-
tézménye fűtési rendszerének 
korszerűsítése ugyancsak meg-
történik, erre 5,5 millió forintot 
terveztek be. A Diósgyőri Nagy 
Lajos Király Általános Iskola és 
a Gyarmati Dezső Sport Általá-
nos Iskola vonatkozásában - el-

sősorban vagyonvédelmi célból 
- védőkerítés kialakítása törté-
nik, 4,9 millió forint értékben.

A Bükki Szlovák Nemzeti-
ségi Általános Iskola Répáshu-
tai Tagiskola és a Petőfi Sán-
dor Középiskolai Fiúkollégium 
vizesblokkjának felújítására 

összesen 1,6 millió forintot 
szánnak. A fenti beruházások 
mellett - intézményvezetői igé-
nyek alapján - tisztasági fes-
tésekre, burkolatok cseréjére, 
illetve egyéb karbantartásra 
mintegy további 3,5 millió fo-
rintot fordítanak.

Az idős ellátás intézményei 
szinte mindenhol helyhi-
ánnyal küzdenek az ország-
ban. Miskolcon se lenne ez 
másképpen, ha a városve-
zetés ne vállalta volna fel, 
hogy plusz pénzt, plusz 
erőforrásokat fordít a szol-
gáltatások hiányosságainak 
mérséklésére.

 A hajdani Diósgyőri Kór-
ház területén, a Szent Hedvig 
Otthon létrehozásával, első 
körben, azonnal 21 fővel nö-
vekszik a városi idős ellátási 
rendszer befogadóképessége.

Az új intézmény szép ter-
mészeti környezetben fogad-
ja a költözést heteken belül 
megkezdő új lakókat, akik 
az Őszi Napsugár két tagin-
tézményéből érkeznek, de 
olyan idősek is otthonra ta-
lálnak itt, akik eddig még 
nem jutottak hozzá ilyen jel-
legű ellátáshoz. A jobb körül-
ményekre és a jelenleginél 

magasabb színvonalú gondo-
zásra az épület új funkciónak 
megfelelő felújítása ad garan-
ciát. Ennek keretében, teljes 
egészében önkormányzati fi-
nanszírozásból, közel 50 mil-
lió forintos keretből valósult 
meg az épület infrastrukturá-
lis fejlesztése, amely így már 
minden hatályos hatósági 
előírásnak is megfelel.

Az új városi idős otthon ki-
alakítása illeszkedik az önkor-
mányzat vasgyári városrészre 

vonatkozó rehabilitációs el-
képzeléseihez. Ezzel az idős-
ellátás fejlesztése első jelen-
tős állomásához érkezett, ám 
további fejlesztést és újabb 
kapacitásbővítést ígér az ön-
kormányzat, ami már az idő-
seken kívül szélesebb réteget 
érint. Ugyanis az élethosszig 
tartó gondoskodás program-
jának jegyében a szociális és 
egészségügyi alapellátás min-
den területe helyet kap majd a 
Vasgyár kórházi területén.
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Jelentős fejlesztések, komfortosabb és jobb körülmények

SZENT HEDVIG OTTHON

Újjászületett az MVSC pálya!

Idősek jobb helyen, szebb helyen az egykori diósgyőri kórház területén

Nyári iskolafelújítások Miskolcon - több mint hatvanmillió forintból

Az új idős otthon névadója, Szent Hedvig 
lengyel királynő I. Nagy Lajos magyar király 
leánya, hazánk történelmének egyik neveze-
tes nőalakja. Fiatal korában széleskörű kari-
tatív tevékenységet folytatott, és már életében 
szentként tisztelték. Kórházakat alapított, 
aktívan részt vett a betegápolásban, szívén 
viselte az árvák, elesettek sorsát. Hedvig ki-
rálynőt 1997-ben II. János Pál pápa avatta 
szentté Krakkóban. Ő lett a védőszentje Mis-
kolcon a felújított Diósgyőri vár kápolnájá-
nak, ahol csontereklyéjét is őrzik.



Másodfokú hőségriasztást 
rendelt el hétfőtől péntek 
éjfélig az országos tiszti főor-
vos az elmúlt héten, majd ezt 
két nappal meghosszabbítot-
ták. Miskolcon minden nap 
vizet osztottak a város forgal-
mas részein, beüzemelték a 
párakapukat, tovább működ-
nek az ivó- és szökőkutak, 
egy órával tovább tartanak 
nyitva a strandok és az aszfal-
tot is elkezdték locsolni.

A város forgalmas részein 
vízosztással és párakapukkal 
próbálták elviselhetőbbé ten-
ni a forróságot. Pásztor Imre, a 
miskolci polgármesteri hivatal 
vállalati és projektkommuniká-
ciós vezetője elmondta, a Cent-

rumnál, a Villanyrendőrnél és a 
Búza téren, forgalomtól függő-
en akár 1-2 ezer pohár vizet is 
kiosztottak a MIVÍZ munka-
társai. Egész nap működnek a 
város ivókútjai és tovább üze-
melnek a szökőkutak is, több-
ségében reggel 8-tól este 9-ig. 
A legszerencsésebbek persze 
azok voltak, akik a strandokon 
hűsölhettek a forró napokon. A 
Selyemréti Strandfürdő min-
den nap hajnalban, 4:30 órakor 

nyitott és este kilenc óráig várta 
a vendégeket. A Miskolctapol-
ca Barlangfürdő és a Miskolc-
tapolcai Strandfürdő 9-től 21 
óráig tartott nyitva. Ez a nyitva-
tartási rend a hétvégére is ma-
rad. 

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma a rendkívüli hő-
ség miatt vasárnap déltől élet-
be léptette a vörös kódot, ami 
egy speciális eljárásrend és fő-
ként az utcán élők és a szociális 
szférában dolgozók tevékeny-
ségét szabályozza rendkívüli 
időjárás esetén. Ilyenkor a kü-
lönböző hajléktalanellátók, de 
a nem hajléktalanok ellátására 
szakosodott szociális intézmé-
nyek is részt vesznek a segítő 
munkában.

Légkondicionáló a buszo-
kon, villamosokon 

Az összes Skoda típusú vil-
lamoson működik légkon-
dicionáló berendezés, így az 
MVK Zrt. villamosain a kinti 
kánikulához képest viszony-
lag kellemes hőmérsékletet 
biztosítanak. Az új CNG bu-
szok, illetve a Neoplan típu-
sú autóbuszok mindegyike 

klímával – utastéri+jármű-
vezető fülkében lévő – fel-
szerelt, ez a napi forgalom-
ban közlekedő autóbuszok 
több mint 90 százalékát je-
lenti. A klímaszűrők cseré-
je és a rendszerben lévő gáz 
mennyiségének ellenőrzése 
idén is megtörtént, a klímát 
24 Celsius fok felett, valamint 
júniusban, júliusban, augusz-
tusban kötelező használni – 
közölte az MVK Zrt. 

Tovább üzemelnek a 
szökő- és ivókutak

A szökőkutak többsége 
reggel 8-tól – a Hősök tere 
és az Erzsébet téri 11 órától 
– este 9-ig működik, és azon 
ivókutak, amelyek nem nyit-
hatók-zárhatók, reggel 8-tól 
este 9-ig folyamatosan üze-
melnek. Így kristálytiszta 
ivóvizet adnak Miskolc ivó-
kútjai a Szent István téren, a 

Széchenyi utcán (Centrum), 
az Avasalja utcán (Jézus kút-
ja), a Szinva teraszon, a Pat-
tantyús utcai játszótéren, a 
Népkertben; a miskolctapol-
cai Pazár István sétányon, 
a városrész parkjában és a 
Hejő-ligetben. Egész nap mű-

ködött az ivókút a Diósgyőri 
várnál, a LÁÉV kisvasút lil-
lafüredi végállomásán, a vá-
rosrész buszvégállomásán és 
a központi parkolóban; vala-
mint a Csanyik-völgyben és 
az Árpád és Kurucz utcai ját-
szótéren.

VÖRÖS KÓD, MÁSODFOKÚ HŐSÉGRIASZTÁS  
– TOMBOL A NYÁR!

Nagyon sokan keresték a 
felüdülést az elmúlt, forró 
napokban a strandokon, 
vízpartokon. A Miskolcta-
polcai Strandot is rengete-
gen felkeresték. 

Hanyics Dávid szerint, ez a 
fürdő méltán nevezhető Mis-
kolc családi strandjának. – Itt 

együtt tud lenni a család: mi 
is bemehetünk a gyerekek-
kel a medencébe, sok helyen 

ez nem lehetséges – emelte ki 
a fiatal apuka. Mint mondta, 
a víz hőfoka és tisztasága is 
sokat számít, a gyerekek szá-
mára pedig kifejezetten elő-
nyös, hogy nem hirtelen mé-
lyül a medence. 

