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Idén is megrendezik 
augusztus 18-án a Tour 
de Hongrie miskolci 
kísérőrendezvényét, 
a tavaly nagy sikert 
aratott és Gyémánt Díj 
elismerést nyert  
B!ke Day-t,  
a Szent István téren.

A dobogó legfelső fokára 
állhatott Sajgó Mátyás, 
a miskolci Földes Ferenc 
Gimnázium tanulója
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Miskolc a Tour de Hongrie 
kilenc évtizede alatt össze-
sen 30 alkalommal volt rajt- 
vagy célvárosa a Magyar 
Kerékpáros Körversenynek. 
Először 1926-ban járt itt a 
mezőny, a jubileumi 30. láto-
gatásra pedig tavaly nyáron 
került sor, amit a város egy 
családi kerékpáros rendez-
vénnyel, az ország legna-
gyobb bringás bulijával, a 
B!ke Day-jel ünnepelt meg. 

Az idei körversenyről, a 
B!ke Day ez évi programjairól, 
valamint a sport és Miskolc 
kapcsolatáról tartottak sajtó-
tájékoztatót csütörtökön, a vá-
rosházán.

Alakszai Zoltán jegyző ki-
emelte: Miskolc egy komoly 
sportinfrastruktúrával rendel-
kező város, amely a fejleszté-
seknek köszönhetően nem-
zetközi sportrendezvények 
helyszínévé is vált. – Szerettük 
volna, ha ez a nap nem csak a 
sportolókról szól, hanem a csa-
ládok is részesülnek a kerék-
pározás örömében: így hívtuk 
életre a B!ke Day-t, az ország 
legnagyobb bringás buliját – 
fogalmazott a jegyző. 

Eisenkrammer Károly, a Tour 
de Hongrie szervezőbizottságá-
nak elnöke köszönetét és gratu-
lációját fejezte ki a tavalyi kísérő-
rendezvény kapcsán. – Azóta is 
példaként emlegetjük Miskolcot 
a többi partnervárosunk előtt, 
valami hasonlót szeretnénk min-
den érintett településen megva-

lósítani. Ilyen programmal lehet 
igazán sikeres egy Tour de Hong-
rie befutó! – hangsúlyozta. 

Mint mondta, a Tour de 
Hongrie nem csupán egy ke-
rékpárverseny, hanem egy igazi 
országimázs esemény. Hat nap 
alatt bemutatja Magyarország 
legszebb tájait, épületeit, törté-
nelmi és turisztikai célpontjait, 
miközben 140 profi kerékpáros 
a színes mezekért és a dicsősé-
gért hajt, egy rendkívül színvo-
nalas sporteseményen. 

Rakaczki Zoltán sportért fe-
lelős polgármesteri biztos ki-
emelte, Miskolcon rendkívül 
népszerű a kerékpársport. Fo-
lyamatosan bővül a kerékpá-
ros infrastruktúra, egyre töb-
ben közlekednek biciklivel a 
városban. – Több mint ötezren 
vettek részt a tavalyi B!ke Day-
en, ezért nem volt kérdés, hogy 
az idei befutóhoz kapcsolódó-
an újra megrendezzük-e ezt a 
kísérőrendezvényt – hangoz-
tatta.

– Lesz MINI Bike, elsősor-
ban a gyerekeknek, MAD Bike, 
az extrémebb kerékpározás ked-
velőinek, valamint Miskolc Bike 
is, ami a miskolci kerékpáros 
klubok felülete lesz majd. Ismét 
megjelenik, az ADJ! Bike, mely a 
Magyar Vöröskereszttel együtt-
működve az adományozáshoz 
kapcsolódik, valamint After 
Bike is lesz totpeti, Bárány Attila, 
KatapultDJ és NánDJ közremű-
ködésével. Emellett idén is felál-
lítják az óriás biciklitárolót, ám 
ezúttal a megyeházán – sorolta a 
polgármesteri biztos. 

A rendezvény kiemelt támo-
gatója a miskolci Decathlon 
áruház. Dovák Dávid igazgató 
a sajtótájékoztatón elmondta, 

küldetésüknek érzik, hogy mi-
nél több ember számára elérhe-
tővé tegyék a sportot, és meg-
ismertessék, megszerettessék 
a testmozgás jótékony hatása-
it. – A B!ke Day is ezt próbálja 
elősegíteni, ezért támogatjuk a 
rendezvényt – hangsúlyozta. A 
Decathlon olyan eszközökkel 
készül az eseményre, melyek 
révén mindenki kipróbálhatja 
magát ebben a sportágban.

A Magyar Vöröskereszt me-
gyei szervezete már a tava-
lyi B!ke Day szervezésében is 
aktívan részt vett:  készítettek 
például egy körbringát, amely 
idén is kint lesz a Szent Ist-
ván téren. – Készülünk egy 
selfie station-nel és különböző 

frissítőkkel is, közben termé-
szetesen adományozni is lesz 
lehetőség – sorolta Grubert 
Roland, a Vöröskereszt megyei 
szervezetének elnöke.

Miskolc a 2017-es Tour de 
Hongrie kísérőrendezvényével 
– a B!ke Day-jel –, a Magyar 
Marketing Szövetség Orszá-
gos Városmarketing Díj pályá-
zatán Gyémánt Díj elismerést 
nyert. Idén az augusztus 18-i 
Tour-befutó alkalmával ren-
dezik meg ismét a B!ke Day-t 
a Szent István téren, 13 órától. 
Az eseményt – Miskolc Me-
gyei Jogú Város Önkormány-
zatának megbízásából – a 
MIKOM Miskolci Kommuni-
kációs Nonprofit Kft. szervezi.

Az ország legnagyobb bringás bulija a Szent István téren!

Hubay György országgyűlési képviselő lapunknak nyilatkozva örömét fejezte ki, hogy a verseny és 
a kísérőrendezvény ismét jó hírét viszi Miskolcnak. A nemzetközi sportközvetítésnek köszönhetően, 
a világ számos országában figyelemmel kísérik majd a Tour de Hongrie eseményeit, helyszíneit, a 
kerékpáros viadal versenyzői között világsztárokat is találunk. Hubay György négy bajnoki címmel 
is büszkélkedhet a kerékpársportban, 1971-74. között magyar válogatottként versenyzett, és komoly 
szerepe volt abban, hogy 2001-ben és 2002-ben megyénkben és Miskolcon is láthattuk a Tour de 
Hongrie mezőnyét. – 1998-2002. között a városi sportbizottság elnöke voltam. Megkerestek – mint 
volt válogatott kerékpárost – hogy lehetőségeim szerint támogassam a sportágat. Eisenkrammer Ká-
rolyt régről ismerem, remek szervező, és hozzám hasonlóan nagyon szereti a kerékpározást. Velük 
összefogva Miskolcra is elhoztuk a magyar körversenyt. Büszke vagyok rá, hogy részese lehettem en-
nek – hangoztatta Hubay György, elmondva, hogy országgyűlési képviselőként is mindenben támo-
gatni fogja a sportág és az ehhez kapcsolódó infrastruktúra további fejlesztését. 
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A miskolci ingatlanpiacon 
is éreztetik hatásukat az or-
szágos tendenciák, a lapunk 
által megkérdezett szakér-
tők egyértelmű emelkedésről 
számoltak be az ingatlanárak 
terén az elmúlt években. 2014-
hez képest 50, de nem ritkán 
akár 100 százalékkal is nőhet-
tek Miskolcon a lakásárak. 

Egy átlagos, jó állapotú, bel-
városi, 2 szobás, 55 nm-es pa-
nellakás négyzetméter-ára 
jelenleg 160-190 ezer forint 
körül mozog, míg ugyanez az 
Avason 130-160 ezer forintra 
tehető – mondta el lapunknak 
a Demeter Ingatlanközpont 
ügyvezetője. Demeter Tibor 
hozzátette ez azt jelenti, hogy 
egy szép állapotú, 2,5-3 szobás 
avasi panellakásért ma akár 10 
millió forintot is megadnak, 
és ugyanez a belvárosban már 
14-15 millió forintba is kerül-
het. Ez az előző évhez képest 
is jelentős, összességében 5-10 
százalékos áremelkedést jelent 
a használtingatlan-piacon.

Az avasi ingatlanárak nö-
vekedtek a legszembetű-
nőbben 

– Városrészek tekintetében 
talán az Avason a legfeltűnőbb 
az elmúlt évek pozitív ingat-
lanpiaci mozgása – tette hozzá 

Demeter Tibor. – Ez részben 
annak köszönhető, hogy ott a 
2008-as gazdasági válság vége 
felé nagyon alacsonyak voltak 
a négyzetméterárak, részben 
pedig annak, hogy a város is 
több olyan intézkedést hozott, 
amelyek hatására javultak ott 
az életkörülmények – emelte 
ki Demeter Tibor.

A Végső Ingatlanügynökség 
vezetője lényegében ugyaneze-
ket erősítette meg. Végső Tibor 
emlékeztetett, korábban egy 
kétszobás panellakást 7-9 mil-
lió forint között lehetett meg-
vásárolni, a válság ideje alatt 
azonban akár már 2,5-3 milli-
óért is lakáshoz lehetett jutni 
az Avason. Mostanra az árak a 
válság előtti szintre emelkedtek. 
2014-hez viszonyítva is sok he-
lyen 50, sőt néhol 100 százalé-
kos áremelkedés is következett 
be egyes ingatlanoknál. 

Az építési kedv növekedése el-
sősorban a lakóparkok és kisebb 
lakásszámú társasházak terén je-
lentős, a 2018-2019-es években 
jelentős számban adnak majd 
át új építésű lakást Miskolcon. 
Végső Tibor 200 fölé teszi az új 
építésű lakások számát, Deme-
ter Tibor szerint ezek ára is je-
lentősen emelkedett.

