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Rendkívüli ülést tartott szerdán Miskolc önkormányzatának 
képviselő-testülete. Az ülésen képviselői esküt tett Nagy Ákos, 
aki júliusban időközi választáson nyert mandátumot a 12-es vá-
lasztókörzetben, emellett pályázatok beadásáról, helyi rendele-
tekről is döntött a grémium.

Mint ismert, július 15-én idő-
közi választást tartottak a mis-
kolci 12-es választókörzetben, 

mert Hubay György, a terület 
korábbi önkormányzati képvi-
selője országgyűlési mandátu-

mot nyert az április 8-ai válasz-
tásokon. Az időközi választást 
Nagy Ákos, a Fidesz-KDNP je-
löltje nyerte, aki a szerdai, rend-
kívüli közgyűlésen tette le a 
képviselői esküt.

Nagy Ákos érdeklődésünkre 
elmondta, már az eskütétel előtt 
megkezdte a munkát, folyama-
tosan egyeztet a 12-es választó-
körzet lakóival. A képviselő ki-
emelt fontosságúnak nevezte a 
Modern Városok Program ke-
retében megvalósuló térfigye-
lőkamera-bővítést. Miskolcon 
több száz új kamerát helyeznek 
majd ki a városrészekben, a la-
kosság véleményét is kikérik a 
helyszínekről.

– Nyilván olyan frekventált 
helyekre szeretnénk új térfigye-
lő kamerákat telepíteni, ahol a 
visszajelzések alapján, a köz-
biztonság javítása érdekében ez 

szükséges. A már korábban le-
egyeztetett helyszínek mellett 
további 3-4 kamerát szeretnénk 
még kihelyezni például a Kiss 
Ernő utca környékén is – han-
goztatta a képviselő, aki másik 
fontos feladatként a Győri ka-
puban található utak, illetve a 
parkolási helyzet felmérését ne-
vezte meg.

Nagy Ákost augusztus 23-tól 
a rendészeti bizottság alelnö-
kévé is megválasztotta a köz-
gyűlés. Ezzel kapcsolatban úgy 
nyilatkozott, választókörzetét 
is érinti a nyomortelep-felszá-
molás, ami folyamatos munkát 
ad a számára. – A bizottság el-
nökével, Szécsényi Marianná-
val felállítottunk egy olyan ter-
vet, amelynek segítségével fel 
tudjuk gyorsítani a felszámo-
lási folyamatot – fogalmazott 
Nagy Ákos.

Mint megtudtuk, több in-
gatlan esetében már csak a 
jóváhagyás hiányzik a bon-
táshoz, emellett felmérték 
azokat a házakat is, amelyek-
nek problémásabb a jogi hely-
zete. Itt is szeretnék felgyor-
sítani az eljárásokat, hogy 
mihamarabb megkezdhessék 

a felszámolásokat. A rendkí-
vüli közgyűlést azért kellett 
összehívni, mert több, olyan, 
pályázatok beadásával, helyi 
rendelettel kapcsolatos ügy-
ben kellett döntést hozni, 
amelyeket nem lehetett a kö-
vetkező, szeptemberi közgyű-
lési ülésre halasztani. 

Közgyűlés
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Amennyiben a pártok, civil szervezetek, magánszemélyek koszorú-
val, virággal kívánnak megemlékezni az évfordulón, kérjük, szándé-
kukat jelezzék augusztus 30-án (csütörtökön) 12 óráig a 46/411-747 
telefonon, vagy a madacsi.agnes@ifihazmiskolc.hu e-mail címen.

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. 
(3525 Miskolc, Dózsa u. 13. sz.) 
által a Miskolc 47511/5 hrsz.-ú 
ingatlan villamosenergia-ellá-
tása céljából tervezett 35 kV-os 
légvezetékre vonatkozó elő-
zetes vizsgálati eljárásban a  
B.-A.-Z. Megyei Kormányhiva-
tal Miskolci Járási Hivatala Kör-

nyezetvédelmi és Természetvé-
delmi Főosztály (3530 Miskolc, 
Mindszent tér 4.) megküldte az 
előzetes vizsgálati dokumentá-
ciót, mely 2018. szeptember 7-ig 
megtekinthető a B.-A.-Z. Me-
gyei Kormányhivatal Miskolci 
Járási Hivatala Környezetvédel-
mi és Természetvédelmi Főosz-

tályán (Miskolc, Mindszent tér 
4. sz.), valamint Miskolc Pol-
gármesteri Hivatalának Építési 
és Környezetvédelmi Osztályán 
(3525 Miskolc, Városház tér 8.) 
– ügyfélfogadási időben, továb-
bá a http://emiktf.hu/Ugyfelinf/
engedelyek/lista.html internetes 
oldalon BO-08/KT/9002/2018. 

sz. alatt. A telepítés helyével kap-
csolatos kizáró okokra, a kör-
nyezeti hatásvizsgálat szüksé-
gességére, továbbá a környezeti 
hatástanulmány tartalmára vo-
natkozóan 2018. szeptember 
7-ig közvetlenül a Környezetvé-
delmi Hatósághoz lehet észrevé-
telt tenni.”

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY

Az augusztus 20-i nemzeti 
ünnephez kapcsolódva ren-
dezték meg a Magyarok Or-
szágos Gyűlését az Ópusz-
taszeri Nemzeti Történeti 
Emlékparkban augusztus 
17. és 19. között. 

A szervezők, az Országos 
Baranta Szövetség meghívá-
sára Miskolc díszvendégként 
vettek részt a rendezvényen, 
annak elismeréséül, hogy a 
város és az itt dolgozó civil 
közösségek példamutatóan 
támogatták és segítették a 
magyar műveltséghez kap-
csolódó programokat az el-
múlt időszakban is.

Miskolc helytörténeti és tu-
risztikai kiállítással volt jelen 
a nagyszabású eseményen. A 
Miskolc-sátorban a látogató-
kat a Herman Ottó Múzeum, 
valamint a város turisztikai 
szervezete, a MIDMAR Mis-
kolci Idegenforgalmi Marke-
ting Nonprofit Kft. munka-
társai fogadták. A vendégek 
megtekinthették Miskolc új 
turisztikai kiadványát, infor-

mációkat hallhattak a város 
főbb attrakcióiról, valamint 
megtekinthették a város 
imázsfilmjét, a Diósgyőri 
vár kiemelt rendezvényeit 
bemutató filmeket, illetve a 
Herman Ottó Múzeum tán-
cos videóját, amely 2017-ben 
megnyerte a Museum Dance 
Off verseny európai döntőjét.

Az érdeklődők a program 
mindhárom napján kiállítá-
sokon ismerkedhettek meg a 

Herman Ottó Múzeum vise-
lettárának darabjain keresz-
tül, a Kárpát-medencében 

fellelhető népviseletekkel, 
ill. a „Miskolc házi ezredé-
nek” nevezett 10-es honvéd 

gyalogezrednek a történeté-
vel is. A város legemblema-
tikusabb helyeit és látniva-
lóit Kupcsik Sarolta „Miskolc 
az idegenvezető szemével” c. 
fotókiállításának segítségé-
vel tekinthették meg. Szom-
baton délután Rostás László, 
korábbi városi főépítész tar-
tott előadást több más téma 
mellett a Diósgyőri vár re-
konstrukciójáról is.

Miskolci bemutatkozás Ópusztaszeren

ESKÜT TETT NAGY ÁKOS, FELGYORSULHAT  
A TELEPFELSZÁMOLÁSI PROGRAM

Miskolc vezetése 2014-ben döntött a nyomortelep-felszámo-
lási programról, amit 35 ezer miskolci támogatott az aláírásá-
val. Az elmúlt időszakban, az Álmos utcában 38 lakást bon-
tottak el, a Béke szállón 30-at, a Bábonyi-bércen pedig 32-őt. 
A számozott utcákban 270 lakásból 106-ot elbontottak, 52-őt 
pedig kiürítettek, ezek bontásra várnak. További 11 lakás ese-
tében is folyamatban vannak a kiköltöztetések. A város más 
részein – például a Tetemváron, Martin-kertvárosban – is 
több szegregátumot megszüntettek. A telepfelszámolásoknak 
köszönhetően jelentősen csökkentek az illegális szemétleraká-
sok, a közegészségügyi problémák, s nagyságrendekkel vissza-
esett a bűnesetek száma is. A környező ingatlanok árai pedig 
elkezdtek emelkedni.

Rendkívüli közgyűlés



Központi ünnepség a belvárosban
Miskolc augusztus 20-ai ünne-
pi programsorozatának városi, 
központi ünnepsége este hat 
órától vette kezdetét a Szent 
István téren. A rendezvényen 
Novák Katalin, család- és ifjú-
ságügyért felelős államtitkár 
és Kriza Ákos, Miskolc pol-
gármestere mondott ünnepi 
beszédet.

– Augusztus 20-án azt ün-
nepeljük, hogy van otthonunk, 
hogy van hazánk, hogy van 
a Földnek egy olyan darabja, 
amit úgy hívnak: Magyaror-
szág – hangsúlyozta Novák Ka-
talin. – Ma ezen a földön egy 
erős nemzet él, egy közösség, 
amelynek van múltja, van je-
lene és minden esélye megvan 
egy fényes jövőre – tette hozzá. 