A fiatalok is kedvelik Mis-
kolctapolca strandját: – Ez 
egy végtelenül szép és kul-

turált természeti környezet-
tel rendelkező létesítmény 
– fogalmazott Gibárszki Ta-

más. – Amikor ide jövünk 
fürödni a barátokkal, a vi-
zeskedés után rendszerint 
kinézünk a tapolcai sétá-
nyokra is; sétálgatunk a tó 
körül, fagyizunk, lángoso-
zunk. Nyáron, amikor az 
időjárás engedi, szinte min-
dig kint vagyunk a Miskolc-
tapolcai Strandon!

– Mi a családi medence mi-
att választjuk mindig ezt a 
strandot – ezt Farkas Márta 
nyilatkozta. – Tágas, tele van 
játékokkal, ide mi, felnőttek 
is bejöhetünk a kicsikkel. Na-
gyon sokat számít az is, hogy 
ennek a strandnak ingyenes 
a parkolója. Ez egy nagycsa-
ládnak nem mindegy, hiszen 
egész napra jövünk ki pancsol-
ni, emellett a gyönyörű kör-
nyezet sem utolsó. Mi nagyon 
szeretünk itt lenni – emelte ki.
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Hol a boldogság mostanában? 
Nem titok, hogy többségé-

ben eléggé ellentmondásosan 
viszonyulunk az időjáráshoz. 
Közeli példánál maradva, na-
gyon szeretünk például jaj-
gatni, ha nyáron meleg van 
– s ennél már csak akkor jaj-
gatunk jobban, ha nincs meleg 
nyáron. A magyar embernél ez 
tán még valamennyire a lélek 
rágógumija is: 
ha megunta a 
focit meg, a po-
litikát, elkez-
di szidni az időjárást. Többet 
használ a vérnyomásnak, mint 
a Coverex. 

Mondjuk esetemben nincs 
szó ellentmondásról: teljes 
egészében nyár-párti vagyok, 
a telet meg legszívesebben 
úgy elfelejteném, ahogy van. 
Felhozatnék erre kilenc, vagy 
akár kilencvenkilenc érvet, 
mint a sajátos szellemi képes-
ségekkel megáldott netlovagok 
a kaktuszlevél-fogyókúrára, 
de minek? Aránylag kevés em-
bert ismerek, aki tapsikolva 
örvendezne a fűtésszámlának, 
a balesetveszélyes utaknak, a 
ködnek, latyaknak. Nyáron 
gyönyörűen zöldellnek a nö-
vények, érnek a gyümölcsök, 
télen meg nézhetjük a kopár 
semmit, a csupasz ágak kö-
zött. Nyáron vetkőznek a lá-
nyok (tényleg, olyanokat látni 

a főutcán, hogy néha az em-
ber már ott is be akar menni 
az ajtón, ahol ajtó sincs) té-
len meg legfeljebb az veri fel 
az utca egyhangúságát, ahogy 
Jenő bá’, a kocsmából hazafelé 
bóklászva megcsinál a csúszós 
járdán két dupla lutzot meg 
egy leszúrt rittbergert (mű-
korcsolya-szakkfejezések), 

végül meg ízes káromkodás 
közben akkorát taknyol, hogy 
még a parkoló autók is beri-
asztanak. 

Szóval ilyenek. Ami viszont 
így nyaranta is meg tudja 
kissé zavarni a komfortérze-
temet, az egyebek mellett a 
hosszú évek óta változatlan 
meteorológiai kommuniká-
ció. Kánikula esetére. Nem 
sokat fáradoznak vele, hogy 
legalább kicsit variálják – 
nyomják ugyanúgy, mint ta-
valy meg tavalyelőtt, ha meleg 
lesz. Mert most tényleg nem 
azért, de amikor ilyen figyel-
meztetéseket hallunk, hogy 
„ne menjünk a tűző napra a 
déli órákban”… szóval, aki-
nek ezt külön mondani kell, 
annak már a tűző nap sem 
árthat valami sokat. Nem be-
szélve, arról, hogy akinek meg 

mégis ki kell mennie (munka-
helyi elfoglaltság, ebéd, stb.) 
az mit csináljon? Fúrjon alag-
utat? A másik meg ugye, hogy 
ha az ember szomjas, akkor 
iszik. Magától is, minden év-
szakban. (A részletekbe most 
ne menjünk bele) Viszont, ha 
ezt nyáron teszi, akkor már 
„folyadékpótlás”-nak illik ti-

tulálni, amire 
megint csak 
fontosnak ér-
zik felhívni a 

figyelmet. Hátha magunk-
tól nem innánk (pótolnánk 
folyadékot), amikor meg-
szomjazunk a melegben. (A 
kutyám soha életében nem ol-
vasott hőségriadós figyelmez-
tetéseket, így azt sem nagyon 
tudja, hogy amikor szomjas, 
tulajdonképpen a folyadék-
pótlásról akar gondoskodni. 
Viszont, ha ilyen esetekben 
nincs előtte friss víz, komóto-
san nekiáll szétszedni az ud-
vart. )

Mindegy, örüljünk annak, 
ami van, például hogy nálunk 
nem addig tart a nyár, mint 
tőlünk északabbra. Ahol egy 
finn a történet szerint meg-
kérdezte a másikat: - Hé, Mat-
ti! Milyen volt az idei nyár? 
Válasz: - Nem tudom, mind-
két nap moziban voltam!

SZEPESI SÁNDOR

HŐSÉG? RIADÓ!

A szerkesztőtől

Hanyics Dávid

Gibárszki Tamás és barátai

Farkas Márta



Július 25-én kiderültek a felvételi ponthatárok, amit Miskolc 
egy hatalmas pontváró bulival ünnepelt meg a Szinva tera-
szon. Voltak azonban olyanok, akik nem szereztek elég pontot 
ahhoz, hogy bekerüljenek az általuk választott felsőoktatási 
intézménybe. Számukra sincs még minden veszve, hiszen van 
még lehetőség pótfelvételire – mondta el a Miskolc Televízió-
ban Jakab Nóra, a Miskolci Egyetem rektorhelyettese. 

– Hogyan teljesített a felvé-
teliknél a Miskolci Egyetem?

– Örömmel mondhatom, 
hogy az elmúlt öt év legjobb 
felvételi eredményét értük el 
idén. Összesen 5088 jelent-
kezője volt egyetemünknek, 
ebből elsőhelyes 2960. A je-
lentkezők 46 százalékát, az el-
sőhelyes jelentkezőknek pedig 
több mint a 77 százalékát sike-
rült felvenni, így összesen – az 
elmúlt évek eredményeit meg-
haladóan – 2316 fő kezdheti 
meg tanulmányait a Miskol-
ci Egyetemen. Mindenképpen 
egy sikertörténetről van szó, 
mert a csökkenő demográfiai 
folyamatokra tekintettel, nem 
vártuk ezt a jó eredményt. A 
tavalyi szintet szerettük volna 
tartani, azonban sikerült ezt 
is túllépni. Állami ösztöndí-
jas képzésben 1722 fő került 
felvételre 2017-ben, 2018-ban 
pedig már 1776 főről beszélhe-
tünk. Az önköltséges képzésre 
felvett 540 hallgató azt jelenti, 
hogy továbbra is sokan gon-
dolják: a Miskolci Egyetemen 

szerzett diplomának munka-
erő-piaci értéke van. Mester-
képzésre és felsőoktatási szak-
képzésre is sokan jelentkeztek 
– tehát ez egy sikerfelvételi volt 
a Miskolci Egyetem számára. 

– Ön szerint minek köszön-
hető ez az eredmény?

– Nagyon sokat jelent, hogy 
2017 szeptemberétől a Beisko-
lázási Központ hivatásszerű-
en foglalkozik a beiskolázással. 
Egy olyan kampányt indított el, 
amely egy életérzést próbál át-

adni a Miskolci Egyetemi létről. 
Mindezek mellett a kari vezetők 
is elkötelezettek a beiskolázá-
si program mellett. A műszaki 
és informatikai képzési terüle-
ten várható volt a jó eredmény, 
hiszen az ágazatpolitika egyér-
telműen támogatja ezt a kép-
zési területet. Szintén vártuk 
a hallgatói szám emelkedését 
a gazdaságtudományi képzési 
területen, mivel ott leszállítot-
ták a központi ponthatárt, és 
már minimum 410 ponttól be 
lehetett kerülni. Csak összeha-
sonlításként mondom, a jogász 
képzésre például 460 pont a be-
kerülési határ.

– Melyek voltak idén a leg-
kedveltebb szakok?