CSOK, befektetők, kedve-
ző kamatok

– A válság idején 240 ezer fo-
rint körüli négyzetméteráron 
adtunk el új építésű belvárosi 
lakásokat, de még 2017-ben is 
300 ezer forintos négyzetméte-
rár alatt, illetve a körül lehetett 
új építésű lakást vásárolni Mis-
kolcon. Mostanra azonban már 
nem ritka a 400 ezer forintos 
vagy azt meghaladó négyzet-
méterár sem, sőt, 300 ezer forint 
alatt nem is nagyon találni la-

kást – hangsúlyozta. Hozzátet-
te, az áremelkedés okai között, 
egyebek mellett ott találhatjuk 
az építési költségek növekedé-
sét és a jelentős munkaerőhi-
ányt is. – A jelenlegi állás sze-
rint az áfakedvezmény 2019. 
december 31-ig él, amennyiben 
ez megszűnik, további áremel-
kedés várható – emelte ki. 

Demeter Tibor elemzése sze-
rint a CSOK megjelenése is 
érezteti hatását az ingatlanpiac 
megélénkülésében, a használt- 
és az új építésű ingatlanok vé-
telárában. Ugyanilyen pozitív 
hatásai vannak a kedvező banki 
kamatoknak, illetve az általános 
gazdasági fejlődésnek, amelyek 
mind hozzájárulnak a növekvő 
lakásvásárlási kedvhez. Végső 
Tibor hozzátette, egyre többen 
vannak, akik ingatlanvásárlása 
használják fel megtakarításai-

kat és ezek bérbe adásával évi 
6-10 százalék közötti hozamot 
is elérhetnek. Ugyanakkor a 
nagyvállalatok növekvő mun-
kaerőigénye is felhajtóerőt je-
lent az ingatlanpiacon. 

A nemzetközi gazdasági sze-
replők közül a török és német 
befektetői kedv növekedését ta-
pasztalják leginkább a régiónk-
ban, illetve magyar befektetők 
is nagyobb számban érdeklőd-
nek ipari területek iránt. A sta-
bil és jól fizető munkahelyek 
folyamatos keresletnövekedés-
hez és áremelkedéshez vezet-
nek az ingatlanpiacon. 

Az albérletek piacát tekint-
ve, a Végső Ingatlanügynök-
ség tapasztalatai szerint, egy 
kétszobás panellakás bérleti 
díja – berendezettségtől, elhe-
lyezkedéstől stb. függően – 50-
80 ezer forint körül alakul ma 

Miskolcon. Számottevő emel-
kedés volt ezen a téren is, leg-
alább 30 százalékkal megemel-
kedtek a bérleti díjak az elmúlt 
két év alatt. A Demeter Ingat-
lanközpont szakértői úgy vé-
lekedtek, ilyenkor természetes 
a „mozgolódás” és igen ma-
gas árak is előfordulhatnak az 
egyetemi kezdés miatt, az ő ta-
pasztalataik szerint azonban 
az albérleti árak nem annyira 
az elmúlt időszakban, inkább 
a válság vége felé emelkedtek 
meg drasztikusan, néhol akár 
száz százalékkal is. Ennek az 
oka az akkori megnövekedett 
kereslet és a viszonylag ala-
csony kínálat volt. A kereslet 
azóta nem növekedett jelen-
tős mértékben, a kínálat ellen-
ben nőtt, mert többen rájöttek, 
hogy a lakáskiadás egy jól jö-
vedelmező befektetés. 

Egyre élénkülő ingatlanpiac, „kilőttek”  
a lakásárak Miskolcon 

Ötödik alkalommal ren-
dezték meg Balatonfüre-
den a Miss Balaton szép-
ségverseny döntőjét. A 
királynői címet Tóth Lilla 
Hanna miskolci egyetemis-
ta nyerte el. Foczkó Dalma 
első, míg Bíró Barbara Cy-
nthia második udvarhölgy-
ként ünnepelhetett.

Szombaton este látványos 
finálén lépett színpadra a 12 
döntős szépség. A verseny-
zők megmutathatták magukat 
sportos és elegáns viseletben, 
emellett természetesen a biki-
nis forduló sem maradhatott el.

Az öttagú zsűri – köztük 
Debreczeni Zita és Dobó Ági 
– végül teljes egyetértésben a 
stylistként is dolgozó Tóth Lil-

la Hanna mellett tette le vok-
sát, így az ő fejére kerülhetett a 
korona. – A táborban és a dön-
tőben is rengeteg erőt adtunk 
egymásnak a lányokkal. Ez so-
kat segített abban, hogy a maxi-
mumot hozzuk ki magunkból 
és egymásból. Élveztem a ver-
seny minden pillanatát, a cast-
ingoktól, a felkészítő táboron át 
egészen a fináléig – nyilatkozta 
a miskolci egyetemista, aki gye-
rekkora óta számos szépségver-
senyen indult és nyert már.

Ezúttal nem csak a bírá-
kat, de a közönséget is sikerült 
meggyőznie, hiszen a király-
női cím mellett a Miss Bala-
ton  Instagram oldalán futó 
szavazáson is ő gyűjtötte be a 
harmadik legtöbb voksot. – A 
döntő előtti utolsó pillanatok-

ban remegett a lábam és majd 
kiugrott a szívem a helyéről, 
ahogy azonban meghallot-
tam a zenét, megláttam a fé-
nyeket, teljesen magával raga-
dott a hangulat, és hihetetlenül 
jól éreztem magam a színpa-
don. A sikerem titka talán az, 
hogy mindig önmagamat tu-
dom adni és lehet, hogy köz-
helyesen hangzik, de szerin-
tem a természetesség a legjobb 
„fegyver – mondta a frissen 
megkoronázott királynő.

A Miss Balaton 2018 szép-
ségverseny győztesének nye-
reménye egy személyau-
tó, míg a második helyezett, 
Foczkó Dalma, egyben a Su-
garbird különdíjasa, valamint 
a harmadik helyen végzett 
Bíró Barbara Cynthia egy-egy 
egyhetes, páros, tunéziai uta-
zás boldog nyertese lett. 
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Aranyéremmel tért haza az 50. Nemzetkö-
zi Kémiai Diákolimpiáról Sajgó Mátyás, 
a miskolci Földes Ferenc Gimnázium di-
ákja. Elmondása szerint ezen a versenyen 
„tényleg minden összejött” neki, de az 
eredményhez persze rengeteg időt és ener-
giát kellett szánni a felkészülésre. 

Csehország és Szlo-
vákia közösen szer-
vezték meg az idei 
jubileumi versenyt, 
amelyen 76 ország 
tanulói vettek részt. 
Hazánk versenyzői – 
Mátyás aranya mel-
lett – egy ezüst- és két 
bronzéremmel zárták 
a megmérettetést.

Sajgó Mátyás la-
punknak kiemelte: az 
összes érmére büszke, 
minden versenyen megtett mindent a legjobb 
eredmény érdekében. – Ezen a diákolimpi-
án viszont tényleg minden összejött. Sikerült 
tanulnom az utóbbi évek hibáiból, beértek 
az eddig nehezebb témakörök, s megvolt az 
arany éremhez szükséges pici szerencse is. Így 
valóban nevezhetjük ezt eddigi eredményeim 
megkoronázásának – fogalmazott a diák. 

Mint mondta, a korábbi versenyek nél-
kül nem tudott volna idáig eljutni. Minden 
megmérettetésen lehet valamit tanulni, na-
gyon fontos, hogy kialakuljon egyfajta ru-
tin. Tudni kell kezelni a stresszt is, ami az 
ilyen helyzetekkel jár, ahhoz, hogy ilyen 
eredményt sikerüljön elérni.  Mátyást, na-

gyon sokan segí-
tették, közülük is 
kiemelné Endrész 
Gyöngyi tanárnőt 
– aki a középisko-
lai évei alatt folya-
matosan biztatta és 
mindig újabb fejlő-
dési lehetőségeket 
mutatott számára 
– valamint Magyar-
falvi Gábort, aki az 
olimpiával kapcso-
latos dolgokat szer-
vezte.

Mátyás a Cambridge-i egyetem mérnöki 
szakára jelentkezett, izgatottan várja a kez-
dést. – Szeretnék majd ott is jól teljesíteni 
minél többet fejlődni, s az egyetem egyik 
versenyautó-építő csapatához csatlakozni. 
Vannak ötletem a távolabbi jövőmet illetően, 
de konkrét elképzelésem még nincs – han-
goztatta. 

Dr. Kiss János alpolgármester 2018. augusztus 16-án, csütörtökön 9.00-11.00 óra 
között alpolgármesteri és képviselői fogadóórát (11.sz. választókörzet, belváros) tart 
a városházán az alpolgármesteri tárgyalóban. Sorszámosztás: 2018. augusztus 13-
án, hétfőn 8.00 órától a portán. 

ALPOLGÁRMESTERI ÉS LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA

Tóth Lilla Hanna nyerte 
a Miss Balaton 2018 
szépségversenyt!

„A verseny során minden 
tudásomra szükség volt”

Ugye, hogy a miskolci lányok a legszebbek? DIÁKOLIMPIAI ARANYÉREM



Miskolci fafaragót is díjaztak

Augusztus 7-én, a Duna Palota Színháztermében tartották 
az ünnepélyes eredményhirdetését a „Magyar kézművesség 
– 2018 valamint Mátyás király és kora – kézműves szemmel” 
című nyári országos pályázatnak. A díjazottjai között ott 
volt a miskolci Merényi József Magyar Kézműves Remek-dí-
jas fafaragó népi iparművész is. 

A szakértő zsűri által ki-
választott pályamunkákból 
rendezték meg a Duna Palo-
tában a Magyar Kézművessé-
gért Alapítvány 25., jubileumi 
kiállítását, amely augusztus 
27-éig tekinthető meg. A 219 

kiállító közel négyszáz alko-
tását tartalmazó anyag egyik 
része napjaink kézművességé-
nek színe-javát reprezentálja. 
A pályázók által szabadon vá-
lasztott népművészeti és ipar-
művészeti alkotások – egy-egy 

tájegység néprajzi motívum-
kincsét, forma- és színvilágát 
hűen tükröző, vagy a hagyo-
mányokat napjaink igényeivel 
ötvöző illetve saját tervezésű 
használati és dísztárgyak.