– Szent István király öröksé-
ge mindennapjaink meghatá-
rozó része: neki köszönhetően 
léptünk arra a keresztény útra, 
melynek alapja az Istenbe vetett 
hit, és amely egy európai gon-

dolkodásmódot, értékrendet, 
kultúrát is jelent, mely ma talán 
nagyobb fenyegetésnek van kité-
ve, mint valaha – emelte ki No-
vák Katalin. Az államtitkár utalt 
az Európa felé irányuló nép-
vándorlásra, a hagyományos, 
keresztény értékeket felülíró, a 
hangzatos liberalizmus álarca 
mögé bújtatott törekvésekre. A 
legitimitásukat vesztett, bukott 
európai vezetők nehezebben 
azonosítható, nem nyílt sisak-
kal támadó ellenfelek, akikkel 
szemben meg kell tanulnunk vé-
dekezni – fogalmazott.

– Magyarország önálló, füg-
getlen, érdekeit képviselni ké-
pes felnőtt ország! Saját lá-
bunkra álltunk, nem másoktól 
várjuk a megoldást problémá-
inkra, kezünkbe vettük a jö-
vőnk alakítását! – zárta szavait 
az államtitkár. 

Kriza Ákos kiemelte: augusz-
tus 20. Szent István király, az új 
kenyér napja és a hazaszeretet 
ünnepe minden magyarnak. 

Ezen a napon nem csak Szent 
Istvánnak tartozunk hálával. 
Hálásak lehetünk az utódainak 
is, akik az évszázadok során 
hozzá méltó módon őrizték, 

vigyázták nemzetünket, hogy 
nyelvében, kultúrájában fenn-
maradhasson.

– A magyarságnak, Magyar-
országnak addig van jövője, 
amíg a vezetői a nemzet védel-
mét, megtartását tartják elsődle-
gesnek. A rendszerváltozás után 
úgy hihettük, békésebb idők 
jönnek, ahol nem kell féltenünk, 
csak megélnünk szabadságun-
kat. Ám az elmúlt években rá 
kellett jönnünk, új veszélyek, új 
gyarmatosítók és új megszállók 
ütötték fel fejüket nemcsak Ma-
gyarország határain, de egész 
Európában is. Elődeink harcát 
ma új időknek új csatáiban kell 
folytatnunk, méghozzá együtt, 
közösen! – hangoztatta a pol-
gármester. Mint mondta, a haza 
iránti kötelesség soha nem egy-

személyi, vagy csak vezetői fela-
dat, hanem a közösség együttes 
munkája, együttes harca kell, 
hogy legyen.

A polgármester visszautalt 
történelmünkre, kiemelve: mi 
magyarok, évszázados csaták-
ban tartóztattuk fel az Európát 

meghódítani akarókat, a ma-
gyar végvárakban a magyar vér 
által. Mi harcoltunk azért, hogy 
Dante, Leonardo, Erasmus, 
majd Galilei és Kepler nyugod-
tan alkothasson. Minden nap, 
amikor megszólal a déli ha-
rangszó, emlékezzünk erre alá-
zattal, de rendületlen szívvel. 
Hallgassuk a harangszót, amely 
azt is üzeni nekünk, hogy mi 
nem tartozunk Európának, 
de Európa bizony tartozik ne-
künk! – emelte ki. 

 – Lehet, hogy kisebbek 
vagyunk, de semmivel sem 
vagyunk kevésbé tisztelet-
re méltók, mint bármely más 
nemzet – ezt nem akarják 
megérteni a liberális európai 
vezetők Brüsszelben. Mert ők 
már olyan kevert nemzetiségű 
Európai Egyesült Államokba 
akarják behajtani a nemzete-
ket és államaikat, ahol a ke-
reszténység nem számít. Ahol 
már nem lehet tudni, hogy a 
gyerek fiúnak vagy lánynak 
születik, mert ezt majd később 
dönti el – hangoztatta a pol-
gármester.

Mi magyarok világosan állást 
foglaltunk nemzeti élni aka-
rásunkról április 8-án. Mind-
ez erőt ad ahhoz, hogy Szent 
István szellemében, a hazáért 
és megmaradásunkért tovább 
folytassuk elődeink küzdelme-
it. Ezt üzeni ma Szent István 
napja minden magyarnak és 
minden miskolcinak is! – zárta 
szavait Kriza Ákos.
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„AUGUSZTUS 20-ÁN AZT ÜNNEPELJÜK, HOGY 
VAN OTTHONUNK, VAN HAZÁNK!"

A felsőhámori Szent István 
szobornál Hubay György 
országgyűlési képviselő és 
Kiss János alpolgármester 
mondott beszédet augusztus 
20-án reggel. 

Kiss János kiemelte: au-
gusztus 20-án az államala-
pítást, az államalapító szent 
királyt és az új búzából sütött 
kenyeret ünnepeljük. – Ami-
kor Szent Istvánra emléke-
zünk, a szellemi 
rend terén tett al-
kotásaira is hi-
vatkozunk. Arra, 
hogy felismerte, az 
országnak keresz-
ténységre van szük-
sége, az országnak 
Nyugat és Róma 
felé kell fordulnia. Azonban 
Szent István nem csupán 
szellemi, hanem anyagi ren-
det is alkotott, amelyet a ma-
gyar állam jelképez. 

Kiss János kihangsúlyoz-
ta: ma már augusztus 20-án 
megünnepelhetjük, hogy is-
mét van olyan államunk, 
amely képes betölteni azt a kül-
detést, amit Szent István 
király szánt a magyar ál-
lamnak. Ismét van olyan 
államunk, mely képes 
úgy vezetni ezt az orszá-
got, hogy amikor a törté-
nelem sorsfordító pilla-
natai megkívánják, meg 
tudja hozni a szükséges 
döntéseket.

Hubay György or-
szággyűlési képvi-
selő úgy fogalma-
zott, ezen a napon 
találkozik egymás-
sal magyarságunk 

múltja, jelene és jövője egyet-
len eredő pontban, Szent Ist-
ván személyében. – Augusz-
tus 20-án sokszor hivatkozunk 
István király intelmeire, s nem 
lenne baj, ha gyakrabban jutna 
eszünkbe egy-egy iránymuta-
tása. Például az, hogy a hit tet-
tek híján meghal – fogalmazott 
a képviselő. Mint mondta, ha el 

akarunk valahová jutni, akkor 
pontosan látnunk kell a célun-
kat. Hinnünk kell abban, hogy 
elérhető, az ennek érdekében 
végzett munkát pedig soha ne 
halogassuk.

Hubay György arról is szólt, 
valaha kevesen hittek abban, 
hogy Miskolc biztonságos és 
élhető város lehet, de mára si-
került ezt elérni. Ezt a munka-
helyteremtők, külföldi és hazai 
befektetők egyaránt felismer-
ték. Ezzel együtt pedig a mis-
kolciak is visszanyerték önbe-
csülésüket. – Azt szeretnénk, 

hogy érdemes legyen itt 
élni, itt maradni és érde-
mes legyen ide visszatér-
ni. István király példája 
a mai napig követendő 
maradt. Ez a nap a ma-
gyar összetartozás napja, 
együtt többre vagyunk 
képesek - zárta szavait 
Hubay György.

Megemlékezés a felsőhámori 
Szent István szobornál

Soha nem látott tömeg 
gyűlt össze hétfőn este a 
Szent István téren Dem-
jén Ferenc koncertjére és 
a tűzijátékra. A diósgyőri 
származású Kossuth-díjas 
énekessel, dalszövegíróval 
a koncert után beszélget-
tünk.

– Idén vehette át a Miskolc vá-
ros díszpolgára kitüntetést. Mi-
lyen érzéssel töltötte el ez a cím?

– Ez egy borzasztó nagy 
megtiszteltetés volt számom-
ra. Itt születtem Diósgyőrben, 
a szüleim is itt laktak nagyon 
hosszú ideig. Édesapám mér-
nök volt a Vasgyárban, de az 
akkori zűrös politikai helyzet 
miatt valamit ráfogtak, ezért 
mennünk kellett. Számomra 
nagyon idegen volt Budapest, 
utáltam a betont, a falakat, 
még a köveket is.

Visszajártam ide minden 
évben, akkor még voltak itt ro-
konaim, sajnos most már nin-
csenek. Minden ideköt, min-
dig nagyon jó érzés felkeresni 
Miskolcot. Nagyon közel áll 

hozzám a város, Lillafüred és 
Miskolctapolca a két kedvenc 
helyem. Minden alkalommal 
úgy jövök ide, mintha most 
is itt laknék, úgy jövünk ide, 
mintha most is miskolciak len-
nénk – mert valójában azok 
is vagyunk. Igazán soha nem 
szakadtam el a várostól – nem 
akartam és nem is tudtam –
ezért volt ennyire megtisztelő, 
hogy Miskolc díszpolgára let-
tem, nem számítottam erre. 

– Ennyi embert még életem-
ben nem láttam itt. Mi a titka, 
hogy ma is ekkora közönséget 
vonz a koncertje?

– Hál’ Istennek ez máshol 
is előfordul. Titok, az nincs, 
csináljuk, amit kell, ami a dol 

gunk. Amikor ilyen nagy sze-
retettel fogadnak, mint itt, 
Miskolcon, akkor az ember 
kicsit felszívja magát és azt 
mondja: „na, gyerekek, akkor 
folytassuk”.

– Milyen tervei vannak még 
erre az évre?

– Még idén kiadunk egy le-
mezt, amin lesz öt olyan dal, 
amit én írtam, de nem én éne-
keltem. Nem kell elsietni, mert 
még messze van november 
meg december is. Aztán az év 
végén, decemberben egy Aréna 
koncertünk is lesz, amit min-
den évben megtartunk. Re-
méljük, hogy ugyanúgy telt ház 
lesz, mint az elmúlt években. 

MUNTYÁN BERNADETT

„MINDIG NAGYON JÓ ÉRZÉS  
FELKERESNI MISKOLCOT!”