– Ugyanazok, amelyek eddig 
is. A Gépészmérnök és Infor-

matikai Karon a gépészmér-
nök alapképzés nagyon felka-
pott, a Bölcsészettudományi 
Karon az anglisztika, a Műsza-
ki Anyagtudományi Karon az 
anyagmérnöki alapképzés, a 
Műszaki Földtudományi Karon 
a műszaki földtudományi alap-
képzési szak, az Állam és Jogtu-
dományi Karon a jogász osztat-
lan képzésünk, az Egészségügyi 
Karon a gyógytornász képzés, a 
Gazdaságtudományi Karon pe-
dig a gazdálkodás és menedzs-
ment a népszerű. A Bartók Béla 
Zeneművészeti Intézet ugyan-
csak több hallgatót tudott fel-
venni, mint tavaly, az ő esetük-
ben a zenetanár, zongoratanár 
volt a legnépszerűbb. 

– Mit kell tudni az idei pót-
felvételiről, a határidőkről, 
képzésekről?

– A Miskolci Egyetem hon-
lapján és a felvi.hu honlapon 

részletes információkat kap-
hatnak erről a leendő hallga-
tók. A pótfelvételinek ugyan-
akkor korlátai vannak: aki 
jelentkezik, már csak egy sza-
kot jelölhet meg a Miskolci 
Egyetemen és csakis önköltsé-
ges képzésben vehet részt. Ha 
egy olyan alap- vagy mester-
képzésre jelentkezik, amelyet 
meghirdettünk az általános 
felvételi eljárásban – és szin-
te mindent meghirdettünk 
pótfelvételiben is – akkor az 
a ponthatár, ami július 25-én 
meghúzásra került ugyanúgy 
irányadó lesz a pótfelvételi so-
rán is. Augusztus 6-áig lehet 
beadni a jelentkezéseket, ak-
kor lezárul a felvi.hu elektro-
nikus felvételi rendszere. Utá-
na már az intézményeken van 
a sor: ha valamilyen motiváci-
ós elbeszélgetésre, pályaalkal-
massági vizsgára van szükség, 

akkor ezeken részt kell venni. 
Augusztus 24-én pedig lesz 
egy újabb vonalhúzás, akkor 
derül ki a felsőoktatási intéz-
ménynek végső hallgatói lét-
száma. Nem kell megijedni 
attól, hogy a pótfelvételi so-
rán, csak önköltséges képzési 
formára nyerhet felvételt a je-
lentkező, hiszen akár egy félév 
után átkerülhet - ha jól teljesít 
– az államilag támogatott kép-
zésbe. 

– Idén mikor lesz a gólyatá-
bor, meddig kell jelentkezni-
ük a leendő elsősöknek?

– Augusztus 26-tól 30-ig 
szervezi a Hallgatói Önkor-
mányzat a balek7-et, ami egy 
fantasztikus buli lesz. Minden-
kit buzdítok, hogy ha csak te-
heti, legyen tagja ennek a baj-
társi közösségnek, érezze meg, 
milyen a Miskolci Egyetem 
campusán élni.

Augusztus 6-ig lehet még jelentkezni pótfelvételire
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Volt aki örült, volt aki szomorkodott a pontváró bulin

A sikertelen választási sze-
replés, a Jobbik körül ki-
alakuló, sorozatos botrá-
nyok, a pártszakadás a helyi 
szervezetekben is éreztetik 
hatásukat. 

Egyre többen döntenek 
úgy a párt eddigi politikusai 
közül, hogy a jövőben füg-
getlenként vagy más politi-
kai formációkban folytatják 
a pályafutásukat. A Torockai 
László-féle Mi Hazánk moz-
galom népszerűségét meg-
alakulása után alig pár héttel 
már egy százalék fölé mérték 
a közvélemény-kutatók, míg 
a Jobbik már alig ugorta meg 
a tízszázalékos küszöböt, ami 
az elmúlt évek legrosszabb 
eredménye. 

Szerdán reggel lemondott a 
Jobbik-közeli N1 TV főszer-
kesztője. Kisberk Szabolcs két 
társával – Magyar Klára és 
Szilvási Péter szerkesztőkkel 
– az N1 TV-n közzétett vi-
deóban jelentette be, hogy el-
hagyja munkahelyét. A Bú-
csúvideó-N1 című filmben az 
újságírók – a Jobbik válasz-
tási szlogenjére emlékeztetve 
– azzal indokolták döntésü-
ket, hogy nekik még tiszta a 
kezük, magyar a szívük és a 
józan eszükre hallgatnak. Az 
N1 TV-től várhatóan, hama-

rosan még többen távoznak. 
Kisberk Szabolcs úgy nyilat-
kozott, távozásuknak kizá-
rólag morális okai vannak, 
döntésüket már az áprilisi or-
szággyűlési választások, illet-
ve a Jobbik azt követő tisztújí-

tása óta fontolgatták. A volt 
főszerkesztő szerint a párt, il-
letve annak új vezetése vállal-
hatatlan irányba kezdte vinni 
a Jobbikot.

Mint arról már írtunk, ér-
tesüléseink szerint Miskol-
con és Borsodban is nagy az 
elégedetlenség jobbikos kö-
rökben, sokan fontolgatják a 
kiválást. 

A napokban nagy feltűnést 
keltett, hogy Pakusza Zol-
tán, a Jobbik eddigi megha-
tározó miskolci politikusa, 
önkormányzati frakcióveze-
tője, közösségi oldalán beje-
lentette: az elmúlt napokban 
lemondott minden tisztségé-

ről, melyet a Jobbikban viselt, 
kilépett a pártból és függet-
len képviselőként folytatja a 
tevékenységét. Mint írja, az 
utóbbi időszak folyamataival, 
különösen az elnökválasz-
tás kapcsán történtekkel, a 
Jobbik és az ő útjai elválnak, 
munkájával a jövőben a Mi 
Hazánk Mozgalmat kívánja 
segíteni. – Akik maradnak, 
azoknak jó egészséget és sok 
bölcsességet kívánok! – fo-
galmaz Pakusza Zoltán.

A miskolci politikust való-
színűleg sokan követni fog-
ják, hiszen – ahogy egy job-
bikos forrásunk elmondta 
– már „nem behunyt szem-
mel ugranak a sötétbe”, lét-
rejött a Mi Hazánk Mozga-
lom. Miklós Árpád, a Jobbik 
másik emblematikus helyi 
alakja, megyei közgyűlé-
si frakcióvezetője lapunk-
nak úgy nyilatkozott: nem 

beszélt Pakusza Zoltánnal 
a döntéséről, de az biztos, 
hogy neki sem tetszik a Job-
biknál bekövetkezett válto-
zás, az, ami Vona Gábor ve-
zényletével történt az elmúlt 
pár évben. – Amit és ahogy 
a Jobbik most csinál, az biz-
tos, hogy nem jó! Már akkor 
fenntartásaim voltak, ami-
kor Novák Elődöt kizárták 
a pártból, az pedig végképp 
nem volt az ínyemre, hogy a 
Jobbik nem szavazta meg az 
alkotmánymódosítást. Nem 
értettem egyet a Vona Gábor 
által kezdeményezett válto-
zásokkal; nem hittem abban, 
hogy győzni lehet azzal, hogy 
mást mondunk, sőt tagad-
juk, amit 2010 előtt mond-
tunk. Magam is ott voltam 
Ásotthalmon, ahol Torocz-
kai László zászlót bontott a 
Mi Hazánk Mozgalommal. 
Azt nem tudom, hogy szük-
ség van-e egy új pártra, azt 
azonban állítom, hogy nagy 
szükség lenne egy nemzeti 
alapon álló, a Fideszt hite-
lesen bíráló pártra – emelte 
ki Miklós Árpád, hozzátéve: 
nem tetszik neki ez a helyzet, 
de egyelőre nem lépett ki a 
Jobbikból. – Nyár van, hon-
védtalálkozóra megyek Er-
délybe, nem foglalkoztam a 
kérdéssel – fogalmazott. 

A miskolci nyilvános-
ságban sokáig Jakab Péter 
és Pakusza Zoltán jelentet-
te a Jobbikot, főleg Szegedi 
Márton távozása után. Ja-
kab Péter megkeresésünkre 
úgy nyilatkozott: Pakusza 
Zoltán a Jobbik tisztújítá-
sán nem titkoltan Torocz-
kai Lászlót támogatta. Úgy 
tűnik, most hozta meg ma-
gában azt a döntést, hogy 
a jövőben inkább Novák 
Előd pártjában politizál to-
vább, ugyanakkor a frakci-
óból mindenki más a Job-
bikban folyatja a képviselői 
munkát. – Ami a jövőt ille-
ti, a Jobbik Miskolci Alap-
szervezte hamarosan meg-
tartja egyébként is esedékes 
tisztújító taggyűlését, ahol 
megválasztjuk a Jobbik új 
miskolci elnökét, a frakció 
pedig az új frakcióvezetőjét. 
A helyi szervezetet egyéb 

módon nem érinti Pakusza 
Zoltán döntése – nyilatkoz-
ta a politikus. 