A kiállítási anyag másik ré-
sze Mátyás királyt, a XV. száza-
di Európa egyik legsikeresebb 
uralkodóját, a kiváló hadvezért, 
a felvilágosult, kultúráért rajon-
gó művelt embert és korát – a 
reneszánsz kort – állítja a kö-
zéppontba. Ötvösmunkákon, 
fafaragásokon, textil- és kerá-
miatárgyakon, viseleteken, csu-
hé-életképeken, textilszobrokon 
és egyéb népművészeti, képző- 
és iparművészeti alkotásokon 
keresztül mutatja be a kort, Má-
tyás királyt és a róla szóló legen-
dák alakjait, jeleneteit.

Merényi József – aki az ünnep-
ségen Miskolc város ajándékát is 
átvehette Papp Ferenc kulturá-
lis főtanácsostól – fafaragóként 
részt vett a tűzvész után újjáépí-
tett Deszkatemplom belső díszí-

tő faragásainak elkészítésében. 
– Szondy Sándor, a Népművé-
szet Mestere koordinálta a díszí-
tő faragásokat, melyeket Jószay 
Zsolt részvételével készítettünk. 
A munka során ifjú erdélyi fafa-
ragók is tevékenykedtek, a „vég-
játékban” négyen, a híres-neve-
zetes alsócsernátoni Haszmann 
iskola önkénteseiként. Ők farag-
ták az ajtók nem kevés rátétdí-
szét – mesélte a munkáról. 

– Jómagam akkoriban már túl 
voltam első számottevő munká-
imon, melyeket akkor még sza-
bad időmben végeztem. Közép-
iskolai mérnök-tanárként nem 
csak műszaki rajzot, hanem „vi-
zuális kommunikációt”, vagyis 
szabadkézi rajzot, művészettör-

ténetet, műelemzést is tanítot-
tam. Ábrázoló geometriai isme-
reteim hasznosak voltak, midőn 
egy-egy díszítő motívumot egy 
apró, oldalról felvett fénykép 
alapján kellett rekonstruálni a 
teljesen megsemmisült faragá-
sok helyett. A Deszkatemplom 
életem részévé vált – hangoz-
tatta a népi iparművész, aki egy 
másik várostörténeti munkájá-
ról is szólt. – Szeghalmy Bálint 
sírjára véletlenül bukkantam 
rá, és első alkalommal szilárd 
meggyőződésemmé vált, hogy 
hamarosan méltó síremlék fog-
ja jelölni. Elhatároztam, hogy 
készítek egy olyan páros sírjel-
zőt, mely nem csak a templom-
hoz illeszkedik, hanem Szeghal-

my erdélyi gyökereihez, építészi 
hitvallásához is. Nagyváradon 
született, s noha pályája tíz évig 
Vas megyéhez, majd tizenöt 
évig Miskolchoz kötötte, forma-
kincsének minden apró részle-
te Kalotaszeget, Erdélyt idézi. A 
néhány héttel ezelőtt felállított 
kalotaszegi páros sírjelző 2014-
ben népművészeti díjat nyert. 
Elhelyezéséhez Miskolc közgyű-
lése 2018 májusában adta hoz-
zájárulását – mondta el Merényi 
József. 

Szeghalmy Bálint 15 éven át 
volt Miskolc építési főmérnö-
ke. Sok más mellett ő tervezte 
Deszkatemplomot, de ország-
szerte is számos templom és 
jelentős épület őrzi az emlékét. 

Újra kiadták Lovász Emese 2000-ben megjelent „ADiósgyőri 
vár, élet a 14. században” című könyvét. Az új, átdolgozott kia-
dás a napokban debütált a szerzővel – stílusosan – a vár lovag-
termében.

– A történelmünk nem év-
számokból áll, hanem csodá-
latos történetekből, melyeknek 
emberek a szereplői – fogal-
mazott Lovász Emese régész. – 
Minden esemény, évszám, vagy 
fontos történelmi forduló mö-
gött ott vannak az emberi tör-
ténetek is, én pedig ezekről sze-

retnék mesélni. Közel hozva a 
történelmet az emberekhez. A 
történelemben minden min-
dennel összefügg, és minden-
nek megvan a magyarázata – 
tette hozzá. 

A könyv a Diósgyőri vár 
történetén túl egy kultúrtör-
téneti kitekintés is – színes 

utazás a 14. századi Magyar-
országon és Európában. Fel-
vázolja, milyen történelmi 
események irányították és ha-
tározták meg Anjou-királya-
ink udvarának életét, ízelítőt 
ad a lovagi kultúra, a vadászat, 
de a kertművészet emlékei-
ből is. Felidézi a nápolyi had-
járatok eseményeit, útvona-
lát, megemlékezik a Velencei 
Köztársasággal folytatott há-
borúkról, a Diósgyőri várban 
aláírt békeszerződésről. Az 

elmúlt évszázadok történései 
mellett betekinthetünk a vár-
ban és környékén jelenleg fo-
lyó ásatások eredményeibe is.

– Miskolc számára ünnep a 
mai nap – fogalmazott Pfliegler 
Péter alpolgármester a könyv-
bemutatón. Kiemelte: fontos, 
hogy egy olyan személytől kap-
hatunk leírást a Diósgyőri vár-
ról, a történelmi események-
ről, akiről sugárzik a szeretet és 
a tudás. – Ez a szeretet és ez a 
tudás jelenik meg a könyvben 

is – hangsúlyozta az alpolgár-
mester, hozzátéve: bízik ben-
ne, hogy a könyv olvasói szép 
számmal ellátogatnak majd a 

várba, hogy saját szemükkel is 
lássák mindazt, amiről olvas-
tak – fogalmazott az alpolgár-
mester.
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A hazai kézműves  
hagyományok megőrzéséért 

„A Diósgyőri vár, élet a 14. században” 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

tisztelettel meghívja  

Önt és kedves családját

ÁLLAMALAPÍTÓ 
SZENT ISTVÁN  

KIRÁLYUNK ÜNNEPÉRE
2018.augusztus 20-án, 

hétfőn 15:00 órakor  

HAGYOMÁNYŐRZŐ NAP  

családi programjai, népi játékok és ugrálóvár a Felsőzsol-

cai Szent István Katolikus  

Általános Iskola udvarán.

16:30 órakor a Római Katolikus templomba, 

ahol a történelmi egyházak képviselői áldást mondanak 

és megszentelik az új kenyeret.

Ünnepi beszédet mond Csöbör Katalin országgyűlési 

képviselő. 

Közreműködnek: Jancsó Dóra, Varga Andrea és Cselepák 

Balázs színművészek.

17:30 órakor Tóth Lajos természetfotós „EZER ARCÚ 

TERMÉSZET” című kiállításának 

megnyitója a Bárczay-kastélyban.

Hirdetés

Apróhirdetés
A Miskolci Egyesített Szociá-
lis, Egészségügyi és Gyermek-
jóléti Intézmény szakképzettség-
gel rendelkező munkatársat keres 
házi segítségnyújtás szolgáltatás-
ba, gondozó munkakörbe azonna-
li kezdéssel. Tel: 46/560-206

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz  kar-
to no zás, lambé riá zás, filagóriák, elő-
tetők, kerítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Ve lux ablakok 
beépítése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőzteté-
se. www.kerekgyarto-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

Eladó nap el lenző bérhá zi er-
kélyre. Mé re te sz: 150 x h: 200 
cm. Érdeklődni tel: 46/311-881,  
70/250 0557

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 átru-
házható! Tel.: 742-485. Pannon Edu-
catio Kft. E-001594/2017 

Vizes penészes falak szi ge telése! 
ww.greeen2001.hu Telefon: 30/928-
2563

C+CE jogosítvánnyal rendelkező 
teherautósofőr jelentkezését várjuk, 
kiemelt fizetéssel + juttatások egyé-
ni megállapodás szerint. Részletes 
információ: 30/904-1436 telefonszá-
mon.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázs-
kapuk cseréje óriási kedvezménnyel, 
teljeskörű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hupont.hu, 
bemutatóterem: Miskolc, Bükk áru-
ház I. emelet. Nyitva: h-p: 9–14 órá-
ig, szo: 9–12 óráig.

Nem italozó, önállóan dolgoz-
ni tudó ácsot és korábban ács mel-
lett dolgozó segédmunkást keresek 
Miskolc és környékére, nem csak te-
tőn végzendő munkákra. Tel.: 06-
20/460-6775.



Már hagyomány, hogy a Ba-
latonmáriafürdőn nyaraló 
asani gyerekek ellátogatnak 
városunkba, mielőtt haza-
mennek. Idén Kiss János 
alpolgármester fogadta őket 
a városházán. A Miskolc 
dél-koreai testvérvárosából 
érkezett diákok élményeikről 
szólva kiemelték: nagyon fi-
nomak a magyar ételek. 

Asannal 2011 óta van testvér-
városi kapcsolata Miskolcnak. 
Kiss János alpolgármester elbe-
szélgetett a gyerekekkel balatoni 
és a miskolci tapasztalataikról, 
szabadidős tevékenységeikről, 
élményeikről és természetesen 
az étkezésről is. – Immár ha-
gyomány, hogy Miskolc gyer-
mektábort szervez a Balatonnál 
a testvérvárosaiban élő fiata-
loknak. A dél-koreai fiatalok az 
idei nyárról azt mondták, hogy 
ez most különösen jó volt, ren-
geteg élménnyel gazdagodtak – 
nyilatkozta Kiss János.

– Nagyon szeretnénk, ha jól 
működnének a testvérvárosi 
kapcsolataink és maximálisan 
ki tudnánk aknázni az ebben 
rejlő kulturális, gazdasági és ok-

tatási lehetőségeket. Ebben az 
esetben pedig nem elég a leve-
lezés, szükség van a személyes 
kapcsolatokra is. Különösen 
fontos ilyen szempontból a fi-
atal generáció, hogy már korán 
megismerjék a mi kultúránkat, 
életünket, diákságunkat. 