Három új parkolóval és 
mintegy 25 autóhellyel bő-
vült a Győri kapui terület. 
Ezúttal az Örs utcán, a Gyu-
la utcán és a Szent Anna tér-
hez közeli bérház tömbnél 
alakítottak ki díjtalan autós 
pihenőket a lakosok részére.

A beruházás csaknem 300 
négyzetméteres területen va-
lósult meg. A parkolók kialakí-
tását Hollósy András, a terület 

önkormányzati 
képviselője, be-
ruházási alap-
jából finanszí-
rozta, mintegy 
négymillió fo-
rint értékben. 
– Az itteni la-
kóközösségek 
már régóta sze-
rettek volna 
errefelé több 
megállóhelyet 

az autóknak. Az Örs utcai te-
rület eddig füves volt, esőzé-
sekkor sár borította. Itt és a 
Gyula utcán zúzottköves par-
kolót alakítottunk ki, mindkét 
helyszínen útszegélyt, a Gyula 
utcán pedig egy tizenöt méte-
res járdaszakaszt is építettünk. 
A Győri kapu 4. szám előtt 
gyeprácsos parkolót hoztunk 
létre – mondta el csütörtöki, 
helyszíni sajtótájékoztatóján a 
képviselő. 

Augusztus 26-án, vasár-
nap 10:00–12:30 óra kö-
zött futóverseny miatt for-
galomlassítás várható a 
DVTK Stadion– Könyves 
Kálmán utca – Köztársaság 
utca – Ferenczi Sándor utca 
– Szervezet utca – Muhi 
utca – Lorántffy Zsuzsan-
na utca – Könyves Kálmán 

utca – DVTK Stadion útvo-
nalon. 

Ezen időben a futóverseny 
útvonalán közlekedő me-
netrend szerinti 9-es és 21-
es járatainknál késésre kell 
számítani. Friss utazási in-
formációk az MVK Zrt. Fa-
cebook oldalán is: www.fa-
cebook.com/mvkzrt

Ettek-ittak a buszon, a sofőr 
rendre utasította őket, óriási 
balhé lett belőle. Jelen állás 
szerint így lehetne összefog-
lalni annak a konfliktusnak 
a lényegét, amely a napok-
ban történt egy miskolci bu-
szon és futótűzként járta be 
az országos médiát. 

Az esetről egy utas rövid 
videót is feltöltött az inter-
netre. A vita azon robbant ki, 
hogy egy kislány csupán vizet 
ivott-e a buszon, vagy ételt is 
fogyasztott, ami tilos. A kislány 
anyja azt mondta, a gyermek 
csak vizet ivott, visszazárható 
palackból, a buszsofőr elmon-
dása szerint viszont evett is a 
buszon, amit nem lehet. 

A vita odáig fajult, hogy a 
kislány édesanyja minősíthe-
tetlen hangnemben ordítozni 
kezdett, a sofőr pedig rendőrt 
hívott. A buszt vezető Borbély 
Zoltán a Miskolc Televíziónak 
úgy nyilatkozott, azért jött ki a 
fülkéből, és szólt rá a családra, 
mert a tükörben látta, hogy a 
gyerek eszik a buszon. Ezt pe-
dig tiltja a szabályzat és az uta-
zási feltételekben is le van írva.

– A visszapillantó tükörből, a 
fülkéből láttam, hogy a gyermek 
ételt fogyaszt. A vizet nem is lát-
tam, a táplálék elpakolására szólí-
tottam fel a hölgyet, de ő ezt nem 
így reagálta le. Rögtön a vízivás-
ról beszélt, pedig meg se fordult a 
fejemben, hogy vízivásért szóljak 
a gyerekre – fogalmazott. 

Az esetről az egyik utas ké-
szített felvételt. A videó azon-
ban csak onnan indult, amikor 
a sofőr azt mondja, rendőrt hív. 
Az viszont nincs rajta, amikor 
a buszvezető, állítása szerint 
azt mondta, tegyék el az enni-
valót, vagy amikor arról beszél, 
hogy indulásig nyugodtan le-
szállhatnak.

– Amikor elindultam visz-
szafelé, különböző trágár sza-
vak hangzottak, ezt inkább 
nem ismételném meg. A fiatal-
ember többször utánam sza-
ladt, fenyegetően próbált en-
gem rávenni, hogy „fejezzem 
be”. Megkérdeztem, mit fejez-
zek be, a rendőrség úton van – 
mondta el Borbély Zoltán. 

A hírportálokon megosztott 
felvételeken látszik, amikor a 
kislány apja elindul a sofőr felé, 
az édesanyja pedig alpári stílus-
ban kezdett el ordítani és trágár 
szavakkal szidalmazta a sofőrt.

A kislány édesanyja szerdán 
bement az MVK ügyfélszolgá-
latára. Ő azt állítja, a kislánya 
zárható palackból ivott, arra 
viszont már nem emlékszik, 
ételt is fogyasztott-e a buszon. 
A busz fedélzeti térfigyelő ka-
merájának a felvételeit szerette 
volna megkapni, erre azonban 
egyelőre nem volt lehetőség. – 

Az MVK azt állítja, 
hogy evett a kislá-
nyom. Szeretném 
látni azt a felvételt, 
hogy evett a lá-
nyom. Nem mon-
dom, hogy nem, 
azt sem, hogy igen 
– nyilatkozta a 
Miskolc Televízió-
nak. Mint mondta, 
ha a felvételen az 
látszik, hogy gye-
rek valóban evett, 
hajlandó bocsána-
tot kérni a buszve-
zetőtől.

Buszon piknikező roma családot utasított 
rendre a sofőr

Város Miskolci Napló4

Új parkolók a Győri kapuban Forgalomlassítás 
futóverseny miatt

Az MVK közleményt adott ki az ügyben, melyben ezt írják: „A Miskolc Vá-
rosi Közlekedési Zrt. valamennyi járatán az utasok védelme, ruházatuk tiszta-
ságának megóvása érdekében – a visszazárható PET-palackos kiszerelésű, nem 
alkoholos italok kivételével – szigorúan tilos az étel- és italfogyasztás. Erre vala-
mennyi járaton piktogramok és feliratok hívják fel az utasok figyelmét.

A járművezetők az utazási szabályokat megsértőket leszállíthatják – 
amennyiben azt megtagadják, rendőri intézkedést kérhetnek. Az MVK Zrt. 
különcélú járatának vezetője 2018. augusztus 19-én, 18:10-kor azt észlelte, 
hogy a járművön tartózkodó gyermek ételt, italt fogyasztott. A jármű ka-
merája által készített felvétel tanúsága szerint a buszvezető felszólította a 
szülőket az evés, ivás befejezésére, amiből szóváltás kerekedett.

A járművezető az üzletszabályzatban leírtak szerint, ugyanakkor nem a 
számára előírt, kellő udvariassággal járt el. Ezért a munkáltatótól megro-
vásban részesül.  Az MVK Zrt. a járművezető udvariatlan viselkedéséért 
az érintett családtól elnézést kér; ugyanakkor fenntartja, hogy a buszve-
zető az ide vonatkozó szabályzat előírásának megfelelően járt el, amikor 
az étkezés befejezésére szólította fel a családot, majd ennek megtagadását 
követően rendőri intézkedést kért.

A párhuzamos valóságok 
világában élünk. Megszokott, 
megélt mindennapjaink mel-
lett ugyanis létrejött egyfajta 
virtuális valóság is, amit nem 
mindig könnyű a helyén kezel-
ni. Hogy ne menjünk messzire, 
Németországban például most 
akarják bevezetni a férfi és a 
nő mellett a harmadik nemet, 
és állítólag ez még csak a kez-
det (?) 

Nos, ezek azok a dolgok, 
amiken az emberfia első lá-
tásra némileg elképed – alapo-
sabban átgondolva meg még 
jobban. Az emberiség ugyanis 
férfiakból és nőkből áll.  Slussz. 
A fiúknak ez van a gatyájá-
ban, a lányoknak meg az a 
szoknyájuk alatt. Több vari-
áció nincs. Akik azt állítják, 
hogy van - sőt erre egész „tu-
dományágat” alapoznak (ne-
kik legyen mondva!), – azok 
ilyen-olyan okból, érdekből 
egy virtuális valóságot próbál-
nak meg létrehozni, ami előbb-
utóbb nagyon ütközni fog az 
igazival. 

Aztán felkerült az internet-
re a rövid videó, a miskolci bu-

szon történt konfliktusról (lásd 
fentebb) és a virtuális térben ez 
a történet is percek alatt a va-
lóságtól független, önálló életre 
kelt. Portálok tucatjai minősít-
gettek, passzolgatták egymás-
nak a sztorit, csak úgy, különö-
sebb tájékozódás nélkül. „Egy 
korty víz miatt szállították le 
a kislányt a miskolci buszról” 
– harsogtak a címek, ami az-
tán még bruttósodott is, mert 
hát mikor legyen szellemes a 
szabadságjogok iránt elkötele-
zett, liberális webszerkesztő, ha 
nem ilyen esetben? Pláne, ha 
soha életében nem ült miskol-
ci buszon, valamint soha nem 
járt a városnak még a környé-
kén sem. Mondjuk a sokadik 
„egy korty víz”-nél már na-
gyon röhögtem (vajh” ki szá-
molta meg?), amikor pedig a 
Délmagyar ezt még azzal a 
párhuzammal tetézte, hogy 
„Egy korty vízért nincs bünte-
tés a szegedi buszokon” (betyár 
egy tömegközlekedés lehet, ha 
szerintük ez a legfőbb erénye) 
már kezdtem az egészet úgy 
kezelni, mint egy kis magyar 
burleszket.