Badány Lajos, a Jobbik 
önkormányzati képviselője 
ugyanakkor lapunknak úgy 
fogalmazott, hogy a kiala-
kult helyzetet természetesen 
a közgyűlési frakcióval és a 
miskolci Jobbik szervezettel 
is át kell tekinteni. – Szemé-
lyes meggyőződésem szerint 
a városi ügyek tekintetében 
mindössze egy technikai vál-
tozásnak minősül a döntés – 
a Pakusza Zoltán és köztünk 
lévő harmonikus kapcsolat 

nem fog megbomlani, és to-
vábbra is teljes összhangban 
fogunk tudni együttműköd-
ni. Ismétlem, még mi sem be-
széltük át a témát a frakción 
és az alapszervezeten belül, 
ennek várhatóan jövő héten 
fogjuk szerét ejteni – hangoz-
tatta a képviselő.  

MISKOLCON IS SZAKAD A JOBBIK

„A Miskolci Egyetemen szerzett  
diplomának munkaerő-piaci értéke van”

Pakusza Zoltán kilépett, de sokan mások is elégedetlenek

Pakusza Zoltán

Miklós Árpád

Badány Lajos

Jakab Péter 



Szinay Attila, az Agrármi-
nisztérium jogi és igazgatási 
ügyekért felelős helyettes ál-
lamtitkára volt a napokban a 
vendégünk. Egyebek mellett 
a vidékfejlesztési támogatá-
sokról és a Miskolcot érintő 
tervekről kérdeztük.

– Új kormányzati ciklus 
kezdődött, részben a kor-
mány is átalakult. Az Ön 
területét érintően vannak 
változások?

– Az egykori Földművelés-
ügyi Minisztérium mostantól 
az Agrárminisztérium nevet 
viseli. További változás, hogy 
a vidékfejlesztés visszakerült 
a minisztériumba, ez részben 
a feladatkörömet is érinti. Fa-
zekas Sándor befejezte a tevé-
kenységét, a miniszterelnök 
Nagy Istvánt kérte fel a minisz-
teri teendők további ellátására. 
Így lényegében egy új stáb állt 
fel a minisztérium vezetésében. 
Ennek  részese lehetek, folytat-
hatom tevékenységemet. Örü-

lök, hogy személyemben egy 
miskolci vezetővel több van a 
kormányzat környékén. 

– Horváth Zita is megtarthat-
ta a posztját, elmondhatjuk, 
hogy Miskolc az utóbbi idő-
ben adott az országnak né-
hány helyettes államtitkárt.

– Így van és ennek nagyon 
örülök. Van egy olyan szán-
dék, hogy a város, a megye és 
a régió érdekében gyakrabban 
kommunikáljunk egymással 
mindazok, akik miskolciként 
veszünk részt az állam irányí-
tásában. Kötelességünknek ér-
zem, hogy a rendelkezésükre 
álljunk azoknak a szereplők-
nek, akik a megye vagy a város 
vezetésében dolgoznak. 

– Mi a konkrét feladata a 
vidékfejlesztésben?

– A 2014-2020-as uniós költ-
ségvetési ciklusban kiírt pályá-
zatok egy része került hozzám. 
Körülbelül 240 ezer kérelmet 
nyújtottak be, 1300 milliárd 
forintra: ezek döntő többsé-
gével kapcsolatban az előző 

kormányzati ciklusban már 
meghozták a döntéseket. Az 
munkám ezzel kapcsolatosan 
az elbírált döntéseket érintő 
jogorvoslati ügyek intézése. 

– 240 ezer pályázatból már 
170 ezerben született döntés 
– hatalmas számok. Milyen 
jogorvoslati kifogásokkal 
szoktak élni?

– Vannak, akik pályáztak 
és nem fogadják el, hogy nem 
nyertek, illetve nem elégedet-
tek a bírálati pontszámmal. 
Úgy érzik, az értékelés során 
esetleg nem vettek valamit fi-
gyelembe a bírálók. Elég ösz-
szetett dolog ez, és hosszú lán-
colat. Mindenki, aki ezen a 
területen dolgozik, azon van, 
hogy hatékonyan fel tudjuk 
használni a vidékfejlesztési 
forrásokat és lehetőleg minél 
több pénz jusson el azokhoz, 
akik erre jogosultak. 

– Melyek a jövő prioritásai 
a vidékfejlesztés területén?

– Ami a 2014-2020-as költ-
ségvetési ciklusból még hát-

ra van, az elsősorban a bo-
rászatokat érinti, illetve a 
helyi élelmiszer-feldolgozás-
sal kapcsolatban is várható 
új pályázatok kiírása. A mi 
munkánk, illetve az elsőfokú 
hatóság munkája lényegében 
a szerződés-előkészítésre, a 
pályázati pénzek szabálysze-
rű felhasználásának ellenőr-
zésére irányul. A miniszté-
rium az elmúlt négy évben 
azt a jelmondatot választotta, 
hogy a mi munkánk a termő-
földtől az asztalig tart. Szeret-
nénk, ha a nagy gazdaságok 
mellett, a kis és közepes csa-
ládi gazdaságok is megerő-
södhetnének úgy, ahogy kül-
földön. Amikor betakarítják 
a terményt, már azt is tudják, 
hova fogják eladni. 

– Ha visszatekintünk az el-
múlt négy évre, melyek voltak 
azok a sarokpontok, amelyet 
Miskolcon sikernek könyvel-
het el a minisztérium?

– Az osztatlan közös földtu-
lajdon megszüntetésére indí-
tott állami projekt nagyon rég-
óta húzódó ügy volt. Azonban 
az elmúlt 3-4 évben az állam 
vállalta, hogy kifizeti a földmé-
rő és a jogi szakértő díját, így 
a miskolci járásban egy olyan 
földtulajdoni rendszerhez ju-
tottak, ahol kizárólagos tulaj-
donosok lehettek az érintettek. 
Ezáltal pedig – amellett, hogy 
egyszerűbb az ügyek intézése 
– magának a földnek is meg-
nő az értéke, hiszen ha valami 
kizárólag egy emberé, az sok-
kal könnyebben cserél gazdát, 

fejleszteni is könnyebb rajta. 
Úgy érzem, elmúlt négy évben 
Miskolc életében is egyre job-
ban jelen volt a minisztérium. 
Az Avasi Borangolás például 
egy olyan nagyszerű kezdemé-
nyezés, ahol nem kellett külö-
nösebben érvelni, hogy támo-
gassuk a rendezvényt. A V4-ek 
képviselői a Diósgyőri várban 
találkoztak, de említhetném a 
kisvasút vagy a Herman Ottó 
Látogatóközpont jövőbeni fej-
lesztését is – ez mind a minisz-
térium portfóliójába tartozik. 

– A Herman Ottó Látogató-
központ beruházása hol tart?

– Jelenleg a közbeszerzés 
előkészítése folyik, remélem, 
innentől felgyorsulnak az ese-
mények, és látványosabb stádi-
umokhoz érkezünk. 

Beszélgetés Szinay Attila helyettes államtitkárral 

„Úgy érzem, az elmúlt négy évben 
Miskolc életében is egyre jobban 
jelen volt a minisztérium”

Jó ez a nyüzsi, ami a bel-
városban fogad minket, de 
olykor-olykor azért jól esik 
elmenekülni valahová, ahol 
gondolkodhatunk, kicsit 
eggyé válhatunk a termé-
szettel. És szerencsére van 
nekünk, miskolciaknak egy 
csendes, mesebeli, varázs-
latos kis világunk Majláth 
után, Hámor előtt, a Csa-
nyik-völgyben: a Miskolci 
Állatkert és Kultúrpark.

Kövesdi Kinga, zoopedagó-
gustól megtudtuk, hogy az el-
múlt hónapokban nagyon nagy 
a látogatottsága az állatkertnek. 
– Szeretnek itt lenni az emberek! 
– mondta mosolyogva a zoope-
dagógus. Június 18. és július 27. 
között általános iskolásoknak 
szervezett ZOO-tábort Bükki Fi-
atalok Természetjáró Egyesülete. 
Több mint 300 gyermek járt az ál-
latkertben a hat hét alatt. 

A Miskolci Állatkert és Kul-
túrpark nemcsak a látogatóktól 
„hangos”. Szép számmal van-
nak itt diákmunkások és 50 órás 
önkéntesek is. – Olyan értéke-
ket hagynak itt a munkájukkal, 
amiket a vendégek is láthatnak: 
kertészeti munkákat, kerítés-
festést-, és építést is végeznek – 
nyilatkozta Kinga.

Nyeste Ágoston is az egyko-
ri Vadaspark lombkoronái kö-
zött töltötte nyári hétköznapjait, 
amikor ott jártunk. A Diósgyőri 
Gimnázium 18 éves tanulója a 
barátaival jött az állatkertbe. – Er-
dőt irtottunk, gallyakat hordtunk, 
ásóztunk, és csöveket fektettünk 
le. Örülünk, hogy ide jöhettünk 
dolgozni, nagyon jól érezzük itt 
magunkat – nyilatkozta.