Minél hamarabb kialakul 
így egyfajta bizalmi tőke, annál 
jobban betölti majd hivatását a 
későbbiekben is a testvérváro-
si rendszer – hangoztatta az al-
polgármester. A tíz diákot két 
felnőtt kísérte, Nam Bu-Hyun, 
az egyik asani egyetem pro-
fesszor asszonya és Lim Kui 
Chul, az asani polgármeste-
ri hivatalból. – Igazán bol-
dog vagyok, hogy itt lehetek. 
Miskolc nagyon kellemes és 

környezettudatos város, gyö-
nyörű területei vannak, külö-
nösen a lillafüredi függőkert 
tetszett. A Diósgyőri várat 
is felfedeztük a gyerekekkel, 
akik itt is nagyon élvezték a 

látnivalókat. A dél-koreai fi-
atalok ellátogattak a Hősök 
terére is, ahol megkeresték 
Asan fáját a Testvérvárosi fa-
sor elején, amit a társaik ül-
tettek.

Vakáció!

Hirdetés/közélet Miskolci Napló6

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Ipari park és iparterület  
fejlesztése Miskolcon

1,5 milliárd Ft támogatást nyert Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata – 
konzorciumban a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt-vel – ipari 
park és iparterület fejlesztésre. A TOP-6.1.1-15-MI1-2016-00001 azonosítószámú 
projekt Miskolc Déli Ipari Park infrastruktúráját és a mellette lévő iparterületet 
fejleszti a betelepülő vállalatok igényeivel összhangban.

A MIDIP eddig az M30-as autópályáról a 304-es úton kiépített körforgalmon  
keresztül volt megközelíthető. Most a Bogáncs utcán, az ipari park északi  
részén új csatlakozási pont került kialakításra, a közösségi közlekedéshez új 
buszmegállókkal, gyalogátkelőkkel. Továbbá elkészült a területen a csapadék-
víz-elvezetési rendszer és közvilágítás, aszfaltos út, járda és kerékpáros nyom 
kiépítése. Emellett az ipari park keleti oldalán zúzalékos pályaszerkezettel  
szervizút és vízelvezető árok is épült.

A város déli határában lévő kereskedelmi központok és a Joyson Safety  
Systems Hungary Kft. között is közvilágítással ellátott járda épül, így a gyár  
biztonságosan megközelíthető gyalogosan az áruházaktól. A növekvő létszámú 
munkavállalók biztonságosabb közlekedéséért buszfordulót is építenek a gyár 
közvetlen közelében.

A 304-es út déli oldalán, az új, 120 hektáros  
zöldmezős iparterületen a Hejő-patak  
mederrendezése mellett aszfaltburkolatos út 
épül járdával, kerékpárúttal és közvilágí-
tással.

A projekt 100 %-os támogatás-
sal, az Európai Unió és a  
Magyar Állam hozzájárulá-
sával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszí-
rozásával valósul meg. 

l  SELMECBÁNYA – SZENTANTAL 
2018. 09.01.: 7.500 Ft/fő

l  BAJMÓC – KÖRMÖCBÁNYA – ZÓLYOM 
2018. 10.06.: 8.000 Ft/fő

l  NAGYVÁRAD 
2018. 09.15.: 7.000 Ft/fő

l  ŐSZI PIHENÉS BIAŁKA TATRZAŃSKÁBAN  
2018. 11.01-04.: 49.000 Ft/fő

l  EMLÉKÚT AZ I. VILÁGHÁBORÚS FRONTRA 
2018. 10.20-23.: 79.000 Ft/fő

l  LIBANAP RUSZTON 
2018. 10.13.: 13.900 Ft/fő

ŐSZI ÉS ADVENTI 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.

SZENT JÁNOS 
GYÓGYSZERTÁR 
l gyógyszerek l tápszerek l kötszerek 

l homeopátiás szerek l gyógykozmetikumok 
l vitaminok l teák 

l egyéb termékek gazdag választékával 
várja ügyfeleit hétfőtől péntekig 7–19 h-ig,
szombaton 7–14 h-ig, vasárnap 7–12 h-ig

www.szentjanosmiskolc.novodata.hu

Miskolc,
Búza tér 14.

Telefon:
06-46/564-564

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,-

Újra meglátogatták  
Miskolcot az asani diákok

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel  apróhirdetésüket 
kedvezményes áron a  
Miskolci Naplóban hétköz-
nap 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
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Nem találkoztam még olyan 
emberrel, aki ne szeretné a 
pizzát: ez az a „gyorskaja”, 
amivel nem lehet mellényúl-
ni. Kicsik, nagyok, szőkék 
és feketék, alacsonyak és 
magasak – mindenki imádja 
ezt az olasz tésztagyönyört, 
aminek mindig megvan a 
maga aktualitása. 

Ha épp egy buliból csatto-
gunk hazafelé és megéhezünk, 
rendelünk egy pizzát. Ha nincs 
kedvünk a panel minikonyhá-
jában egyensúlyozni a hozzáva-
lókkal, rendelünk egy pizzát. Ha 
csak úgy összeül a banda, hogy 
egy padon ücsörögve megvált-
suk a világot - nos, akkor is ren-
delünk egy pizzát. Mi több, ha 
randink van, akkor is gyakori, 
hogy pizzázni indulunk.

Ez az olasz, lepényszerű étel-
re bármit rátehetsz, mindennek 
megvan a maga helye a tészta te-
tején, hidegen és melegen is ki-
váló eledel. Van belőle vega, hú-
sos, csípős, vagy déli gyümölcsös 

– egyszóval mindenki megtalál-
hatja a kedvére valót. Egy azon-
ban biztos: pizza és pizza között 
is óriási lehet a különbség! Mára 
pedig annyi újdonság ütötte fel 
a fejét a gasztronómia piacán, 
hogy lassan rájövünk, milyen 
nagyra is tudjuk értékelni a már 
jól bevált, hagyományos ízeket. 
És ez igaz a pizzára is.

– A hagyományos olasz piz-
za elengedhetetlen kelléke a fa-
tüzelésű kemence és a kézzel 

nyújtott tészta – vallja, a már 20 
éve működő miskolci Rossita 
Kisvendéglő tulajdonosa, Sim-
kó Attila. És milyen igaza van! 
Az általuk elkészített pizzába 
harapva szinte látjuk magunkat 
egy olasz falucska padján ücsö-
rögni, amint a szemünk előtt el-
terülő borvidéket csodáljuk.

Attilától azt is megtudtuk, 
hogy egy saját kezűleg összeál-
lított lisztkeveréket használnak 
a pizzáikhoz, ami teljes mér-

tékben magyar lisztből készül. 
Illetve van tönkölylisztes vál-
tozat is, amit tökmagolajjal ké-
szítenek, ezért van kicsit zöldes 
színe. A gluténérzékenyeknek 
sem kell lemondaniuk erről az 
igazán hagyományos pizzaízről, 
hisz’gluténmentes pizzatészta is 
készül a Rossita konyháján.

Mi is fejet hajtunk a hagyo-
mányos ízek előtt, így ezúttal 
a Rossita Pizzát vettük górcső 
alá – mint soron következő 
miskolci gasztropontot. A Ros-
sita Pizza alapja, egy vékony-
ra nyújtott tészta, melyre íze-

sített paradicsomszósz kerül, 
amit még friss paradicsom-
karikákkal is megspékelnek a 
pizza mesterei. Majd egy réteg 
mozarella sajt és pármai son-
ka következik, amit sütés után 
friss rukkolával, parmezán-
nal és parmezánok olívaolajjal 
hintenek meg. Rukkola és par-
mezán? – Engem megvettek!

A rukkola jellegzetes íze 
ugyan elég megosztó (vagy na-
gyon imádjuk, vagy nagyon 
nem), de minden rukkolában 
kételkedőnek meg kell kóstol-
nia a meleg, parmezános, pa-

radicsomos pizzaalapot ezzel a 
friss, ropogós, kissé kesernyés 
salátával! Kihozzák egymásból 
a maximumot! A tészta szélé-
nek roppanásától szinte látjuk 
magunk előtt a római macs-
kaköveken sétáló párocská-
kat, míg a csordogáló olívaolaj 
egyenesen megigézi érzékszer-
veinket. Mondhatnám, hogy az 
a titka, hogy ne hagyjuk kihűlni 
a pizzát, de higgyétek el, nincs is 
ideje kihűlni. Jövő héten újabb 
miskolci finomságokkal ismer-
kedhet meg, aki velünk tart! 

MUNTYÁN BERNADETT

A miskolci konyhaművészet csillagai (4. rész)

A LEGHAGYOMÁNYOSABB 
PIZZATÉSZTA NYOMÁBAN 
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Verses délutánra invitálta a 
napokban Kégl Ildikó no-
vellista az irodalomszerető 
közönséget Miskolcon, a 
Grund Pinceszínházba. 

A rendezvény vendégei 
Fecske Csaba miskolci és Orosz 
Margit bánhorváti költő voltak 
– mindhárman új kötettel je-
lentkeztek nemrégiben.

Kégl Ildikó elmondása sze-
rint, több célja is volt a talál-
kozó megszervezésének. – 
Szerettük volna megmutatni 
Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyének azt az arcát is, amit a 
helyi költők, írók fémjeleznek 
– egységes csapatként szeret-
nénk fellépni a kortárs iro-
dalom mellett. A másik cél 
az volt, hogy összehozzuk a 
különböző generációkat, hi-
szen az olyan népszerű, idő-
sebb korosztályhoz tartozó 
költőtől, mint például Fecske 
Csaba, nagyon sokat tanul-
hatnak a fiatalok – tette hoz-
zá a szervező. Kégl Ildikó úgy 
fogalmazott, Fecske Csabára 
nem csupán Miskolc, hanem 
az egész ország büszke lehet.