Mert hogy az is. Mind na-
gyon örültünk, amikor meg-
érkeztek az új, korszerű Sko-
da-villamosok, aztán meg a 
CNG-buszok. Közös érdekünk, 
hogy vigyázzunk rájuk, hi-
szen mi használjuk őket. Per-

sze Miskolc nagyváros, utasból 
is van mindenféle, főleg egyes 
területeken és bizonyos nap-
szakokban. S én például a ma-
gam részéről egyáltalán nem 
vonom kétségbe egyetlen fedél 
nélküli polgártársamnak sem 
ahhoz való, emberi jogát hogy 
ott csinálja össze magát, ahol 
akarja. Viszont ha így óhajt 
felszállni a villamosra és sza-
golnom kell, az némileg moró-
zussá tesz. Ugyanígy nem dob 
fel túlságosan az sem, ha egyes 
hordák gimnasztikai gyakor-
latokat mutatnak be a kapasz-
kodásra szolgáló korlátokon, 
vagy esetleg férfisztriptízbe 
kezdenek (kísérő, hangulati 

elemek: trágár üvöltözés vala-
mint csutkára tekert hangerejű 
magnó). Ilyen és hasonló ese-
tekben általában a busz- és vil-
lamosvezetőktől várják a tör-
vénytisztelő utasok a helyzet 
rendezését, mivel ők képviselik 

a helyszínen azt a közlekedés 
vállalatot, amellyel – jegy meg-
vásárlása által – megállapo-
dást kötöttünk az utazás felté-
teleinek a biztosítására.  

A járművezetők viszont nem 
pankrátornak szerződtek, épp 
elég gondot ró rájuk, hogy nap 
mint nap biztonságban célba 
juttassák utasok ezreit. Lát-
juk, mit kell folyamatosan el-
viselniük, ha józanul nézzük 
a dolgot, jelen esetben már lo-
gikailag is elég nehéz elképzel-
ni, hogy egy napi munkában 
megfáradt, miskolci buszsofőr 
puszta hobbiból azzal szóra-
koztatta volna magát, hogy 1 
(azaz egy!) korty vizet fogyasz-

tó ötéves kislány miatt borítsa 
fel a menetrendet. Aztán az 
is kiderült, hogy az internetes 
offenzívát elindító videó egy-
általán nem az események ele-
jétől rögzítette a jeleneteket. A 
buszvezető azt állítja, a kislány 
ételt is fogyasztott, azért avat-
kozott közbe, a kislány anyja 
meg szeretné látni a kamera-
felvételeket, mert már maga 
sem nagyon emlékszik, mi tör-
tént. 

Szerintem meg ez már nem 
is nagyon lényeges, mint ahogy 
utólag modoroskodni is olyan 
– hogy ki kitől meg miért kér-
jen bocsánatot – mint állat-
pszichológushoz fordulni, ha 
nem tojik rendesen a tyúk. (Ti. 
marha jól hangzik, csak éppen 
nincs semmi értelme.)

Lássunk világosan: ez a li-
berális, virtuális hisztéria 
már egyáltalán nem a konk-
rét esetről és nem is csak Mis-
kolcról szól. Itt arról van szó, 
arra megy ki az egész, lesz-e 
bátorságuk a járművezetők-
nek, rendészeknek, akárkiknek 
(bárhol az országban) ilyen 
ügyek után is beavatkozni, ha 

rendetlenséget, szabályszegést 
tapasztalnak. Vagy pedig ad-
dig frusztrálják őket ezekkel 
a mesterséges hisztikkel, han-
gulatkeltésekkel, hogy hagyják 
a fenébe, mert nem hiányzik 
nekik, hogy a végén még őket 
hurcolják majd meg. Ennek 
pedig megint a tisztességes uta-
sok látják a kárát. 

Emlékszem, mekkora bal-
hét kerekítettek a ballib kö-
rök abból is, amikor térfigyelő 
kamerákat kezdtek telepíteni 
a tömegközlekedési jármű-
vekre (személyiségi jog, stb.) 
Csak hát az a helyzet, hogy a 
törvénytisztelő többségnek is 
vannak jogai. Elvárjuk példá-
ul, hogy ha felállunk egy busz 
üléséről, ne egy szétkókadt cso-
kifagylalt, vagy egy ketchupos 
hamburger maradványai dí-
szelegjenek a nyári nadrágunk 
ülepén.

Nem virtuális hangulat-
keltésekre van szükség: a való 
életben kell betartani a közös-
ségi élet szabályait és tisztelni 
egymást, akkor nem lesz sem-
mi baj. 

SZEPESI SÁNDOR

PÁRHUZAMOS 
VALÓSÁGOK

A szerkesztőtől

Borbély Zoltán: „A vízivásért nem szóltam volna”

A járműveken piktogramok hívják fel a figyelmet  
az utazási szabályokra



Évadnyitó társulati ülést tartott kedden a Miskolci Nemzeti 
Színház, ezzel megkezdődött a teátrum 2018-2019-es évada. 
Szeptemberben és októberben már hat új bemutatóval várják a 
nézőket, az évad repertoárjában pedig 16 új produkció szerepel. 
A megszokott műfaji sokszínűség idén is jellemző lesz az évad-
ra: opera, balett, musical, operett, mesejáték, klasszikus és kor-
társ színdarabok egyaránt megtalálhatók az előadások között.

Béres Attila igazgató az el-
múlt évadra és a nyárra visz-
szatekintve elmondta, számos 
olyan eredményt ért el a társu-
lat, amelyek a színház és egyben 
Miskolc város hírnevét öregbí-
tették. – A Kivilágos Kivirradtig 
lett 2017-ben az évad legjobb 
előadása a színikritikusok sze-
rint, a 2018-as jelölések között 
pedig két kategóriában is esé-
lyes a miskolci teátrum. A ta-
valyi évadban tizennégy fesz-
tiválmeghívásnak tett eleget a 
színház, ezeken tíz szakmai dí-
jat nyert el és öt állami vagy vá-
rosi kitüntetést kaptak a művé-
szek – sorolta a sikereket Béres 
Attila. Mindezek jelzik, hogy 
Miskolcon nagyon komoly, el-
mélyült munka folyik.

Az elmúlt évadban több 
mint 139 ezer nézője – kétezer-

rel több, mint az azt megelőző 
évadban – volt a színháznak, 
amivel Miskolc első a vidéki in-
tézmények között. – A szeretet, 
a tisztelet, amit a miskolci pol-
gárok estéről estére tanúsíta-
nak színházuk irányába, nagy 
felelősséget is ró ránk – mond-
ta az igazgató. – A tavalyi évad-
ban 470 előadást játszottunk. 

Ha egy mondattal kellene jel-
lemeznem a tavalyi évadunkat, 
azt mondanám: minőség a sok-
színűségben. Az idei műsorterv 
is garantálja a sokszínűséget, 
a minőségre pedig garancia a 
társulat és mindazon emberek, 
akik egy nagyon erős közössé-

get alkotva egymásért dolgoz-
nak a színház falain belül – tet-
te hozzá.

Kriza Ákos, Miskolc pol-
gármestere köszöntőjében 
kiemelte, Miskolc büszke a 
színházára. – Mi, a fenntar-
tói oldalról úgy látjuk, több 
erős pillérre is támaszkodhat 
ez a teátrum: a miskolci né-

zők szeretnek színházba járni, 
büszkék a színházukra, a ma-
gyar állam szerint is magasan 
értékelt intézmény a Miskolci 
Nemzeti Színház, aminek mű-
ködésével és vezetésével is elé-
gedettek. A legfontosabb pil-
lér pedig a színházi közösség 
hangulata: alkotni úgy lehet, 
ha nyugalom van és ez adott itt 

a színházban. Ilyen stabil lába-
kon az idei évadnak legalább 
olyan sikeresnek kell lennie, 
mint az előzőnek – mondta.

A Miskolci Nemzeti Színház 
társulata a 2018-2019-es évad-
ban egy színművésszel, három 
balett-művésszel és két ének-
kari taggal bővül. A Miskolci 
Balett pedig új balettmesterrel 

dolgozik tovább. Továbbra is 
elmondható, hogy a Miskolci 
Nemzeti Színház társulatában 
van a legtöbb fiatal diplomás 
művész. Október közepéig 
már hat új bemutatóval jelent-
kezik majd a színház, és több 
fesztiválmeghívásnak is eleget 
tesz. Augusztus végén, Nyír-
egyházán, a Vidor Fesztivá-
lon, a Játék a kastélyban című 
előadás szerepel, szeptember 
elején a Vidéki színházak Fesz-
tiválján láthatja a közönség az 
„Ahogytetszik”-et, szeptember 
közepén a Casablanca utazik 
Pécsre, október elején pedig 
A mi osztályunk című előadás 
kapott meghívást a Szatmárné-
meti Tranzit Feszt nemzetközi 
színházi fesztiválra.

„MINŐSÉG A SOKSZÍNŰSÉGBEN” 

Állami kitüntetéseket adott 
át Kásler Miklós, az embe-
ri erőforrások minisztere és 
Gulyás Gergely, a Miniszter-
elnökséget vezető miniszter 
augusztus 17-én, Budapesten 
az augusztus 20-i nemzeti 
ünnep alkalmából. 

Szakmai díjakat és állami 
kitüntetéseket adott át ezen a 
napon Rétvári Bence, az Em-
beri Erőforrások Minisztéri-
umának (Emmi) államtitkára 
is. A kitüntetettek között ezút-
tal is több miskolci szerepelt. 