Murányi Levente szintén diák-
munkásként tevékenykedett az 
állatkertben. Ő 16 éves és a Fáy 
András Görögkatolikus Szakgim-
názium tanulója. - Ilyen munkát 
kerestem, mint ami itt van: kint va-
gyunk a szabadban, az erdőben, fi-
zikai munkát végzünk. A társaság 
és a munka is jó, minden bizony-
nyal jövőre is jelentkezek majd ál-
latkerti munkára – mondta el. 

Tóth Réka és Barta Evelin épp 
a lámákat etette, amikor össze-
találkoztunk az állatkert egyik 
árnyékos zugában. A lányok 
Mezőkövedről és Székesfehér-
várról jöttek Miskolcra kirán-
dulni. Mint mondták, ez az ál-
latkert olyan benyomást kelt, 
mintha az állatok a természe-
tes élőhelyeiken lennének. Az is 
érdekes, hogy sok állatot lehet 
etetni és simogatni. 

Bana Bátori Judit és férje négy 
éves lányukkal érkezett az állat-
kertbe. – A lányunk imádja az ál-
latokat, szinte a környék összes ál-
latkertjét bejártuk már – mondta 
Judit nevetve. – Rengeteg itt a fa, 
az erdő közepén vagyunk, ezért 
nagyon kellemes itt sétálni még 
akkor is, ha hőség tombol a belvá-
rosban - tette hozzá.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékességi területén működő kor-
mány ablakok nyitvatartása 2018. augusztus 6. napjától megváltozik. Az ügyfelek szá-
mára az ügyfélfogadási idő teljes időtartama alatt, annak utolsó percéig biztosított lesz 
az ügyintézés lehetősége.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci 
Járási Hivatal kormányablakainak ügyfélfogadási ideje

Miskolc, 
Kis-Hunyad 
u. 9.

Miskolc, 
Csizmadia 
köz 1.

Miskolc,  
Vologda u. 4.

Miskolc, 
Kandó K. tér 
1-3.

Felsőzsolca, 
Szent István 
u. 25.

Emőd,  
Hunyadi u. 
27-29.

Hétfő 7.00 – 17.00 7.00 – 17.00 7.00 – 17.00 7.00 – 17.00 7.00 – 17.00 7.00 – 17.00

Kedd 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00

Szerda 8.00 – 17.30 8.00 – 17.30 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00

Csütörtök 8.00 – 18.00 8.00 – 18.00 8.00 – 18.00 8.00 – 18.00 8.00 – 18.00 8.00 – 18.00

Péntek 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal további 
járási hivatalai kormányablakainak ügyfélfogadási ideje

Nyitva tartás

Hétfő 7.00-17.00

Kedd 8.00-14.00

Szerda 8.00-17.00

Csütörtök 8.00-18.00

Péntek 8.00-14.00

Augusztus 6-án és 7-én éj-
szaka vágányzár lesz a teljes 
villamosvonalon, emiatt az 
utolsó 1-es villamos a Tiszai 
pályaudvarról 20:00 órakor, 
Felső-Majláthról 20:38-kor 
indul. Ezt követően villamos-
pótló autóbuszok közleked-
nek. A vágányzár a 2-es villa-
mos közlekedését is érinti, az 

utolsó szerelvény a Tiszai pá-
lyaudvarról 19:55-kor, a Vas-
gyárból 20:23-kor indul, ezu-
tán az Újgyőri főtérről induló 
autóbuszokat lehet igénybe 
venni a Vasgyár felé, illetve a 
Vasgyárból az Újgyőri főtér 
felé. Ezeken a járatokon ér-
vényes a villamosbérlet.  Au-
gusztus 8-án és 9-én éjszaka 

szintén villamospótló autó-
buszok közlekednek az Új-
győri főtér és Felső-Majláth 
között. Augusztus 10., 11., 13. 
és 14-én éjszaka a villamo-
sok a Diósgyőri Gimnázium 
megállóhelyig közlekednek, 
ezt követően villamospótló 
autóbuszokkal lehet eljutni 
Felső-Majláth végállomásra. 

Megváltozik a kormányablakok 
nyitvatartása!

Vágányzár, villamospótlók közlekednek 

Majláth után, Hámor előtt, a Csanyik völgyében 

Nyári túra a miskolci 
állatkertben



Augusztus 4. és szeptember 
2. között végzik a Miskol-
ci Sportcentrum Kft. által 
üzemeltetett Kemény Dé-
nes Sportuszoda rendes évi 
karbantartását a különböző 
szakterületek munkatársai, 
akik az előírt és kötelező fel-
adatok végrehajtása mellett 
az intézmény szolgáltatási 
színvonalának további javí-
tásáért is dolgoznak. Ezen 
időszak alatt a létesítmény 
értelemszerűen nem tud lá-
togatókat fogadni.

Az intézmény szolgáltatá-
si színvonalának javítása ér-
dekében, a lakosságot érintő 
fejlesztések közül a fitnesz-te-
rem és a szauna átalakítását, 
bővítését lehet kiemelni – tá-
jékoztatta szerkesztőségünket 
a Miskolci Sportcentrum Kft. 

kommunikációs menedzsere. 
Szűcs István hozzátette, a sza-
una nagyobb pihenő részt kap, 
bővül az ottani öltözőrész is. 
Nagyobb lesz a fitnesz-terem, 
melybe újabb gépek beszerzé-
sét is tervezik.

A nyári karbantartás során 
olyan, az üzemelés közben meg 
nem valósítható munkákat vé-
geznek el, mint a medencetér 
plafonjának festése, a víztech-

nológiai-, gépészeti-, és lég-
technikai berendezések átvizs-
gálása, szükség esetén javítása, 
felújítása. A tanmedence és a 
versenymedence fertőtlenítése, 
fugázása, ebből adódóan teljes 
vízcseréje, valamint a medence 
elöregedett, elkopott, töredezett 
túlfolyórácsainak és a mozgat-
ható híd burkolatának cseréje 
éppúgy szerepel a feladatok kö-
zött, mint az öltözők szokásos 
felújítása mellett az öltözői zu-
hanyzók lábazatának javítása, a 
közösségi terek, a lépcsőházak, 
közlekedők, lelátók festése, fes-
tésjavítása, takarítása.

Áthelyezik a pénztárpultot, 
kialakítva ezzel a későbbiek-
ben megújuló beléptető rend-
szer helyét. A méltán kedvelt 
sportintézmény – hasonló-
an a már korábban, karban-
tartás miatt bezárt Diósgyőri 
Tanuszodához – szeptember 
3-án, hétfőn, 6 órától várja újra 
vendégeit. (Archív felvételek)

NYÁRI KARBANTARTÁS  
A „KEMÉNYBEN”
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Tájékozódjon első kézből! 
MINDENHOL OTT VAGYUNK!

Hirdetés

2018. augusztus 12-én  
(vasárnap) 18-órakor

ORGONA  
ÉS ÉNEK EST
a Miskolctapolcai  

Református  
Templomban

Kálvin János sétány 1. sz.  
(Bástya hotel mögött)

Orgona: SEPSY KÁROLY  
orgonaművész

Ének: Dr. Romhányiné Papp Mária 
énekművész 

Kíséri a fia: Dr. Romhányi Róbert,  
a gyülekezet kántora

A belépés díjtalan.  
Az adomány a templom építésére  szolgál.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket 
kedvezményes áron a Mis-
kolci 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

Kétgólos hátrányból állt fel a DVTK
Az OTP Bank Liga 2. for-

dulójában, múlt szombaton 
gyorsan kétgólos előnybe ke-
rült a diósgyőri arénában a 
PAFC csapata a mérkőzés ele-
jén ötlettelenül, sok hibával 
játszó DVTK ellen. Ezt kö-
vetően azonban fokozatosan 

feljött a Diósgyőr, sorra ala-
kította ki a helyzeteket, ami-
ből Dušan Brković szépített. A 
második játékrészben egyér-
telmű mezőnyfölényben ját-
szott a DVTK, előbb Vernes 
Richárd egyenlített, majd em-
berelőnybe is került a DVTK: 

a felcsúti Molnár Gábort kiál-
lították, mivel két kézzel fel-
lökte Tomislav Mazalovicot. 
Később büntetőhöz is jutott a 
Diósgyőr, de Ugrai nem tud-
ta ezt értékesíteni, a felső lécre 
bombázott, így maradt a 2-2-
es végeredmény. 