Az irodalmi délutánt ezút-
tal a szerelem témakörének 
szentelték, a rendezvény címe 

is ez volt: Szépirodalmi alkotá-
sok szerelmekről és majdnem 
szerelmekről. Orosz Margit 
Miskolcon született 1956-ban, 
jelenleg pedagógusként te-
vékenykedik Bánhorvátiban. 
Első kötete 2013-ban jelent 
meg, idei könyve pedig Lel-
kek zenéje címet viseli. Mű-
vei elsősorban a természe-
ti környezetről, szülőföldről, 
hazaszeretetről, a hagyomá-
nyok tiszteletéről szólnak, de 
a gyermekversek is megjelen-
nek repertoárjában. 

Kégl Ildikó Miskolcról 
szólva úgy fogalmazott, őt 
a szerelem hozta ebbe a vá-
rosba. Idén megjelent köte-
tének címe: Életszag. Fecske 
Csaba legújabb verseskötete 
a Kiűzetés címet viseli. Ez a 
könyv most kivételesen nem 
tartalmaz gyermekverseket, 
ami egyébként köztudottan 
védjegye a József Attila-díjas 
költőnek, aki idén ünnepelte 
hetvenedik születésnapját.

A beszélgetéssel egybe-
kötött irodalmi délutánt 
nem egy sorozat kezdetének 
szánták, látva azonban a lel-
kes közönséget, a szervezők 
úgy vélték, érdemes elgon-
dolkodni a folytatáson.

A CÖF Klub Miskolc minden évben ellátogat Erdélybe. A 
látogatás elsődleges célja, hogy találkozzunk ott élő ma-
gyar barátainkkal és új barátokat szerezzünk. 

Az ötnapos út első állomása 
Torockó volt, másnap Maros-
vásárhelyen megtekintettük a 
Bólyai Könyvtárat (korábban: 
Teleki Téka), majd a ference-
seknél elköltött ebédünk köz-
ben aláírtuk a petíciót a terro-
rizmus vádjával bebörtönzött 
két kézdivásárhelyi fiatal, Beke 
István és Szőcs Zoltán szaba-
don bocsátása érdekében.  A 
látogatás egyik meghatározó 
eseménye volt a Tusványosi 
Nyári Szabadegyetemen Or-
bán Viktor Miniszterelnök 
Úr előadása, amely a megszo-
kottnál is nagyszerűbb volt, 
igazi intellektuális élmény.

Az előadás után közvetle-
nül Nyerges-tetőre mentünk, 
ahol beszenteltettük és megko-
szorúztuk a székely honvédok 
tiszteletére állított kopjafánkat. 
Mint ismert, Erdély távoli ha-
tárvidékén, a csíki és kászoni 
medencék között, a Nyerges-te-
tő hágóban 1849-ben a szabad-
ságharc elfojtására törő cári se-
regek tízezres seregével kétszáz 
székely nemzetőr állt szemben 
és védekezett több napon át. El-
lenállásukat csak árulással tud-
ták megtörni és miután hátba 
támadták őket, mind egy szálig 
odavesztek. A nyeregben szép 
emlékmű áll tiszteletükre.

A kilencvenes évek végén 
egyre többen keresték fel a tö-
megsírt és fakereszteket állítot-
tak. A terület közepén ezek ma 
is megtalálhatók, de egyre sza-
porodott, mára valóságos erdő-

vé terebélyesedett a megemléke-
ző kopjafák száma. Városunkból 
elsőként a Miskolci Vízművek 
állított fakeresztet, majd iskolai 
csoportok (Kós Károly Szakkö-
zépiskola, Jezsuita Gimnázium 
és mások), a Miskolci Önkor-
mányzat és dr. Stumpf Imre ál-
lítottak emléket a hősök vérével 
megszentelt dombon. 

Az idei évforduló alkalmából 
a Civil Összefogás Fórum Mis-
kolci Klubja állított megemlé-
kező kopjafát. Tavalyi ittjártunk 
alkalmával dr. Stumpf Imre tag-

társunk vetette fel az ötletet és 
áldozatos munkával megszer-
vezte a kivitelezést, amelyben 
nagy segítséget kapott a lázár-

falvai Ábrahám Attilától. Avató 
ünnepségünkön csoportunk el-
nöke, dr. Lengyel Attila mondott 
megemlékezést. Ezt követően a 
csíkkarcfalvai plébános, Tamás 
atya beszentelte a kopjafát, majd 
közösen imádkoztunk a hol-
takért.  Archaikus hagyomány, 
hogy a holtakat megtisztelőket 
a temetőben kaláccsal és pálin-
kával kínálják. Most mi is a csíki 
testvéreink szeretetvendéglátá-
sában részesültünk, és tárogató 
hangjai mellet búcsúztunk. Le-
gyen ez a megszentelt hely so-
kak kirándulási célpontja.

Ellátogattunk Uzsonka-für-
dőre, a református gyermektá-
borba is, ahol a Székely Társalgó 
Egyesület, erdélyi testvér közös-
ségünk tagjaival találkoztunk. 

Idei utunk is sikerrel tágí-
totta a CÖF Klub Miskolc 
baráti körét. Böjte Csaba ki-
csi „gyermekei” különös fele-
lősséget róttak ránk, a szeret-
nivaló kicsiktől való elválás 
mindannyiunkat lelkünk mé-
lyéig megérintett. 

DR. LENGYEL ATTILA
SZÉKELY ANDRÁS

ERDÉLYBEN JÁRT A CÖF KLUB MISKOLC
„Legyen ez a megszentelt hely sokak kirándulási célpontja”Szépirodalmi 

alkotások  
a szerelmekről



Múlt szombaton, az OTP 
Bank Liga 3. fordulójában 
Debrecenben az első félidőben 
a hazaiak többször kerültek 
gólhelyzetbe, nagy lehetőséget 
hagyott ki a DVTK is, de az 
első játékrészben nem szüle-
tett gól. A másodikban viszont 
kettőt is rúgott a Debrecen, a 
DVTK nem tudott pontot sze-

rezni. (Debreceni VSC - Diós-
győri VTK 2-0 (0-0))

– Az elsőtől az utolsó percig 
jobban játszott a DVSC, meg-
érdemelte a győzelmet. Sokat 
kell fejlődnünk, ha jobbak aka-
runk lenni, mint az előző baj-
nokságban. Az időjárás nem 
befolyásolta a teljesítményün-
ket, mindkét csapat számá-

ra meleg volt. A problémát az 
jelenti, hogy változtatni kell 
a hozzáálláson, mert otthon 
még megy a játék, de idegen-
ben viszont rendkívül gyengén 
játszottunk az FTC és a DVSC 
ellen is. Most 0-0-val jöttünk le 
a pályáról a szünetben, de sok 
gólt kapunk, három meccsen 
nyolcat, az rengeteg. Dolgoz-
nunk kell, de nem csak a véde-
kezésen, hanem a támadójáté-
kon is igen sokat kell javítani. 
Minden egyes pontért meg kell 
küzdenünk, és ehhez meg kell 
változtatni a játékosok menta-
litását, amihez időre van szük-
ségünk, de a profi labdarúgás-
ban abból van a legkevesebb. A 
jó eredmények építik a csapa-
tot, de ehhez győzelmeket kell 
aratni – értékelt a mérkőzés 
után Fernando Fernandez ve-
zetőedző a klub honlapjának. 
(Forrás: dvtk.eu)

Miskolci lett a legszebb gól a Miskolcon rendezett, háromna-
pos, U18-as Mento vízilabda tornán. A nemzetközi, felkészü-
lési megmérettetésen tisztességesen helytálltak a PannErgy 
vízilabdázói. Három nap, három mérkőzés, háromféle ered-
mény. A miskolciak napról-napra, egyre jobbak lettek.

Hatalmas győzelemmel ért 
véget a keddi versenynapon 
a PannErgy miskolci vízilab-
dázóinak mérkőzése. A mis-
kolctapolcai medencét teljes 
mértékben uralták a helyi fiúk, 
Kanada válogatottját győzték 
le. Itt született a torna legszebb 
gólja is a PannErgy MVLC já-
tékosától, Vismeg Botondtól.

Hétfőn egy katasztrofális 
meccset játszottunk, nagyon ki-
kaptunk a Kassától. A második 

napon sikerült megvernünk 
Kanada válogatottját, szerdán 
pedig döntetlent játszottunk a 
brazil válogatottal. A második 
két nappal elégedett vagyok, az 
első nappal viszont nem – nyi-
latkozta Vismeg Botond.  

A zárónapi, brazilok elleni 
mérkőzésen sokan szorítot-
tak a miskolciak győzelmé-
ért szorítottak a lelátón. Ki-ki 
 meccsnek indult, majd a har-
madik játékrészben a brazilok 

elhúztak néhány ponttal. A há-
zigazdák viszont nem adták fel, 
megszületett az utolsó miskol-
ci gól, így 10-10-es döntetlen-
nel ért véget a találkozó.

– Nagyon elégedett vagyok. 
Meccsről-meccsre látható, hogy 
egyre jobban játszanak a mis-
kolci fiúk, a keddi mérkőzés pe-
dig kivételesen jól sikerült. Egy 
kanadai válogatottat legyőzni, 
azért az jelent valamit, úgyhogy 
teljes mértékben elégedett va-

gyok. Nem is az eredmény szá-
mít itt igazából, hanem az, hogy 
a gyerekek minél többet játsza-
nak, s minél több tapasztala-
tot szerezzenek – fogalmazott 
Bachner András, a  PannErgy 
MVLC klubelnöke. 

Az U18-as Mento Kupán 
Miskolc mellett Kassa, Canada 
és Brazília csapata mérkőzött 
meg. Az MVLC harmadik lett, 
a nemzetközi felkészülési tor-
nát Kassa csapata nyerte.

Az International Skyrun-
ning Federation augusztus 
3-5. között az olaszorszá-
gi Fonte Cerreto városában 
megrendezett ifjúsági te-
repfutó világbajnokság va-
sárnapi, második verseny-
napján megismétlődött 
a pénteki nyitónap ko-
reográfiája: a 16 esztendős 
Németh Luca (képünkön 
jobbról) a 16,7 km-es, 1800 
méter szintemelkedéssel ne-
hezített sky versenyszámban 
is (csakúgy, mint a pénteki 
vertikálban) harmadikként 
érkezett célba, megszerezve 
ezzel második (!) vb-bronz-
érmét. A siker értékét növe-
li, hogy az első két helyen 
végzett spanyol és andorrai 

lány egy évvel idősebb Lucá-
nál. A két egyéni eredmény 
alapján kihirdetett kombi-
nált (összetett) értékelésben 
Németh Luca szintén a har-
madik helyen zárt.