Áder János, Magyarország 
Köztársasági Elnökének meg-
bízásából, Prof. Dr. Kásler Mik-
lós miniszter kiemelkedő te-
vékenysége elismeréseként 
Magyar Érdemrend Lovagke-
reszt polgári tagozat elisme-
rést adott át Dr. Török Imre, 
a Miskolci Egyetem Gépész-
mérnöki és Informatikai Kar 
Anyagszerkezettani és Anyag-
technológiai Intézete Mecha-
nikai Technológiai Intézeti 
Tanszékének nyugalmazott 
egyetemi docense, címzetes 
egyetemi tanárának részére. 

Kiemelkedő színvonalú 
munkája elismeréseként Ma-
gyar Érdemrend Tisztikereszt 

polgári tagozat kitüntetésben 
részesült Prof. Dr. Palotás Ár-
pád Bence, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia doktora, 
a Miskolci Egyetem Műsza-
ki Anyagtudományi Karának 
dékánja, az Energia- és Minő-
ségügyi Intézet intézetigazga-
tó egyetemi tanára. 

Kimagasló tevékenysége el-
ismeréseként Magyar Arany 
Érdemkereszt polgári tago-
zat kitüntetésben részesült 
Dr. Mádai Ferenc, a Miskolci 
Egyetem Műszaki Földtudo-
mányi Karának dékánhelyet-
tese, az Ásványtani- Földtani 
Intézet intézetigazgató egye-
temi docense és Dr. Mózes 
Huba, irodalomtörténész, a 
Miskolci Egyetem Bölcsé-
szettudományi Kara Magyar 
Nyelv- és Irodalomtudomá-
nyi Intézetének nyugalmazott 
egyetemi tanára. 

Magas színvonalú szakmai 
munkájáért Magyar Ezüst Ér-
demkereszt polgári tagozat 
kitüntetést vehetett át Szabó 
Géza, a Salgótarjáni Bányász 
Torna Club és a Diósgyőri 
VTK volt vezetőedzője, az 
egykori olimpiai válogatott 
labdarúgócsapat pályaedzője.

Megkezdte 2018/2019-es 
zenei évadát a Miskol-
ci Szimfonikus Zenekar. 
Szászné Pónuzs Krisztina, 
az együttes ügyvezetője a 
szerdai nyitórendezvényen 
elmondta, a tavalyi évad 
igazán tartalmasan zárult, 
s ez a sokszínűség és tartal-
masság jellemzi a követke-
ző szezont is. 

– A Miskolci Szimfonikus 
Zenekar a város meghatá-
rozó kulturális értékterem-
tő szereplője – fogalmazott 
Kiss János, alpolgármester az 
évadnyitó társulati ülésen. 
Hozzátette, nagyon fontos-
nak tartja a város és a zenekar 
kapcsolatát, ami az utóbbi idő-
ben egyre erősödik. Az önkor-
mányzat igyekszik meghálálni 
a zenekar munkáját, ezt bizo-
nyítja a 2017-es, közel 20 szá-
zalékos béremelés, s a jövőben 
is igyekeznek lehetőségeikhez 
mérten minden támogatást 
megadni az együttesnek. 

Szászné Pónuzs Krisztina, a 
zenekar ügyvezetője örömtel-
inek nevezte, hogy a bérleteik 
értékesítése növekedést mu-
tat. A Tűzvarázs bérlet szin-
te teltházas és a Hangforrás 
bérlet nézőszáma is jelentős 

emelkedést mutat. Kiemel-
te a zenekar saját szervezésű 
budapesti bérletét az Olasz 
Intézetben, ami a fővárosi 
ismertségét erősíti az együt-
tesnek. Ez nagyon fontos egy 
vidéki zenekar számára. Az 
ügyvezető kihangsúlyozta, 
hogy előző évad gazdasági és 
szakmai sikerekben is bővel-
kedett, bizakodóan tekinte-
nek a jövőre. Mint mondta, 
a miskolci koncertek mellett 
többször szerepelnek majd 
Budapesten, Nyíregyházán, 
Edelényben, az ifjúsági kon-

certek alkalmával pedig több 
vidéki helyszínen muzsikál-
nak. Új helyszínként szerepel 
a zenekar évadában Tállya és 
a Népkerti Vigadó is. Szász-

né Pónuzs Krisztina elmond-
ta, nagyon büszke a zenekar-
nak a sajtóval, különösen az 
MTVA-val kialakított kap-

csolataira. A Bartók Rádió 11 
bérletes koncertjükből 7-et 
közvetít majd, ami hatalmas 
elismerés egy vidéki együttes 
számára.

Antal Mátyás, a zenekar 
művészeti vezetője emlékez-
tetett a zenekar augusztu-
si, franciaországi szereplésé-
re, ahol nem csak szakmailag, 
hanem mentálisan is kiválóan 
helyt álltak a zenészek. Mint 
ismert, egy hirtelen időpont-
változtatás miatt, érkezésük 
után szinte azonnal színpadra 
léptek Sisteronban. Antal Má-
tyás elmondta, nagyon örül a 
turné-lehetőségeknek, ez min-
dig erősíti a zenekart, szakma-
ilag és emberileg is. Kihangsú-
lyozta, az a vezetői elképzelése, 
hogy minél több neves mű-
vészt meghívjon a zenekar 
mellé és az együttes minden-
napjai jó hangulatban teljenek.  

A társulati ülés után a zene-
kar szinte azonnal megkezdte 
a próbát a szombati edelényi 
Kastély-szerenád koncertjére.

Több miskolci a díjazottak közöttA város meghatározó kulturális értékteremtő szereplői
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195. ÉVADÁT KEZDI  
A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ

Állami elismerések  
a nemzeti ünnepen

Jó úton járnak a Miskolci Szimfonikusok

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK
Augusztus 26-án, vasárnap 17.00 órától a Miskolc 
Televízió Hívőszó című műsorában a Karmelita 
templomból közvetítik a 8 órától kezdődő szent li-
turgiát, felvételről. Bemutatja: Béres Gábor temp-
lomigazgató.

Augusztus 25-én, 
szombaton 15 órától 
Elek László jezsuitát az 

Avas-déli Ige templomá-
ban pappá szenteli Ter-
nyák Csaba egri érsek. 

Mindenkit szeretettel 
várnak a szentelés utáni 
egész estés ünneplésre és 
a másnapi újmiséjére is. 
Kedden, augusztus 28-án 
a minorita templomban a 
18 órai szentmisét Kele-
men Didák boldoggáava-
tásáért mutatják be. 

A tanévnyitó Veni 
 Sanctét a Fráter György 
Katolikus Gimnázium di-
ákjainak szeptember 2-án, 
vasárnap, 15 órakor a Mi-
norita templomban tarják. 

A Fényi Gyula Jezsu-
ita Gimnázium ugyan-
csak szeptember 2-án, 17 

órakor, az iskola udvarán 
tartja tanévnyitó szent-
miséjét.

(Fotó: a Diósgyőr-vas-
gyári római katolikus 
templomban (képünkön) 
búcsút és szentmisét tar-
tottak augusztus 20-án.)



Az édesszájúak – illetve a 
különlegességeket kedvelők 
– évről-évre lélegzetvissza-
fojtva várják a hírt, vajon 
milyen tortakülönlegesség-
gel rukkolnak majd elő az 
ország legjobb cukrászmes-
terei, augusztus 20-a köze-
ledtével. 

Idén tizenkettedik alka-
lommal hirdették meg a „Ma-
gyarország tortája" pályázatot 
az augusztus 20-ai, nemzeti 
ünnephez kapcsolódva, Ma-
gyarország születésnapjának 
köszöntésére. Ezúttal 29 tor-
ta közül választott a szakmai 
zsűri.

A versenyt most Sztaracsek 
Ádám, a komáromi Jánoska 
Cukrászda cukrászának alko-
tása, a „Komáromi Kisleány” 
fantázianevű sütemény nyerte. 
Emellett, a szokásoknak meg-
felelően, kiválasztották az or-
szág cukormentes tortáját is. 
Itt a budapesti Nándori Cuk-
rászda hozzáadott cukor nél-
küli édessége nyert. A „Három 
kívánság" elnevezésű torta sze-
letenként csupán 12,9 g szén-
hidrátot és 242 kcal-t tartal-
maz.

Minden évben sok a kí-
váncsiskodó, de a jeles süte-
mények receptúrájának rész-
leteit valóságos titoktartás 
övezi egészen addig a pillana-
tig, amíg a szakavatott zsűri ki 
nem választja, melyik torta vi-
selheti az adott évben a „Ma-
gyarország tortája” megtiszte-
lő elnevezést.

Idén tehát a „Komáromi 
Kisleány" birtokolhatja a cí-

met és augusztus 18-ától már 
a miskolciak is sokkolhatják 
ízlelőbimbóikat a csokolá-
dés-mascarpones-körtés-diós 
mesterművel. A tortával, mely-
nek mézes-diós tésztáján citro-
mos-gyömbéres körtekompót 
betétet, vilmos körte likőrös 

étcsokoládét és fahéjas-diós 
roppanós réteget ölel körbe a 
vaníliás-fehércsokoládés mas-
carpone mousse. A 2018-as 
ország tortája egyszerre köny-
nyed, üde és harmonikus. Ám 
az elkészítési folyamat semmi-
képp sem mondható afféle kis 
„csip-csup” munkának: több 
mint hét órát vesz igénybe.

– Csak a tölteléket három 
részből kell elkészíteni – rész-

letezte a lapunknak a recept 
titkait Horváth Zsolt, a Kisger-
gely Cukrászat cukrászmes-
tere. – Rendkívül összetett az 
idei nyertes torta: hat főzési 
és kettő sütési folyamatból áll, 
ami eléggé meghosszabbítja az 
elkészítési időt – emelte ki. 