Négy miskolci a terepfutó világbajnokságon
Az International Skyrun-

ning Federation, augusztus 
3-5. között az olaszorszá-
gi Fonte Cerreto városában 
rendezi meg az ifjúsági terep-
futó világbajnokságot. A via-
dalra benevezett magyar vá-
logatott tagjai, Németh Luca, 
Farkas Balázs, Iván Levente, 
és Büki Ádám kivétel nélkül 
miskolciak, csakúgy, mint a 

csapatvezető Németh Csaba. 
A terepfutó válogatott tagjai 
csütörtökön reggel indulnak 
a Rómától 80 km-re találha-
tó síközpontba, a világbaj-
nokság helyszínére. Pénteken 
már az első versenyszámban, 
a verticalban kellett bizonyí-
taniuk. Németh Luca és Far-
kas Balázs az ifjúsági, Büki 
Ádám és Iván Levente pedig 

a junior/U23-as korcsoport-
ban próbálhatott szerencsét. 
Egy nap pihenőt követően, 
vasárnap a sky versenyszám 
vár a mezőnyre. A két ver-
senynap alapján lesz összetett 
értékelés, így akár három ka-
tegóriában is eredményesek 
lehetnek a DTC, a Nomád 
Terepfutó Suli és az MVSI 
színeit képviselő miskolciak. 

Tokajban edzőtáboroztak a miskolci 
kajakosok

Az MVSC-MVSI kajak-ke-
nu szakosztályának tagjai az 
országban elsőként vehették 
birtokba a nemrégiben, Or-
bán Viktor miniszterelnök ál-
tal átadott tokaji vízibázist. Jú-
lius 22-25. között Guba Attila 
edző irányításával 25 sporto-
ló gyakorolt együtt. A közelgő 
magyar bajnokságra való fel-
készülés mellett volt idő csa-
patépítésre és vízitúrázásra is.

HÍREK - RÖVIDEN



Világméretű botrány hely-
színévé vált Miskolc az 1870-
es évek elején. Gyakorlatilag 
itt találták ki azt a fajta pira-
misjátékot, vagy „multi-le-
vel” (MLM) értékesítési vál-
lalkozási formát, ami jóval 
később terjedt el a világon. 

A történet főszereplője Jelinek 
Antal, egy agyafúrt feltaláló – 
eredeti szakmájára nézve kőmű-
ves – volt. Ő találta ki, hogy egy 
kiházasító egyletet kellene alapí-
tani, úgy, hogy az oda belépő, fi-
zető tagok házasodásuk esetén, a 
befizetett összeg arányában, csi-
nos hozományt kapjanak visz-
sza. Úgy gondolta, hogy mivel 
házasság mindig lesz, az egy-
let fizető tagjai vélhetőleg soha 
nem fogynak majd el. Az egylet 
alapítását – a pénzügyi szem-
pontokon túl – rendkívül em-
berbarátnak is gondolta, mivel a 
kezdeményezés zászlóshajójává 
válhatott a családalapításnak. 

A gondolatot tett követte és 
Jelinek megalapította a Bor-

sod-Miskolczi Kölcsönös Ki-
házasító Egyletet. Ügyveze-
tőnek beszervezte Eördögh 
István ügyvédet, pénztárosnak 
egy Zathereczky János nevű 
kocsmárost, maga pedig a tit-
kári teendőket látta el. Irodát 
is béreltek, a Weidlich-udvar 
mellett. Azt is kieszelték, hogy 

ha ügynököket foglalkoztat-
nak arra, hogy újabb ügynö-
köket szervezzenek be, fizető 
tagokat toborozzanak és há-
zasságokat hozzanak össze, az 

tovább emeli a hatékonyságot. 
Az ügynököket a beszerve-
zett tagok és a közbenjárásuk-
ra megkötött házasságok után 
javadalmazták. Az eleinte na-
gyobb feltűnés nélkül műkö-
dő egylet néhány hónap múlva 
már busás hozományt fizetett 
tagjai házassága után. 

Jól ment az üzlet, 1870-1871-
re az egylet, már számos fióke-
gylettel rendelkezett (Miskolcon 
pl. négy egylet működött), Tó-
dultak a befizető tagok, szapo-

rodtak az ügynökök, ömlött a 
pénz a kasszába. Neves közéle-
ti személyiségek vállaltak elnö-
ki szerepet egy-egy fiókegylet-
ben (pl. Zelenka Pál evangélikus 
püspök, Nyilas Samu, Ixel Soma, 
Apostol Pál, Soltész Nagy Albert 
stb.) A város főutcáján becsuk-
tak a gyér forgalmú üzletek, 
mert a cégvezetők inkább beáll-
tak házasságszerző ügynöknek. 
Az egylet fejlődése töretlennek 
látszott, a miskolci postán külön 
részleget hoztak létre az egylet-
hez érkező összegek kezelésére. 
Fiókjaik voltak Magyarországon 
kívül Berlinben, Krakkóban, Pá-

rizsban, Amerikában, Ausztrá-
liában és Észak-Afrikában is. A 
vezetőség egyik napról a másik-
ra elkezdett fürödni a pénzben: 
20 ezer forintért csináltattak ma-
gukról portréfestményt, kerese-
tük évi 100 ezer forintra rúgott, 
még jótékonykodásra is futotta. 
A korabeli lapokban köszönő 
levelekben hálálkodtak a kü-
lönböző nőegyletek, árvaházak, 
gyermekvédelmi intézmények 
az egylet nagylelkű pénzügyi 
adományai miatt. A kiházasító 
egyletnek 1871-ben már több, 
mint 8000 ügynöke volt és csak 
Magyarországon 40 ezer tagja.  

S ekkor beütött a krach! Az em-
berek rájöttek, hogy nemcsak 
szerelemből lehet házasodni, ha-
nem a busás pénzügyi előnyök 
miatt is. A lapok többek között 
beszámolnak Ullmann Júlia fod-
rásznő esetéről, akinek egy kato-
na, név szerint Ausländer Vil-
mos házasságot ígérvén kicsalta 
200 forintját és azt az egyletnek 
utalva, még ügynöknek is be-
állt. Számosan teljes vagyonukat 
befizetve kötöttek érdekházassá-
gokat, majd a kapott mesés va-
gyon után gyorsan elváltak.

SOMORJAI LEHEL
TÖRTÉNÉSZ
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Vasárnap, 5-én a fél 9 órai 
szentmisén mutatkozik be a 
mindszenti plébánia új káp-
lánja, Kovács József atya, a 
10 órai szentmisén pedig 
Juhász Ferenc kanonok, az 
új plébános. Ugyanígy, ezen 
a vasárnapon mutatja be 
első szentmiséjét az újdiós-
győri Szent Imre-templom-
ban Berkes László kanonok, 
plébános. Az újgyőri temp-
lomban augusztus 7-én, ked-

den, a 18 órai szentmisén 
évfolyamtalálkozón vesznek 
részt a 39 éve szentelt papok, 
köztük Ternyák Csaba egri 
érsek is. 

Jövő vasárnap, 12-én meg-
kezdődik a háromnapos lel-
kigyakorlat, előkészületül a 
minorita templom Nagybol-
dogasszony búcsújára. A 18 
órakor kezdődő szentmisé-
ket Nagy Krisztián hernád-
németi plébános mutatja be. 

Vasárnap, a szentmise után, 
19 órától Pitti Katalin ope-
raénekes tart koncertet a 
templomban. Augusztus 15-
én lesz 35 éve, hogy Sedon 
László, mint új plébános, 
bemutatta első szentmiséjét 
a hejőcsabai plébániatemp-
lomban. 

Ezen a napon 18 órakor 
hálaadó szentmisét mutat 
be a három és fél évtized ke-
gyelmeiért.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Útburkolati jeleket festet-
tek, kátyúztak és virágo-
kat is ültettek az elmúlt 
időszakban az avasi 7. sz. 
választókörzetben. 

Fodor Zoltán, a terület ön-
kormányzati képviselője a 
fejlesztésekkel kapcsolatban 
elmondta: ezekre egyrészt a 
közlekedés biztonsága, más-
részt a lakókörnyezet élhetőb-
bé, esztétikusabbá tétele miatt 
volt szükség. A városrészben 
annak idején a lakótelepek 
megépítésével együtt ültették 
el a fákat, bokrokat is a közte-
rületeken. Az elmúlt 36 évben 
ezek a fák nagyon megnőttek 
a gondozásuk azonban nem 
mindig történt meg. – Sok la-
kossági jelzést kaptam, hogy 
akadályozzák a kilátást, köz-
lekedési problémákat okoz-
nak, ezért elindítottam egy 
folyamatot a helyzet rendezé-
sére. Legallyazzuk a fákat, ahol 
szükséges, ezt szakember vég-

zi, a nyesedéket pedig a Város-
gazda szállítja el – nyilatkozta 
a képviselő. 