A magyar válogatott to-
vábbi három miskolci tagja 
is remekül helytállt a rend-
kívül erős mezőnyökben. 
A szintén a 16-17 éves kor-
osztályban versenyző Farkas 
Balázs az előkelő 13. helyen 
zárt, a junioroknál Iván Le-
vente a17. pozícióban fejezte 
be a küzdelmet. Az U23-as 
korcsoportban Büki Ádám 
is bizonyította a miskolci te-
repfutó sport erősségét, 15. 
helyével alaposan letette a 
névjegyét.

A szakmai vezetés dönté-
sének értelmében augusz-
tus 10-től a második csapat 
edzéseit látogatja Busai Attila 
és Ugrai Roland.

– A döntés hátteréről nem 
szeretnék többet monda-
ni annál, mint amit feltétlen 
muszáj - nyilatkozta Tajti Jó-

zsef, a DVTK sportigazgató-
ja. - Fogalmazzunk úgy, hogy 
nem voltunk elégedettek a 
két játékos elmúlt hetekben 
mutatott teljesítményével, 
így augusztus 10-től a máso-
dik csapat edzéseit kell láto-
gatniuk. Busai Attilát és Ug-
rai Rolandot is személyesen 

tájékoztattam a pénteki edzés 
előtt. Most az a legfontosabb, 
hogy a csapat nyugodtan ké-
szüljön az MTK elleni bajno-
kira, ezért az ügyet egyelőre 
lezártnak tekintem. Ha lesz 
változás a játékosok ügyében, 
azt azonnal be fogjuk jelente-
ni – tette hozzá. 

Ziga Pance személyében új 
támadó érkezett a DVTK 
Jegesmedvék jégkorong csa-
patához. 

A 29 éves szlovén támadó 
az EBEL-ben szereplő Dorn-
birner EC csapatától igazolt a 
DVTK-hoz. Ziga az elmúlt tíz 
évben az osztrák bajnokság-
ban bizonyított, emellett végig 

tagja volt a szlovén világbajno-
ki keretnek. Ziga Pance 2014-
ben a HC Bolzano szineiben 
osztrák bajnokságot nyert. A 
győztes meccs győztes talála-
tát is ő szerezte a hosszabbítás 
12. percében. – Szlovéniában 
születtem, de az elmúlt tíz évet 
az EBEL-ben játszottam végig 
- árulta el Ziga Pance, a DVTK 
Jegesmedvék újonnan igazolt 

csatára. – Agresszív, gólerős já-
tékosnak tartom magam. Tá-
mogatom a csapattársaimat a 
jégen és azon kívül is, kemé-
nyen megdolgozok a sikerért. 
Nem tudok sokat a magyar 
jégkorongról, de eddig csak 
jó dolgokat hallottam, alig vá-
rom, hogy meg is tapasztaljam 
ezeket. Nagyszerű érzés egy 
ilyen csapatnak a tagja lenni, 

alig várom, hogy találkozzak 
a csapattársaimmal és a szur-
kolókkal! Ziga Pance a Dorn-
birner EC csapatától érkezett a 
DVTK Jegesmedvékhez. (For-
rás: dvtk.eu)
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Ugrai és Busai kikerült a keretből

A szlovén világbajnoki keretből  
igazoltak támadót

Mento vízilabda torna:  
miskolci lett a legszebb gól

Kétgólos vereség Debrecenben
Ez bizony kevés – ezekkel a 

szavakkal minősítette a legutób-
bi meccsen a tévékommentátor 
a DVTK játékát, s nem nagyon 
tudjuk ezt cáfolni. Őszintén 
szólva, nem is nagyon akarjuk. 
Nemrégiben ért véget ugyebár 
a labdarúgó világbajnokság, ki-
csit valamennyien hozzászok-
hattunk a minőségi focihoz. 
Ezek után úgy 
általában véve 
sem volt vala-
mi nagy élmény 
szembesülni a magyar első osz-
tály színvonalával, az meg az-
tán végképp nem oké, hogy a 
DVTK-nak még ebben a társa-
ságban is állandóan a pofozó-
gép szerepe jut. Minden csapat 
életében lehetnek hullámhegyek, 
hullámvölgyek, de az mégsincs 
rendjén, hogy már két szezon 
végén ünnepelhettük úgy a fan-
tasztikus szerencsével összejött, 
puszta bennmaradást az élvo-
nalban, mint valami európai 
kupagyőzelmet. 

A perspektíva meg az, hogy 
már az új bajnokságban is sike-
rült begyűjteni három mérkőzé-
sen nyolc gólt (a félreértések el-
kerülése érdekében: nem rúgtuk, 
hanem kaptuk!), lassan már az 
lesz számunkra a soron követ-
kező meccsek legizgalmasabb 
fejezete, milyen új mentségek-
kel ül majd ki utána az aktuá-
lis vezetőedző. Bódog Tamásnál 
is jegyzeteltem, neki a végén 
már annyi célkitűzése volt, hogy 
„meccset kell nyerni”, sőt, a leg-
végén azzal is beérte, hogy „gólt 
kell rúgni”.  (Mondjuk, az nem 

is árt, ha már egyszer fociról van 
szó). Most az járja – ez Leekens 
óta szinte szabadalom lett – 
hogy „látszanak biztató jelek, de 
hosszú út elején vagyunk még”. 
Már csak arra lennék kíváncsi, 
mik azok a biztató jelek? Esetleg 
az, hogy csak kettőt kaptunk a 
Debrecentől, és nem hatot? Ne-
kem speciel az tetszik a legjob-

ban, amikor az edzők mintegy 
kívülállóként kezdik elemezni, 
mit kellene tenni a javulás ér-
dekében. „Motiválttá kell tenni 
a játékosokat”. „Meg kell vál-
toztatni a játékosok szemléle-
tét”. Hát biztos. De akkor eddig 
mégis, mi a nyavalyát csináltak? 
(Aki nem tudja átérezni, mit je-
lent felvenni a diósgyőri mezt és 
hogy mit jelent Miskolcon a foci, 
az inkább próbálkozzon vala-
mi mással. Összefogunk a kert-
tulajdonosokkal és szívesen lát-
juk a játékosokat akár kukoricát 
kapálni is – kicsit kevesebb pénz 
van benne, mint a labdarúgás-
ban, viszont ott meg lehet tanul-
ni a dolgok értékét.)

A DVTK játékosai egyébként 
szerintem egyáltalán nem rosz-
szabbak a magyar élvonal többi 
focistájánál – illetve fogalmaz-
zunk pontosan: azok sem sokkal 
jobbak, mint a mostani DVTK-
sok, legfeljebb itt-ott jobban 
vannak sztárolva. Markáns kü-
lönbség viszont, hogy azok a csa-
patok, amelyek a tabella elején 
helyezkednek el, csapatként ját-

szanak és viselkednek a pályán. 
Értik egymást, összejátszanak. 
Szemben a Diósgyőrrel, ahol 
csupán egy-egy játékos - akit lát-
hatóan a szíve visz előre - egyé-
ni teljesítményeinek köszönhető, 
hogy még itt is tartanak egyálta-
lán. Bacsa Patrikot említeni sem 
kell – ha lenne még belőle vagy 
három a pályán, a DVTK tuti-

ra kibérelhetné 
a dobogót. Ha-
talmas szívvel 
játszik Makrai 

is (valahogy mégsem fér be a 
kezdőcsapatba) de említhetnénk 
Antal Botondot, Ioannidist vagy 
akár az ukrán Sesztakovot, aki 
ritka becsületes iparosnak lát-
szik, rengeteget dolgozik, viszont 
ha azt látja, hogy nincs mellette 
egy gépezet, amely ezt hasznosít-
hatná, előbb-utóbb be fog majd 
szürkülni a „profik” közé. Azt 
meg már tudjuk, mit jelent. 

Hogy hányszor sikerül elta-
lálni egymást a passzokkal, azt 
most inkább hagyjuk, de melyik 
csapatnál néznék az el, hogy egy 
focista csak úgy megküldje a 
labdát félpályáról az ellenfél ka-
puja irányába, mert láthatóan 
nincs kedve futni meg cselezni 
vele? Amit pedig a Puskás Aka-
démia ellen sikerült produkálni 
az első negyedórában, azt még 
az alsórekettyési grundon is szé-
gyellnék a kamaszok. 

Az ország legjobb szurkoló-
tábora ennél sokkal többet ér-
demel és többet érdemel Mis-
kolc is.

Kell egy csapat. 
SZEPESI SÁNDOR

KELL EGY CSAPAT

A szerkesztőtől

Tájékozódjon első kézből!  
| MINDENHOL OTT VAGYUNK! | 



Utolsó hónapjához érkezett a 
fürdők legnagyobb hazai meg-
mérettetése, Az Év Fürdője in-
ternetes közönségszavazás.

Idén is közel 200 magyaror-
szági fürdő csap össze egymás-
sal, s most is a közönség dönti 
el, melyik legyen Az Év Fürdője, 
Az Év Feltörekvő Fürdője, vala-
mint A Helyiek Kedvenc Für-
dője. A korábbi években Bor-
sod-Abaúj-Zemplén országos 
ismertségnek örvendő fürdői, a 
Zsóry Fürdő és a Miskolctapol-
ca Barlangfürdő rendre a leg-
jobbak között szerepeltek, sőt az 
utóbbi 2016-ban a győzelmet is 
megszerezte. A Bogácsi Termál-
fürdő tavaly Az Év Feltörekvő 
Fürdője kategóriában épp csak 
lecsúszott a dobogóról. A Helyi-
ek Kedvenc Fürdője kategóriá-

ban pillanatnyilag a Miskolcta-
polcai Strand is az élmezőnyben 
van. Annak ellenére, hogy min-
den évben körülbelül 150 ezren 
szavaznak, akár néhány szava-
zat dönthet a dobogós helyezet-
tek között és hagyományosan a 
nyár második felében érkező je-
lentős szavazat miatt is teljesen 
nyílt még a verseny.