Ízvilágát tekintve mindazon-
által nagyon harmonikus az 
ország 2018-as tortája: könnyű 
mousse-krém – mascarpone 
sajttal meglágyítva, körtepá-

linkával megbolondított cso-
koládé és gyömbéres-citromos 
körtepüré ízesíti.

Tanúsíthatjuk, hogy a fentebb 
jelzett ízek és hangulatok töké-

letes összhangban vannak egy-
mással. A  mascarpone mousse 
lágysága tökéletes elegyet alkot 
a vilmos körtés csokoládéval 
és mindez egy roppanós, diós 
tésztán... igazán nem lehet be-
telni vele! Az édesebb csokolá-
dés részt megfelelően ellensú-
lyozza a kicsit fanyarabb hatást 
keltő körtés réteg, amit viszont 
a lágy mascarpone tesz igazán 
könnyeddé.

Augusztus 18-ától a miskol-
ci közönség is magáévá teheti 
a 2018-as Magyarország tortá-
ját: a Göngy Cukrászda, a Ba-
lajti Cukrászda és a Kisgergely 
Cukrászda árusítja az édessé-
geket.

MUNTYÁN BERNADETT

Augusztus 20-án, hétfőn 
már kora délután megtelt 
a belváros kikapcsolódni, 
ünnepelni vágyó miskolci-
akkal, akiket az új kenyér 
illatán kívül, most is számos 
szórakoztató programmal, 
koncerttel, családi- és gyer-
mekrendezvénnyel vártak.

– Mi a gyerekprogramok 
miatt jöttünk ki a Városház 
térre – nyilatkozta lapunknak 
Garainé Dervarics Mónika. El-
mondása szerint általában ki-
rándulni szoktak augusztus 
20-án, de most nagyon sok 
olyan rendezvényt láttak a bel-
városban, ami megtetszett a 

gyereknek – Az 
új kenyér ünne-
pe alkalmából 
én is sütöttem 
otthon néhány 
kiflit – mondta 
mosolyogva a 
fiatalasszony.

Idén is 
zaka tolt a ré-
tes-vonat és 
„megnyílt” a 
népművésze-
ti kirakodó-
vásár is. Volt 
„kezes-lábas” 
játszóház, nép-
művészeti mes-
terség-bemu-
tató. Derecskei 
Csilla az inter-
neten látta meg, 
milyen progra-
mok lesznek a 
Szent István té-

ren, akkor döntött úgy, hogy 
mindenképpen kijönnek ide. 
– Nagyon szeretjük ilyenkor 
megkóstolni a kürtőskalácsot, 
fagyizgatni is szoktunk, sok le-
hetőség van a kellemes időtöl-
tésre – mondta. Ők Tiszaújvá-
rosból érkeztek az augusztus 
20-ai miskolci ünnepség kísé-
rőprogramjaira. – Számunkra 
most a gyermek az első, úgy-
hogy nagyon várjuk a tűzijá-
tékot is, biztos nagyon tetszik 
majd neki – fogalmazott Csil-
la. Hozzátette, nagyon jó ilyen-
kor nagy közösségben lenni, 
amikor mindenki egyszerre 
ünnepli az államalapítást, Ma-
gyarországot.

Juhos Petra elsősorban a ha-
gyományok tiszteletét emel-
te ki az ünnepről szólva. Mint 
elmondta, ők minden évben 

részt vesznek az ünnepi ren-
dezvényeken, vásárolnak az új 
kenyérből és elmennek Isten-
tiszteletre is.

Benkéné Tóth Barbara számá-
ra augusztus 20-a elsősorban a 
pihenést jelenti és a keresztény 
magyar hagyományok tovább-

adását a gyermekeknek. Ezen 
a napon ők is minden évben 
elmennek templomba, majd 
kisétálnak a belvárosba, hogy 
megvásárolják az új kenyeret.

A városháza aulájában dél-
től este hét óráig véradást 
szervezett a Magyar Vöröske-
reszt Megyei Szervezete. Akik 
eljöttek, megismerkedhettek 
a Miskolci Állatkert és Kul-
túrpark néhány lakójával is: 
– Szakállas agámával, kaméle-
onnal, vörös királysiklóval és 
rovarokkal érkeztek a véradó 
napra – sorolta Kövesdi Kin-
ga, zoopedagógus.

A jó hangulatról olyan fellé-
pők gondoskodtak éjszakába 
nyúlóan, mint például Kállay 
Saunders András vagy Demjén 
Ferenc, de itt volt a Miskolci 
Dixieland Band is. 

Miskolcra is eljött a „Komáromi Kisleány"

Minden évben nagy kér-
dés aratás idején, illetve 
az ezt követő időszakban, 
milyen lesz az új gabona-
termés, biztosítva lesz-e 
az ország kenyere, meny-
nyiségben és minőségben 
is megfelelő lesz-e a cipó 
ami majd az asztalunkra 
kerül? 

Augusztus 20-án Miskol-
con, az egész napos családi 
programok attrakciói közül is 
az új lisztből sütött kenyér volt 
a legnépszerűbb, a Szent Ist-
ván téren az érdeklődők egész 
nap vásárolhattak belőle. Sőt, 
azt is láthatták, hogy készül 
a kenyér az igazi, hagyomá-
nyos módszerekkel, hogyan 

dagasztják a teknőben, mint 
egykor elődeink. Kalmár 
Mendel Gergely növényneme-
sítő a helyszínen érdeklődé-
sünkre úgy nyilatkozott, lát-
hatóan és érezhetően elindult 
a klímaváltozás, ami nagyon 
gyors felmelegedéssel jár, 30-
35 év múlva valószínűleg 
már teljesen más gabona kell 

majd. – Az idei gabonatermés 
is kevesebb lett, mint a tava-
lyi és sajnos azt tapasztaljuk, 
hogy évről-évre egyre keve-
sebb lesz. Rengeteg csapadék 
és kevésbé perzselő időjárás 
kellene ahhoz, hogy az őszi 
búzából jobb termés legyen – 
fogalmazott Kalmár Mendel 
Gergely. 
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MEGMUTATJUK, HOGY KÉSZÜLT  
AZ ORSZÁG TORTÁJA!

„Nagyon jó együtt, nagy közösségben ünnepelni  
az államalapítást, Magyarországot”

Milyen jövője lesz mindennapi kenyerünknek?

Garainé Dervarics Mónika Juhos Petra

Derecskei Csilla

Benkéné Tóth Barbara



A hajrában indított szökés 
végén a német Nikodemus 
Holler nyerte múlt szomba-
ton a Tour de Hongrie ne-
gyedik szakaszát, a miskol-
ci befutót. Második lett az 
olasz Manuel Belletti, har-
madik pedig a lengyel Kamil 
Malecki. A magyar Valter 
Attila ötödikként futott be 
Miskolcon. 

A miskolci befutó dobogó-
sainak Eisenkrammer Károly, a 
Tour de Hongrie főszervező-
jének kíséretében Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere adta át 
a díjakat. A Miskolci VSC egy-
kori legendás versenyzői közül 
gratulált a győzteseknek Géra 
Imre, a mexikói és a müncheni 
olimpia résztvevője, az 1972-es 
ötkarikás játékokon 6. helyen 
végzett magyar válogatott tag-
ja és Csathó Péter magyar baj-
nok is. Nikodemus Holler kü-
löndíjat is átvehetett Miskolc 
polgármesterétől. Az összetett 
verseny sárga trikóját a Bellet-
ti húzhatta magára Miskolcon, 

aki mindennap ott állhatott 
dobogón. A pontverseny zöld 
trikóját is az olasz versenyző 
vehette át Hubay György or-
szággyűlési képviselőtől. A pi-
ros trikóért a lengyel Patryk 
Stosz jöhetett fel a színpadra, 
a trikót Tarsoly Réka adta át, az 
575 Team Kft. képviseletében. 
A mezőny legjobb magyar ver-
senyzője Valter Attila volt, aki a 

fehér trikót kapta. A Bükk ki-
rályának nevezett versenyző 
különdíjat is átvehetett, egye-
bek mellett a Kométa és a De-
cathlon Miskolc képviselőitől.

A verseny végeredménye 
másnap a Kazincbarcika kör-
nyéki etapon dőlt el. A zá-
rószakaszon ismét a német 
Nikodemus Holler diadalmas-
kodott, összetettben azonban 
az olasz Manuel Belletti nyerte 
meg a Tour de Hongrie ország-
úti kerékpáros-körverseny. A 
legjobb hegyimenőt illető pi-
ros mezt a lengyel Patryk Stosz 
érdemelte ki Valter Attila előtt, 
aki az összetett legjobb ma-

gyarjának járó fehér trikót ölt-
hette magára a 865 kilométeres 
viadal végén.

B!ke Day
Miskolc ismét színes, egész 

napos rendezvénnyel készült 
a Tour de Hongrie augusztus 

18-ai, miskolci befutójára. A 
B!ke Day-t – Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzatá-
nak megbízásából – a  Miskolci 
Kommunikációs Nonprofit 
Kft. szervezte. A nagy hőség 
ellenére már kora délutántól 
nagyon sokan látogattak ki a 

Szent István térre. Az egész 
napos programsorozat kereté-
ben, sok más mellett gyermek-
sarokkal, körbringával, furcsa 
bicikli kiállítással, Boxelo-pá-
lyával, óriás PC-Bike baj-
noksággal, selfie station-nel, 
facsarádéval, Decathlon kósto-
lóállomással, bringaszervízzel, 
óriás kerékpártárolóval, brin-

gás egyesületek programjaival 
és gyermek tanpályával várták 
az érdeklődőket. 

Amikor pedig már minden-
ki kibicajozta magát, kezde-
tét vette a B!ke Day fergeteges 
After Partyja a Szent Istvén té-
ren, olyan nevek társaságában, 
mint totpeti, Bárány Attila, Ka-
tapultDJ és NánDJ!