Fodor Zoltán arról is szólt, 
hogy az elmúlt időszakban erő-
sen megkoptak a területen az 
útburkolati jelek. – A gyalogát-
kelőhelyek az esti szürkületben 
így már nem voltak bizton-
ságosak a gyalogosok számá-
ra. Az utakon nagyon fontos 
a „látni és látszani” elv, ezért a 
balesetek megelőzése érdeké-
ben felfestettem az útburkolati 

jeleket. Kátyúzást is végeztünk 
– tette hozzá a városrész kép-
viselője, aki a virágosításról el-
mondta: a sokak örömére szol-
gáló, színpompás sárga virágú 
„büdöskék”, amelyek nemré-
giben kerültek a körzetbe, ere-
detileg a Szent István téren a 
virágóra alatt voltak kiültetve. – 
Nagyon megnőttek, gátolták az 
óra egyik mutatóját a mozgás-
ban ezért kiszedésre lettek ítél-
ve. Elkértem ezeket a virágokat, 
kiültettük a körzetbe. Nagyon 

jól sikerült a futómuskátlik 
kihelyezése is az oszlopokra. 
Rendesen gondozzák őket, szé-
pen hajtanak, mindannyiunk 
legnagyobb örömére – mondta 
még el Fodor Zoltán, kiemel-
ve, hogy folytatják a gallyazást, 
a szerviz-utak kátyúzását, és az 
útburkolat jelek felfestését is, 
ha esetleg kimaradt ez valahol. 
Mint fogalmazott, ezek mind 
a lakók komfort érzetét fokoz-
zák, hiszen nem mindegy, mi-
lyen környezetben élünk 

FEJEZETEK MISKOLC TÖRTÉNETÉBŐL

Borsod-Miskolczi Kölcsönös Kiházasító Egylet  
– a világ egyik első piramisjátéka

GALLYAZÁS, KÁTYÚZÁS, VIRÁGOSÍTÁS 
AZ AVASON

Az egyletnek helyet adó egyemeletes ház, középen

Az új büntetőeljárási 
törvényt az Országgyű-
lés 2017. évi XC. tv. 
számon, a tavalyi 
év folyamán fogad-
ta el, a jogszabály 
2018. július 01-jén lépett 
életbe. Rendelkezéseit már 
a folyamatban lévő ügyek-
ben is alkalmazni kell.

Ez a törvény lehetőséget 
teremt arra, hogy egysze-
rűbbé és gyorsabbá váljon a 
büntető ügyekben az eljárás. 
Az új be. alapján az ügyész-
ség már az eljárás első sza-
kaszában, a nyomozás folya-
mán bármikor közölheti a 
gyanúsítottal, hogy milyen 
intézkedésre, milyen határo-
zat meghozatalára lát lehe-
tőséget, melynek feltétele a 
terhelt beismerése.

A nyomozás szakaszában 
az ügyészség vádemelés he-
lyet az eljárást felfüggeszthe-
ti, bizonyos feltételek meglé-
te esetén. Ebben az esetben, 
a gyanúsított együttműkö-
dése oda vezethet, hogy az 
ellene indult eljárást meg-
szüntetik.

Fontos új szabály, hogy 
ezen túl a vádlottaknak nem 
kötelezettségük, hanem jo-
guk lesz részt venni a bíró-
sági tárgyalásokon, vagyis 
ha a vádlott lemond a tár-
gyaláson való megjelenés 
jogáról, akkor nélküle is le-
folytathatják a büntető pert 
és akár a távollétében is 
meghozhatják az ítéletet.

Lényeges újdonság, hogy 
a bíróságnak minden ügy-
ben úgynevezett „előkészí-
tő ülést” kell tartani. En-
nek egyik célja az eljárást 
gyorsító egyezség létreho-
zásának megkísérlése, ami 
arra ad lehetőséget, hogy 
az ügyészség, a vádlott és 
a védő a jogkövetkezmé-
nyekről, a büntetésről meg-
egyezzenek abban az eset-
ben, ha a vádlott beismerő 
vallomást tesz.

Az egyezség során az 
ügyészség és a védelem ar-
ról állapodik meg, hogy ha a 
vádlott lemond a hosszadal-
mas bizonyítási eljárásról, 
akkor cserébe milyen eny-
hébb büntetést kaphat. Ezt 
az egyezséget a bíróságnak 
is jóvá kell hagynia.

Az egyezség során sem a 
tényállás, sem pedig a jogi 
minősítés nem lehet alku 
tárgya.
DR. STRASSBURGER GYULA  

ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Az új büntetőeljárási 
törvény
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augusztus 11., 20.00

TRIBUTE TO XX. CENTURY
BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA
Sztárvendég: Polyák Lilla &Szörényi Levente

augusztus 17., 20.00

MARICA GRÓFNŐ
Főszereplők: Rálik Szilvia, Boncsér Gergely
BUDAFOKI DOHNÁNYI ZENEKAR
Vezényel: Hollerung Gábor

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA

Támogatók: Hivatalos borszállító:

zemplenifesztival.jegy.hu – www.zemplenfestival.hu

Jelentkezés feltétele: bármely képzési területen szerzett diploma.

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 17.

További információ: http://fordito.uni-miskolc.hu/

Jelentkezési lap: http://www.uni-miskolc.hu/~bolweb/felveteli/szak.php?m=53/ 

Tel.: 20/493-4184

A Miskolci Egyetem BTK Társadalomtudományi
és gazdasági szakfordító szakirányú továbbképzést indít

2018 szeptemberében angol, német és orosz nyelvből.

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

Az akció érvényes: 
2018.08.04-től-2018.08.17-ig. 

Perlux mosógél 3l 299,-/l 899,-

Perlux folteltávolító 1l  449,-

Univerzális mosópor 400gr 273,-/kg  109,-

Dreft mosógél 0.8L 486,-/L  389,-

Vanish folteltávolító 100ml 1990,-/l  199,-

Bref Power Aktív Duo 2x50gr   699,-

Clin pumpás ablaktisztító 500ml 878,-/l  439,-

Clin ablaktisztító utántöltő 500ml 718,-/l  359,-

Palette Creme color hajfesték  699,-

Boni Perfex wc papír 24tek 3rét. 999,-

Safeguard foly.szappan pump. 225ml 1328,-/l  299,-

Amaril freshmatic kész. utántöltő 250ml 1596,-/l  399,-

Dove krémtusfűrdő  250ml 2396,-/l  599,-

Mosószóda 1kg  389,-

A MÁV Zrt. munkatársakat keres 
MISKOLCRA az alábbi munkakörökbe:

Középfokú végzettséggel:

villanyszerelő – felsővezeték szerelő

Középfokú szakirányú végzettséggel  
és érettségivel: 

ingatlankezelési művezető

Amit ajánlunk:
 hosszú távú, biztos munkahely, kiszámítható 

munkaidő és jövedelem, választható béren 
kívüli juttatás, önkéntes nyugdíjpénztári hozzá-

járulás, utazási kedvezmény.

Jelentkezését a 
www.mavcsoport.hu/karrier 

oldalon várjuk.

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

Apróhirdetés
Eladó napellenző bérházi erkély-
re. Mérete sz: 150 x h: 200 cm. 
Érdeklődni tel: 46/311-881,  
70/250 0557

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázs-
kapuk cseréje óriási kedvezmény-
nyel, teljeskörű árnyékolástechni-
kával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. Nyit-
va: h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.

Nem italozó, önállóan dolgozni 
tudó ácsot és korábban ács mel-
lett dolgozó segédmunkást kere-
sek Miskolc és környékére, nem 
csak tetőn végzendő munkákra. 
Tel.: 06-20/460-6775.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz -
kar to no zás, lambé riá zás, filagóri-
ák, elő tetők, kerítések, kerti házak 

és egyéb famunkák készítése; Ve-
lux ablakok beépítése, cseréje; íves 
fedések és hajlatok készítése; te-
tők szellőztetése. www.kerekgyar-
to-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775. 