A kedvenc fürdőjükre sza-
vazók között wellnesshétvé-

géket, a majdani győztes für-
dőkbe szóló fürdőbelépőket 
és a strandoláshoz kapcso-
lódó termékekre beváltható 
utalványokat sorsolnak ki. A 
szavazás augusztus 31-ig tart. 
Mindhárom kategóriában a 
legtöbb érvényes szavazatot 
szerzett fürdő nyer. Szavazni 
a azevfurdoje.hu/megye/bor-
sod-abauj-zemplen linken le-
het. 

Közel 240 millió forintból 
újul meg a Csodamalom 
Bábszínház és a Művészetek 
Háza infrastruktúrája, hogy 
a CineFest Miskolci Nemzet-
közi Filmfesztiválra érkezők 
még kényelmesebben, jobb 
körülmények között élvez-
hessék a vetítéseket.

A Kossuth utcán található 
Csodamalom Bábszínház-
ban két új vetítőtermet alakí-
tanak ki, az egyik a jelenlegi 
műszaki terem, a másik, egy 
kisebb földszinti terem, ahol 
a szükséges légtechnikával 
(szellőzés, hűtés) teszik lehe-
tővé a mozizást. A beruházás 
részeként felújítják a színház-
termet is: új vetítővászon és 
új székek várják majd a film-
kedvelőket. 

Megújulnak a közössé-
gi fogadóterek, vizesblokkok 
és megvalósul az épület aka-
dálymentesítése is.

A Művészetek Házában 
az Uránia és a Béke termet 

érinti a fejlesztés. Kicseré-
lik a nézőtéri székeket és be-
szereznek a rendezvényhez 
szükséges technikai eszkö-
zöket. Várhatóan már az idei 
film fesztiválra látogatók szá-
ma és elégedettsége is nőni 
fog a beruházásnak köszön-
hetően. A kivitelezési mun-
kák teljes körűen 2019 őszére 
fejeződnek be. 

Felújítási munkák folynak 
a miskolci iskolákban is, erre 
több mint hatvanmilliót for-
dít a Miskolci Tankerületi 
Központ. 26 millió forintból 
korszerűsítik a Komlóstetői 
Általános Iskola fűtését, ösz-
szesen közel 20 millió forint-

ból végeznek tetőszigetelést 
és tetőfelújítást oktatási in-
tézményeknél. (Herman Ottó 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola, Munkácsy 
Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Tagisko-
la, a Petőfi Sándor Általános 
Iskola.) 

Korszerűsítik a Petőfi Sán-
dor Középiskolai Fiúkollégi-
um Teleki Tehetséggondozó 
Kollégium Tagintézményé-
nek fűtési rendszerét - 5,5 
millióból – a Diósgyőri Nagy 
Lajos Király Általános Isko-
la és a Gyarmati Dezső Sport 
Általános Iskola védőkerítést 
kap, 4,9 millió értékben. 

A Bükki Szlovák Nemzeti-
ségi Általános Iskola Répás-
hutai Tagiskola és a Petőfi 
Sándor Középiskolai Fiúkol-
légium vizesblokkjának fel-
újítására összesen 1,6 millió 
forintot fordítanak. A fenti 
beruházások mellett - intéz-
ményvezetői igények alapján 
- tisztasági festésekre, burko-
latok cseréjére, illetve egyéb 
karbantartásra mintegy to-
vábbi 3,5 millió forintot for-
dít a Miskolci Tankerületi 
Központ.
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KORSZERŰBB  
KÖRNYEZETBEN A CINEFEST,  
FELÚJÍTJÁK AZ ISKOLÁKAT

Végéhez közeledik Az Év Fürdője 
szavazás! 

A miskolci kiházasító egylet-
nek 1871-ben már több, mint 
8000 ügynöke volt és csak 
Magyarországon 40.000 tag-
ja. S ekkor beütött a krach! 
Az emberek rájöttek, hogy 
nemcsak szerelemből lehet 
házasodni, hanem búsás 
pénzügyi előnyök miatt is. 

A lapok többek közt beszá-
molnak Ullmann Júlia fod-
rásznő esetéről, akinek egy 
katona, név szerint Ausländer 
Vilmos házasságot ígérvén ki-
csalta 200 forintját és azt az 
egyletnek utalva, még ügynök-
nek is beállt. Számosan teljes 
vagyonukat befizetve kötöttek 
érdekházasságokat, majd a ka-
pott mesés vagyon után gyor-
san elváltak. A hihetetlenül 
meg ugró házasságkötéseket, az 
egylet, már nem tudta kezelni 
és 1872-re csődbe ment. A bot-
rány óriási volt. A belügymi-
niszter, Tóth Vilmos, aki annak 
idején engedélyezte az alapsza-

bályát az egyletnek kis híján 
belebukott. Az or szággyűlés 
külön vitanapot szentelt a bot-
ránynak, kidolgozandó egy 
olyan törvényt, mely a későb-
biekben megakadályozza az 
ilyen visszaéléseket. 

Dühödt, vagyonukat telje-
sen elvesztő emberek százai 
érkeztek Miskolcra és csak a 
karhatalomnak volt köszön-
hető, hogy nagyobb tragédia 
nem lett a dologból. „Egy sze-
gény anya, ki gondoskodni kí-
vánt leánya jövőjéről, a mis-
kolc-borsodi kiházasitó-egylet 
pesti központi hivatalában, (a 
Bálvány-utcában,) szombaton 
este fizeté be a még hátralevő 
összeget: 108 forintot. 

Vasárnap – hallván a  rossz 
hírek neszét – épp akkor ment 
a hivatalhoz, midőn azt ren-
dőrileg bezárták, Sírni, jajgat-
ni kezdett, követelte pénzét, 
melyet a legnagyobb nélkü-
lözéssel takarított meg, hogy 
gyermekének jövő sorsán eny-

hítsen. De hiába sírt, azt mond-
ták neki : „nincs pénz!” Ekkor 
oly rohamosan tört ki, hogy 
minden jelenlevő megszánta 
a szegény megcsalt anyát. S e 
leverő kép csak egy kis vonás 
a szédelgés és csalás ama nagy 
tömkelegéből, melyet a hírhedt 
miskolci egylet annyi ezer meg 
ezer ember megrontására idé-
zett elő. Nem csoda, ha Mis-
kolcon, midőn az egylet fize-
tésképtelensége nyilvánossá 
lett, a megcsalt nép egész lázas 
forrongásba jött... 

„...A „borsod-miskolczi ki-
házasitó” egylet ellen úgy föl-
zúdult Miskolczon a köz-
vélemény, hogy a nép nagy 
csoportokban rohanta meg a 
hivatalos helyiséget, úgy hogy 
a rend fönntartására katona-
ságra volt szükség. – Ez a ki-
házasító egylet a legnagyobb 
csalásokat vitte véghez s ré-
gen forrong ellene a közérzü-
let. Még tán nem tört volna 
ki ily erővel, ha az egylet ellen 

törvényes kereset nem indítta-
tik. Ez jogossá tette a gyanút, 
a mit a megrohanás igazolt is, 
mert a pénztárak, daczára an-
nak, hogy számos biztosított 
fél még szombaton este tel-
jesített befizetéseket, egészen 
üresen találtattak és az üzleti 
könyvekkel együtt lepecséltet-
tek. Friedmann Móricz igazga-
tó tanácsos és Deutsch Samu 
főügynök Pesten letartóztattak 
és pandúrok kíséretében Mis-
kolczra szállíttattak.” Tragédiák 
sorozatát indította el a bukás. 

A vagyonukat vesztő embe-
rek közül többen öngyilkosok 
lettek, de pl. Bartholomeidesz 
Károly nyíregyházi evangéli-
kus lelkész is, akinek „…holt-
testét a Tiszából Tisza-Lucnál 
fogták ki; ő a miskolci kihá-
zasító-egylet jóhiszemű ügy-
nöke volt, de gyanúsították s 
ezt nem bírta elviselni.” Eör-
dögh Istvánt letartóztatták, 
több időközben funkcióra ju-
tott társával egyetemben, de 
őket óvadék ellenében kien-
gedték. A csalássorozat nyo-

mozása évekig tartott, tényle-
ges károkozását a hosszú évek 
alatt sem sikerült megbecsül-
ni. Tizenkét év múlva került 
bíróság elé az ügy, amikor a 
perirat, már több, mint 200 
kilogrammot nyomott. Sély-
lyey királyi táblabíró tárgyal-
ta bűnténysorozatot, végül 
minden érintetett felmentett. 
Így ért véget egy multi-level 
marketinges pénzügyi kísérlet 
Miskolcon. (Vége)

SOMORJAI LEHEL
TÖRTÉNÉSZ

FEJEZETEK MISKOLC TÖRTÉNETÉBŐL

Borsod-Miskolczi Kölcsönös Kiházasító Egylet   
– a világ egyik első piramisjátéka (2. rész)

Augusztus 12-én, vasárnap 
17.00 órától a Miskolc Tele-
vízió Hívőszó című műso-
rában a minorita temp-
lomból közvetítik a 9.30 
órakor kezdődő szentmi-
sét, felvételről. A szentmi-
sét bemutatja: Kalna Zsolt 
tartományfőnök

A mi no ri ta temp lom 
Nagy bol dog asszony-bú csú-
ját szerdán, augusztus 15-én 
tartják. A 18 órakor kezdő-
dő ünnepi szentmisét Mi-
kolai Vince főesperes, diós-
győri plébános mutatja be. 
Az ünnepre háromnapos 
lelkigyakorlattal készülnek 
augusztus 12–14-én. A 18 

órakor kezdődő szentmisé-
ket Nagy Krisztián hernád-
németi plébános mutatja be. 
Vasárnap, 12-én, a szentmise 
után, 19 órától Pitti Katalin 
operaénekes tart koncertet a 
templomban. Augusztus 15-
én, délelőtt 10 órától tartják 
a belvárosi görög katolikus 
székesegyház Nagyboldog-
asszony búcsúját. A szent li-
turgiát bemutatja: Szócska 
Ábel, a Nyíregyházi Egyház-
megye megyéspüspöke. 