Harmadik edzőmérkőzésén, 
kedden este, hazai környe-
zetben, a még formálódó 
Salgótarján együttesét győz-
te le a MEAFC férfi kosár-
labdacsapata.

Az NB I /B piros- és zöld-cso-
portos képviselőinek csatája jól 
indult a vendéglátók számára, 
akik már az első negyedben tu-
datosították a nógrádiakban, 
hogy nem szeretnék vesztesen 
elhagyni a pályát. A folytatásban 
a még nem teljes kerettel játszó 
Salgótarján nem tudta meg-

szorítani az egyre harcosabb 
MEAFC-ot, így a találkozó vé-
gére jelentős miskolci sikert mu-
tatott az eredményjelző. A két 
gárda pénteken, Salgótarjánban 

folytatja az edzőmérkőzések so-
rát. (Eredmény: MEAFC - Salgó-
tarján 123-68 (31-13, 32-17, 27-
16, 33-22)) - A reggeli edzéssel a 
lábakban most talán előny volt a 

késői kezdés. A végeredményért 
megdolgoztunk, ám az csalóka, 
hiszen ellenfelünknek ez még 
messze nem a végleges bajnoki 
kerete. 

Ettől függetlenül sok jó és lel-
kes mozgást alkalmaztak ma a 
mieink, melyek a nagy sebes-
ségre való törekedés mellett 
idővel az előnyünkre válhatnak 
majd. Minden játékosom meg-
tette a magáét a csapatért és – az 
esti időpont ellenére ismét szép 
számban kilátogató – miskolci 
nézőinkért – nyilatkozta Drahos 
Gábor, a MEAFC vezetőedzője. 

2018. augusztus 25. | 34. hét | XV. évfolyam 34. szám
Miskolci Napló – A város lapja Sport 7

A Miskolci Vasutas Sport 
Club csütörtöki sajtótájékoz-
tatóján bejelentették, hogy 
az elnökség döntése alapján, 
Hubay György országgyű-
lési képviselőt kérték fel az 
MVSC társadalmi elnöki fel-
adatainak ellátására. 

A rendezvényen elhang-
zott, Hubay György egykor 
sportolója, majd tíz évig el-
nökségi tagja volt az MV-
SC-nek.

Illyés Miklós, a Miskol-
ci Vasutas Sport Club elnöke 
a sajtótájékoztatón örömte-
li eseménynek nevezte, hogy 
a százhét éves egyesület a na-
pokban birtokba vehette a fel-
újított sportpályát. – Minden 

szakosztály visszaköltözik az 
MVSC-pályára, leszámítva a 
2014-ben újraindított kézi-
labdát. Az egyesület neve mis-
kolci is, vasutas is, de ma már 
inkább miskolci, mint vasutas, 
ebbe az irányba fogunk moz-
dulni, hiszen a finanszírozási 
körülmények is megváltoztak 
az évek alatt. Hubay György 
képviselő úr mindig támo-
gatta az egyesület fejlődését, 
reményeink szerint ezt a jö-
vőben is folytatni fogja majd 
– mondta el az elnök.

Hubay György arról szólt, 
hogy ötven évvel ezelőtt lépett 
be először az egyesület kapu-
ján. – Itt sportoltam és kiváló 
eredményeket értünk el ma-
gyar bajnokságokon. Tíz éven 

át elnökségi tagja voltam a 
klubnak, városi sportbizottsá-
gi elnökként is támogattam az 
egyesületet, amely szép ered-
ményeket ért el, számos világ-
bajnoki és Európa-bajnoki he-
lyezettje van. Az országgyűlési 

képviselő kiemelte, megtisz-
teltetésnek tartja, hogy felkér-
ték a tiszteletbeli társadalmi 
elnöki posztra. – Azon fogok 
dolgozni, hogy még maga-
sabbra emelkedjen az MVSC 
– hangsúlyozta.

Egy nap a mozgásért és a kikapcsolódásért!

A DVTK múlt szombaton, 
hazai pályán végre meg-
szerezte első győzelmét a 
szezonban és ezzel feljött a 
tabella kilencedik helyére.

A nem különösebben nagy 
iramú mérkőzésen a Diósgyőr 
fokozatosan fölénybe került. 
Az első félórában nem szület-
tek nagyobb helyzetek, majd a 
36. percben szabadrúgáshoz 
jutott a Diósgyőr.  Vernes 28 
méterről, kissé balról elkül-
dött beadását a jó ütemben 
bemozduló Tóth Barnabás az 
ötösről az ellenfél kapujának 
bal alsó sarkába fejelte (1-0).

A 69. percben emberelőny-
höz jutott a DVTK: Ioannidis 
kezdőkörből adott labdájával 
egyedül lépett ki a védők közül 
Tóth Barnabás, majd ügyesen 
bevágott a visszafutó  Miroslav 

Grumić elé a 16-os előterében, 
aki felborította. A bíró piros 
lapot adott, de ezt követően is 
maradt a kényelmes tempó, a 
Diósgyőr végül magabiztosan 
nyerte meg a mérkőzést. (OTP 
Bank Liga 5. forduló: Diós-
győri VTK - Szombathelyi 
Haladás 1-0 (1-0))

Rendkívül idegesen játszot-
tak a játékosok, viszont he-
lyenként megmutatták, hogy 
milyen elemeket szeretnék 
látni tőlük. A Haladás tíz em-
berrel is nyomást tudott ránk 
helyezni. Fejlődni kell abban 
is, hogy tíz ember ellen is tud-
junk játszani. A csapat végig 
győzni akart, ez nagy pozití-
vum. A játékkal nem voltam 
maximálisan elégedett, a győ-
zelemmel viszont igen – érté-
kelt a mérkőzés után Fernan-
do Fernandez vezetőedző. 

MEGSZÜLETETT  
A DVTK IDEI  
ELSŐ GYŐZELME! 

„Azon fogok dolgozni, hogy még 
magasabbra emelkedjen az MVSC”

A Salgótarjánt is legyőzte a MEAFC

TOUR DE HONGRIE – BEFUTÓ ÉS B!KE DAY 
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l  HOSSZÚ HÉTVÉGE  
LENGYELORSZÁGBAN  
2018. 10. 20–23.: 54.000 Ft/fő

l  BAJMÓC – KÖRMÖCBÁNYA – ZÓLYOM 
2018. 10. 06.: 8.000 Ft/fő

l  ANDRÁS NAP TISZADOBON  
ÉS TISZAÚJVÁROSBAN 
2018. 12. 01.: 4.500 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.

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

Az akció érvényes: 
2018. 08. 25-től 2018. 08. 31-ig. 

Bref power aktív, WC-frissítő, 4 x 50 g 1199 Ft
Domestos power 5, duo, 2 x 55 g 599 Ft
Perlux mosógél, 3 l, 299 Ft/l 899 Ft
Perlux folteltávolító, 1 l 449 Ft
Vanish folteltávolító, 100 ml, 1990 Ft/l  199 Ft
Univerzális mosópor, 400 g, 273 Ft/kg 109 Ft
Dreft mosógél, 0,8 l, 486 Ft/l 389 Ft
Tomi kristály mosópor, 4,2 kg, 595 Ft/kg 2499 Ft
Tide mosópor (color) 1,5 kg, 666 Ft/kg 999 Ft
Ultra viola mosópor, 3 kg, 266 Ft/kg 799 Ft
Clin pumpás ablaktisztító, 500 ml, 878 Ft/l 439 Ft
Vape  kombi, elektromos  

szúnyogriasztó készülék 1499 Ft
Vape  herbal, szúnyog,kullancsriasztó,  

100 ml, 9990 Ft/l 999 Ft 
Vape szúnyogírtó spirál 10 spirál/doboz  459 Ft

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

Angol, német nyelvtanfo-
lyam. 60x45 perces tanó-
ra előjegyzéssel csak 45 ezer 
Ft. Érdeklődni: 06-46/742-
485. Ügyfélfogadás: H-P 10.00-
18.00. Pannon Educatio Kft. 
E–001594/2017
Ingyenes számítógépes  
tanfolyam, hétköznap dél-
után, Miskolcon! Korha-
tár 65 év. A kezdő és haladó 
tanfolyamainkat elvégzők  
60 ezer Ft értékű nyelvtan-
folyamot kapnak ajándékba. 
Az ajándék átruházható! Tel.: 
742-485. Pannon Educatio 
Kft. E-001594/2017. 
Vizes, penészes falak szi ge-
telése! ww.greeen2001.hu Tele-
fon: 30/928-2563.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 65 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um), garázskapuk cseréje óri-
ási kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hu-
pont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. 
Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo: 
9–12 óráig.
Nem italozó, önállóan dol-
gozni tudó ácsot és koráb-
ban ács mellett dolgozó se-
gédmunkást keresek Miskolc 
és környékére, nem csak tetőn 
végzendő munkákra. Tel.: 06-
20/460-6775.

2018. szeptember 2-án (vasárnap) 18 órakor

ZENÉS ÁHÍTAT
a Miskolctapolcai Református Templomban 

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

Máté Ottilia énekművész szívhezszóló éneklésével  
„Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország” címmel

Orgonán kíséri: Dr. Romhányi Róbert
Közreműködik: a Miskolctapolcai Kerek kórus

Belépés díjtalan.  A perselyadomány a templom további munkáját szolgálja.

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 hozzájárulásá-

val, az Európai Regionális Fej-

lesztési Alap társfinanszíro-

zásával valósul meg. 

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes 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

Lendítse fel ÜZLETÉT! 
Hirdesse Ön is termékét, szolgál-
tatását szórólapon, juttassa el 
újságját, kiadványait kézbesítői 
hálózatunkon keresztül Miskolcon 
és környékén. 