Angol, német nyelvtanfolyam. 
60x45 perces tanóra előjegyzés-
sel csak 45 ezer Ft. Érdeklődni: 06-
46/742-485. Ügyfélfogadás: H-P 
10.00-18.00. Pannon Educatio Kft. 
E–001594/2017

Ingyenes számítógépes tanfo-
lyam, hétköznap délután, Miskol-
con! Korhatár 65 év. A kezdő és ha-
ladó tanfolyamainkat elvégzők 60 
ezer Ft értékű nyelvtanfolyamot 
kapnak ajándékba. Az ajándék át-
ruházható! Tel.: 742-485. Pannon 
Educatio Kft. E-001594/2017 

C+CE jogosítvánnyal rendelkező 
teherautósofőr jelentkezését vár-
juk, kiemelt fizetéssel + juttatá-
sok egyéni megállapodás szerint. 
Részletes információ: 30/904-1436 
telefonszámon.
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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

A középkori forgatag közönsége megcsodálhatta Kassai Lajos világrekorder lovasíjász bemutatóját is.  Ő hozta létre a Kapos-
mérő melletti Kassai-völgyet, a magyar lovasíjászat központját. Jelenleg már tizennégy országban működik a Kassai-iskola alap-
ján szerveződő lovasíjász központ. 2011-ben a Testnevelési Egyetem elfogadta az általa kidolgozott gyakorlati oktatást és elindí-
totta lovasíjász képzést. A világon elsőként Magyarországon lehet lovasíjász tanári diplomát szerezni. Életéről és munkásságáról 
Kaszás Géza forgatott filmet A lovasíjász címmel.  Minden eddigi lovasíjász versenyt megnyert. Öt Guinness Világrekordot állí-
tott fel: ő az egyetlen a világon, aki képes váltott lovakon megállás nélkül 24 órán keresztül lovasíjászni.    FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS

„A MAGYAROK NYILAITÓL…”

Te mivel hűtöd magad a hőségben? 
1

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben né-
hány hűsölési módszert rejtettük el, a nagy meleg 
idejére. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy levél-
ben vagy e-mailben, legkésőbb 2018. szeptem-
ber 5-én éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe 
(3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@
mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket 

beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki.

Új rendőrtisztek  
a megyében

Nyolc ifjú hadnagy kezdte meg rendőri szolgálatát a napokban a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság állományá-
ban. Az új tisztek ünnepélyes keretek között vehették át kinevezési ok-
mányaikat. Vereckei Csaba r. dandártábornok, a megyei rendőr-főka-
pitányság vezetője a rendezvényen egyebek mellett azt kérte, hogy az 
új kollégák szükség esetén bátran forduljanak segítségért elöljáróik-
hoz, akik mindenben támogatni és segíteni fogják őket munkavégzé-
sük során. Az új tisztek az Encsi-, a Mezőkövesd, a Miskolci-, az Ózdi-, 
a Sátoraljaújhelyi- és a Tiszaújvárosi rendőrkapitányságok állományá-
ba kapták meg kinevezési parancsukat, eltérő beosztásokba. 

Két kisgyerek karambolozott quaddal Lyukóban 
Benzines quaddal karambolozott két kisgyerek – egy 10 és egy 6 

éves – július 31-én este Lyukóban, az őzugrói temetőnél – tájékoz-
tatta szerkesztőségünket a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság. 
Mindkét gyermeket kórházba szállították a mentők. Elsődleges in-
formációink szerint az egyiknek a feje, másiknak a végtagja sérült.

Rendőrök vetettek véget egy késelésnek 
Fénye nappal akarta meggyilkolni egy férfi az élettársát – a nő 

életét a véletlenül arra járó rendőrök mentették meg.  A 48 éves 
gyanúsított Miskolcon, az Andrássy utcán július 26-án, délelőtt 10 
óra körül előzetes szóváltást követően megütötte, megrúgta élet-
társát, majd a földre került nőt megpróbálta megszúrni. A szeren-
csére éppen arra haladó, más szolgálati feladatra indult nyomozók, 
látva az eseményeket azonnal közbeléptek. Kiugrottak a kocsiból 

és leteperték a támadót, 
megmentve ezzel a sértett 
életét. Gyanúsítotti kihall-
gatásán a 48 éves férfi be-
ismerő vallomást tett. A 

Miskolci Rendőrkapitányság súlyos testi sértés bűntett kísérlet el-
követésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást.

Kirabolták, megkötözték és magára hagyták a nőt
Órákon át vizsgáltak a rendőrök július 28-án egy fehér fur-

gont az Avason, a Kölcsey utcán. Állítólag meg is bilincseltek va-
lakit, információink szerint az autó egy bűncselekményben volt 
érintett és a rendőrségi helyszínelők vizsgálták át. Hét elején, a 
rendőrség hivatalosan arról tájékoztatott az ügyben, hogy július 
24-én az esti órákban feljelentést tett egy 20 éves miskolci nő. Eb-
ben előadta, hogy előző este megismerkedett két férfival, akikkel 
egy miskolctapolcai ingatlanba ment. A két férfi a reggeli órák-
ban bántalmazta őt, elvették készpénzét, mobiltelefonját, majd 
megkötözték és autójukkal egy erdős részre vitték, ahol magára 
hagyták. Miután sikerült kiszabadítania magát, egy kölcsönkért 
mobiltelefonon kért segítséget. A nyomozók azonosították, majd 
július 28-án a reggeli órákban elfogták a gyanúsítottakat, akiket 
kihallgattak, majd őrizetbe vettek. A B.-A.-Z. Megyei Rendőr-fő-
kapitányság személyi szabadság megsértése, szexuális erőszak, 
továbbá rablás miatt folytat nyomozást N. Gábor 34 éves és F. 
Gábor 43 éves miskolci lakosokkal szemben. (Fotó: Üveges Máté)

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

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 - április 20) Megerősítést vár valakitől, és 
nem érti, hogy miért nem kapja meg, amikor úgy érzi, mindent 
megtett az ügy érdekében. Lehet, hogy csak várnia kell még 

egy kicsit, de higgye el, végül minden összevág majd.

Bika (április 21 - május 20) Lassan itt az ideje pontot tenni 
valaminek a végére, és ezt már Ön is pontosan érzi. Ha sikerül 
elszánnia magát, nem is lesz olyan nehéz majd lezárni ezt az 

egész ügyet, és új kezdetet nyitni valami felé. 

Ikrek (május 21 - június 21) Mindenkit lenyűgöz valami az Ön 
környezetében, mégis úgy érzi, hogy ennél többre van szüksé-
ge. Nem igazán látja, mitől kellene hanyatt esnie, de most nem 

is baj, ha kicsit kritikusabb lesz a többieknél.

Rák (június 22 - július 22) Úgy érzi, hogy valaki ennél jobb 
munkát is végezhetett volna, de összességében mégis elége-
dett az eredménnyel. Ezúttal ne a hibákat keresse, hanem pró-

bálja meg élvezni a kialakult helyzet eredményét.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Ennél többre számí-
tott valakitől, viszont úgy tűnik, hogy ő már lezártnak tartja a 
dolgokat. Ne feledje, hogy ha valami nem tetszik, még mindig 

megmásíthatja a felállást, csak dolgoznia kell egy kicsit az ügyön. 

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Úgy látja, hiába fordí-
tott sok energiát valamire, megváltoztak a dolgok, és már nem 
ez az elsődleges. Ne hagyja, hogy megijessze, mennyire gyorsan 

változnak a körülmények, inkább próbálja felvenni a tempót.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Ha valami igazán 
fontos, akkor ezen a héten arra összpontosítsa a figyelmét, 
mert ha szétszórt lesz, nehezére esik teljesíteni a magas köve-

telményeket. Ha a problémára koncentrál, gyorsan meg is oldja majd. 

Skorpió (október 24 - november 22) Gondolja végig, mi a 
helyes döntés, mert nem biztos, hogy minden az, mint aminek 
elsőre látszik. Számoljon a hosszú távú következményekkel, és 

azzal, hogy ezek a döntések milyen hatással lesznek másokra. 

Nyilas (november 23 - december 21) Figyeljen oda az egész-
ségére, és vigyázzon egy kicsit jobban magára, mert szüksége 
lesz az energiáira. Lehet, hogy közhely, de most is igaz: semmi 

nem lehet olyan fontos, hogy a legdrágábbat kockáztassa érte.

Bak (december 22 - január 20) Nem fog csalódni abban, aki-
ben igazán megbízik. Akár kockáztathat is egy kicsit, mert így is 
biztos lehet benne, hogy Ön mellett fog állni. Közben se feledje 

azonban, hogy érdemes saját magára is vigyáznia. 

Vízöntő (január 21 - február 19) Hagyjon magának egy kis 
pihenőt, és ne akarjon mindent egy lendülettel megoldani. 
Van, amikor érdemes egy kicsit megpihenni és átgondolni, mi 

lesz a következő lépés, mielőtt helyből cselekednénk. 

Halak (február 20 - március 20) Tisztában kell lennie azzal, 
hogy mit miért tesz, mert az is lehet, hogy később felülbírálja 
majd a saját döntéseit. Ha pedig ez a pillanat eljön, tudnia kell 

majd válaszokat adni a saját magának feltett kérdésekre.

FORRÓ NYOMON

A lovas solymászat ősi hagyományait Krekács Zoltán mes-
tersolymász hozta el Diósgyőrbe az elmúlt hétvégén. A magyar 
solymászat a XVI. században élte utolsó virágkorát, ekkor még a 
külhoni uralkodók is versengtek azért, hogy egy-egy dunántúli 
héjára, karvalyra szert tehessenek, nem beszélve a felvidéki rá-
rókról, a kerecsensólymokról.  

Szállj, szállj  
sólyom szárnyán…

A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS  
FELVÉTELE
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