Augusztus 15-én lesz 35 
éve, hogy Sedon László, mint 
új plébános, bemutatta első 
szentmiséjét a hejőcsabai 
plébániatemplomban. Ezen 
a napon 18 órakor hálaadó 

szentmisét mutat be a három 
és fél évtized kegyelmeiért. A 
vasgyári Szent István temp-
lom búcsújára is háromna-
pos lelkigyakorlattal készül-
nek, péntektől vasárnapig, a 
18 órai gitáros szentmiséken. 
Hétfőn, 20-án a búcsúi szent-
mise, melyet Pehm Antal fe-
rences kistestvér, plébános 
mutat be, 10 órakor kezdő-
dik. 

A selyemréti Szent Ist-
ván-templom búcsúja előtt 
19-én, vasárnap egésznapos 
szentségimádás lesz a temp-
lomban.  Hétfőn, 20-án fél 11 
órakor kezdődik a szentmise 
kenyéráldással, melyet Skub-
lics Máté atya mutat be.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK
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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

Négylábú barátaink is nehezen viselik a hőséget. Nagyon fontos ilyenkor számukra a kellő mennyiségű folyadék és a megfe-
lelő, árnyékos hely biztosítása, ezek híján a kutyák hőgutát kaphatnak és akár le is éghetnek. A Miskolci Állatsegítő Alapítvány 
menhelyén mintegy 300 kutya és macska mindennapjairól gondoskodnak. Alapvető, hogy mindig legyen előttük friss víz, 
de akadnak más trükkök is. Az árnyék, a fényvédelem biztosítása komoly gondot jelent az alapítványnak, több gondozottjuk 
ugyanis nem kennelekben él. Számukra várnak adományként napernyőket és egyéb, árnyékoló elemeket a segíteni szándé-
kozóktól.                                                                                                                                                                FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS

KUTYA MELEG

Te mivel hűtöd magad a hőségben? 
2

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. Legutóbbi rejtvényünk helyes 
megfejtései: 1. Lévay József könyvtár, 2. Teátrum Pincehely, 3. Papszeri Kiál-
lítási Épület, 4. Diósgyőri Alkotóház. Nyertesek: Tóth Zsuzsanna (Miskolc), 
Várdai Jenőné (Miskolc). Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

Személyautó és mikro-
busz rohant egymásba 
a Csermőkein

Életét vesztette 
egy 21 éves férfi 
abban a baleset-
ben, melynek so-
rán személyau-
tó és mikrobusz 
rohant egymás-
ba fél frontáli-
san Miskolcon, 
a Csermőkei és 
Szentgyörgy út kereszteződésében, augusztus 3-án este fél tizen-
egy körül. A baleset következtében a személygépjármű szinte a 
felismerhetetlenségig összeroncsolódott, sofőrje pedig olyan sú-
lyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen belehalt sérülései-
be. A személyautó utasát – az elsődleges adatok alapján – súlyos, 
míg a mikrobusz sofőrjét könnyű sérülésekkel szállították kór-
házba a mentőszolgálat munkatársai.

Három halálos áldozat Ózdnál 
A rendőrség 

t áj ékozt at ás a 
szerint, eddig 
még tisztázat-
lan körülmé-
nyek között 
egymásnak ro-
hant két sze-
mélygépjármű 
augusztus 3-án 
este kilenc óra 
körül Ózdnál, a 

25-ös számú főút 74. kilométerszelvényében. A balesetben egy 
37 éves ózdi nő, egy 37 éves pétervásári férfi, továbbá egy 23 
éves putnoki fiatalember életét vesztette. További két személyt 
súlyos sérülésekkel szállítottak a mentőszolgálat munkatársai 
kórházba. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a főút for-
galmát a rendőrség több órára, teljes szélességében lezárta, a 
forgalmat Bánszálllás felé terelték. 

Csaknem hatmillió 
forintnyi kábítószert 
találtak Miskolcon

Csaknem hatmillió fo-
rint piaci értékű, Spanyol-

országból behozott kábítószert foglaltak le Miskolcon, a hét elején 
– közölte a rendőrség. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó 
Iroda munkatársai akkor csaptak le a gyanúsítottakra, amikor a Spa-
nyolországból érkező kamion megérkezett a miskolci telephelyre és 
kipakolták a ra-
kományát. Mint-
egy négykilónyi 
hasisgyanta és 
több mint húsz-
dekányi kokain 
volt a kamionból 
kivett laptoptás-
kában, amelyet 
a helyszínen el-
fogott egyik férfi adott át társának. A gyanúsítottak lakásából 4650 
euró és mintegy hárommillió forint készpénzt, valamint a bűncse-
lekménnyel összefüggésbe hozható eszközöket foglaltak le a ren-
dőrök. A kazincbarcikai 40 éves B. Andrással és 39 éves J. Lászlóval 
szemben kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt folytatnak nyomozást. 

Durva autótüzek Borsodban 
Csodával határos módon úszták meg sérülés nélkül az érintettek 

azt a két autótüzet, amelyek a B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság tájékoztatása szerint augusztus 6-án reggel történtek Bor-
sodban. Egy személyautó menet közben gyulladt ki eddig még isme-
retlen okból Szihalomban, a Kossuth Lajos úton. A mezőkövesdi hi-
vatásos tűzoltók eloltották a teljes terjedelmében lángoló járművet. Az 
ózdi egységek szintén gépjárműtűz miatt vonultak Borsodnádasdra, 

a Köztársaság utcába. Itt 
is sikerült elfojtani a lán-
gokat, személyi sérülés 
egyik helyszínen sem 
történt. (Fotó: Pécsi Já-
nos tű. tőrm. - Mezőkö-
vesdi HTP)

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 - április 20) Jó szeme van ahhoz, hogy meg-
lásson olyasmit is, amit mások figyelmen kívül hagynának. A 
mai napon lehetősége lesz arra, hogy ezt kihasználja, és ezzel 

másokat is lenyűgözhet, Használja ki a lehetőséget!

Bika (április 21 - május 20) Ne érje be a felszínes válaszokkal, 
mert most sokkal több van a felszín alatt, mint gondolná. Kér-
jen magyarázatokat arra, hogy mi miért történik, hogy máskor 

ne kerülhessen ilyen kellemetlen helyzetbe.

Ikrek (május 21 - június 21) Valaki megoldást kínál a prob-
lémáira, ugyanakkor úgy tűnik, nagyon szeretné, hogy Ön el-
higgyen neki valamit. Gondolja végig, hogy mi lehet emögött a 

dolog mögött, mielőtt valóban mindent elhinne.

Rák (június 22 - július 22) Gyanús jeleket lát valahol, de nem 
biztos, hogy a helyzet olyan rossz, mint amilyennek gondolja. 
Próbáljon nyugodt maradni, és várja ki, hogy hogyan alakulnak 

az események, mielőtt levonja a következtetéseket.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Úgy tűnik, valaki a kör-
nyezetében megpróbál kibújni a felelősség alól egy bizonyos 
ügyet illetően. Semmiképpen ne hagyja, hogy most ilyen köny-

nyen megússza a dolgot, főleg, ha Önnek is kárt okozna ezzel.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Megnyugtatja a tudat, 
hogy van, akire számíthat. Elég erősnek érzi magát ahhoz, hogy 
egyedül is megoldja a gondjait, de jól esik, ha van Ön mellett va-

laki, aki támogatja, és nem kell minden erejét felhasználnia.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Meglepő részletekre 
derülhet fény, talán nem is minden az, aminek eredetileg gon-
dolta. Szerencsére még van ideje arra, hogy megváltoztassa a 

véleményét valamivel kapcsolatban, nem kötelezte el magát.

Skorpió (október 24 - november 22) Ne vegyen mindent a 
szívére, főleg, ha valaki csak viccnek szánt egy bizonyos dolgot. 
Próbáljon vele együtt nevetni, ha viszont komolyan bántja a do-

log, akkor türelemmel magyarázza ezt el neki, hogy megértse.

Nyilas (november 23 - december 21) Bármelyik irányba in-
dul is most, olyasmit érhet el, amire már régóta vágyik. Egy-
szerre többfelé azonban Ön sem mehet, ezért előfordulhat, 

hogy valamiről le kell mondania, hogy valami mást elérjen.

Bak (december 22 - január 20) Nem az Ön feladata, hogy 
kioktasson másokat, és nem is szeretné ezt tenni. Ha viszont a 
tanácsát kérik, akkor nyugodtan megoszthatja velük a tapasz-

talatit, rajtuk múlik, mihez kezdenek majd mindezzel.

Vízöntő (január 21 - február 19) Nem tud pihenni addig, 
míg egy komoly terhet le nem tett a vállairól. Bármennyire 
igyekszik is azonban, ez a dolog több idejét fogja elvenni, mint 

gondolta volna, készüljön fel egy hosszadalmas túrára.

Halak (február 20 - március 20) Ha már tudja, hogy mit 
akar, és készen áll a terv, akkor csak meg kell valósítania a dol-
got. Ne hagyja, hogy valaki elbizonytalanítsa, mert sokkal több 

van Önben, mint ahogyan azt sokan mások gondolnák.

FORRÓ NYOMON

A nagy meleg miatt átlagosan mintegy 15-20 százalékkal emelke-
dett meg megyénkben a riasztások száma, ami néha meghaladta a 
napi háromszázat. A hőség elsősorban az időseket, a szív- és érrend-
szeri betegségben szenvedőket, a kisgyermekeket veszélyezteti, illet-
ve azokat, akiknek valamilyen súlyos, krónikus alapbetegségük van.  

Jön a segítség

A hét fotója
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