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

Rendelésfelvétel: terjesztesmiskolc@gmail.com, 
illetve a 70/577-8148-as telefonszámon.

Első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!
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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

Lovagi bajvívás, szerelmi tűztánc és versíró műhely: a látogatók ismét történelmi környezetben idézhették fel a szerelem mámorító, szen-
vedélyes és olykor csalódásokkal teli pillanatait a Diósgyőri vár múltidéző, varázslatos éjszakáján. A vár termei mellett a felső várudvar is 
megtelt éjszakai élettel, melynek egyik különlegessége Veronai Zappato, a nagy mágus előadása volt, aki ámulatba ejtő, vicces, tüzes trük-
kökkel szórakoztatta a nagyérdeműt. A királyi udvarok zenéje is felcsendült, reneszánsz dallamokat hallhattak az érdeklődők. A tűzszelí-
dítők szerelmi tűztánccal kápráztatták el a közönséget és a költészet szárnyán is utazhattunk az időben.         FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

LÁTVÁNYOS  
MÚLTIDÉZÉS Te mivel hűtöd magad a hőségben? 

4

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben né-
hány hűsölési módszert rejtettük el, a nagy me-
leg idejére. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy 
levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2018. szep-
tember 5-én éjfélig juttassák el szerkesztősé-
günkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az 
info@mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejté-

seket beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki. 

Síneken álló autót  
sodort el a kisvasút 

Személyautóval ütközött a lillafüredi kisvasút augusztus 16-
án délután, az Előhegy utcai vasúti átjárónál. Szabó Csilla a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője 
érdeklődésünkre elmondta: információik szerint az Előhegy ut-
cánál, ahol a kisvasút és a forgalmi út keresztezi egymást, eddig 
ismeretlen okból a síneken állt egy személyautó. Amikor a lilla-
füredi kisvasút közeledett, a mozdonyvezető többször dudált, ám 
az ott „parkoló” autó ennek ellenére sem mozdult el a sínekről. A 
kisvasút már nem tudott megállni, s a mozdony elsodorta az autót. 
A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, s azt, hogy került az 
autó a sínekre. A rendőrség információi szerint személyi sérülés 
nem történt a balesetben.

Éjszakai tűz a Vörösmarty utcában
Kigyulladt egy társasház első emeleti lakása augusztus 15-én, éj-

fél körül Miskolcon, a Vörösmarty utcában – tájékoztatott a ka-
tasztrófavédelem. Információink szerint a tűzhelyen felejtett étel 
gyulladt meg a többemeletes társasház egyik lakásában és a tűz a 
berendezési tárgyakra is átterjedt. A helyszínre a megyeszékhely 
hivatásos tűzoltóit riasztották, akik egy vízsugárral eloltották a lán-
gokat. Az eset során senki nem sérült meg, a ház lakóinak nem 
kellett elhagyniuk otthonukat.

A saját édesanyját rabolta ki
A Miskolci Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendel-

te a letartóztatását annak a férfinak, aki a gyanú szerint augusz-
tus 8-án kirabolta a saját édesanyját. Az eddigi adatok szerint a 
gyanúsított pénzt kért édesanyjától, aki ennek a kérésnek nem tett 
eleget. A férfi ekkor erőszakkal belenyúlt a nő ruházatába, pénzt 
vett ki onnan, majd további erőszakot alkalmazott, hogy a még 

édesanyjánál lévő pénz a 
földre essen. Ezt a gyanú-
sított összeszedte, majd 
elmenekült a helyszínről. 
A bíróság álláspontja sze-

rint feltételezhető, hogy a gyanúsított a várható büntetéstől félve 
megszökne, elrejtőzne, mivel bűnösségének megállapítása esetén 
vele szemben kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés szabha-
tó ki. Az is feltételezhető, hogy a büntetett előéletű, jövedelemmel 
nem rendelkező férfi szabadlábon hagyása esetén hasonló bűncse-
lekményt követne el. A végzés nem jogerős, a bíróság döntésével 
szemben a gyanúsított és védője fellebbezett.

Villamos ütközött személyautóval a stadionnál
Információink szerint villamos ütközött személyautóval au-

gusztus 22-én, késő délután, fél hat körül a diósgyőri stadion előtti 
megállónál. Úgy tudjuk, a személyautó kanyarodott a menetrend 
szerint közlekedő villamos elé. Az elsődleges hírek szerint szemé-
lyi sérülés nem történt, az érintett szakaszon hamar helyreállt a 
tömegközlekedés.

Ismét kigyulladt egy autó  
– ezúttal Miskolcon égett a karosszéria

Kigyulladt egy személyautó augusztus 17-én, késő délután Mis-
kolcon, a Repülőtéri úton. A katasztrófavédelem tájékoztatása sze-
rint a motortérben keletkezett a tűz. Mint ismeretes, pár napon 
belül ez már a harmadik olyan eset volt, amikor autót kellett olta-
niuk a borsodi tűzoltóknak. Szihalmon nemrégiben menet köz-
ben gyulladt ki eddig még ismeretlen okból egy személyautó, a 
mezőkövesdi hivatásos tűzoltók oltották el a teljes terjedelmében 
lángoló járművet. Az ózdi egységek szintén gépjárműtűz miatt vo-
nultak Borsodnádasdra. Itt is sikerült elfojtani a lángokat, személyi 
sérülés egyik helyszínen sem történt.

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

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 - április 20) Senkinek sem könnyű beismer-
ni, ha hibázott, de nem a tökéletesség tesz minket naggyá, ha-
nem az, ha képesek vagyunk felismerni a saját gyengeségein-

ket. Ne szégyellje az esendőségeit, inkább építsen rájuk. 

Bika (április 21 - május 20) Kellemes környezetben tölti a 
napjait ezen a héten, és ez sok energiát adhat ahhoz is, hogy 
folytassa a tervei megvalósítását. Ne hagyja, hogy bárki is meg-

állítsa ebben, mindig kövesse azt az álmot, amiben hisz. 

Ikrek (május 21 - június 21) Valami talán nem az, mint ami-
nek elsőnek látszik, de ez még nem jelenti azt, hogy ne szol-
gálhatna fontos tapasztalatokkal. Szánjon egy kis időt a dolog 

megfejtésére, és akkor sikerül majd előbbre jutnia. 

Rák (június 22 - július 22) Nem mindig egyszerű a saját ki-
jelölt útját járni, főleg, ha még az útjába is állnak. Ha úgy érzi, 
hogy ki kell kerülni az akadályokat, tegye azt nyugodtan, csak 

önmagának felel azért, sikerül-e végül célba érnie. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Nagy kérdésekre keresi a 
válaszokat, ezért természetes, ha olyan helyekre is benéz, aho-
vá korábban eszébe sem jutott volna. Tegye a szívére a kezét, és 

ha a szándékai őszinték, ne féljen tovább menni az úton. 

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Egy kis szünetre van 
most szüksége, hogy átgondolja a lépéseit egy nagy döntés előtt. 
Mérlegelje az esetleges veszélyeket, de ne hagyja, hogy valami 

fölöslegesen megijessze, amikor már ilyen közel van a célhoz. 

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Rosszul viseli, ha va-
laki kioktatja, és nem is nagyon vágyik erre a helyzetre. Ha úgy 
érzi, egyedül is képes kezelni egy problémát, ne hagyja, hogy a 

kedvét szegje, ha valaki ebben nem igazán akar segíteni.

Skorpió (október 24 - november 22) Bátran vállal egy kihí-
vást, mert hisz abban, hogy fontos célért dolgozik. Mivel ilyen 
őszintén megy előre az útján, valóban nem állíthatja meg sem-

mi, bár kisebb-nagyobb bökkenők azért mindig adódhatnak. 

Nyilas (november 23 - december 21) Egy kis időre van még 
szüksége ahhoz, hogy meghozzon egy döntést, de nem is kell 
sietnie, hiszen komoly kérdés előtt áll. Nem az a legfontosabb, 

hogy már ma választ találjon, hanem hogy az a válasz jó legyen. 

Bak (december 22 - január 20) Mire kezdene megoldást ta-
lálni egy problémára, úgy tűnik, a helyzet magától is megoldó-
dik. Erőfeszítései azonban nem voltak hiábavalók, mert végül 

így is sikerül majd értékes tapasztalatokat szereznie. 

Vízöntő (január 21 - február 19) Gondolja át mi az, amiért 
küzd, mert ha nem éri meg a dolog, nem csupán fölöslegesen 
vesztegeti az energiáit, hanem olyan területeket is beáldozhat 

közben, amelyek pedig megérték volna az odafigyelést. 

Halak (február 20 - március 20) Megpróbál együttműköd-
ni valakivel, de úgy érzi, nem érti teljesen, mit is vár Öntől. Ha 
mindent megpróbált, és biztos benne, hogy nem Önben van a 

hiba, kérje meg, hogy változtasson a hozzáállásán. 

FORRÓ NYOMON

Múlt szombaton este, mikor már mindenki kibicajozta magát, 
kezdetét vette a Bike Day fergeteges after Partyja a Szent István té-
ren. Olyan neves fellépők társaságában, mint totpeti, Bárány Atti-
la, KatapultDJ és NánDJ! Őrületes buli volt, sokáig nem felejtik el, 
akik ott voltak, sajnálhatja, aki kihagyta! NánDJ (képünkön) vi-
deo diszkója 23 óra után repített vissza minket a retro világába. A 
borsodi származású dj bulifilozófiája: „ha már retro, legyen retro!” 
Hát íme. 

After party

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ      
FELVÉTELE
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