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Két miskolci 
csapat is 
a dobogón!

A TV2 és a Magyar Turizmus Zrt. között létrejött 
együttműködés részeként, az elmúlt héten 

Miskolcról jelentkezett a csatorna 
Mokka című reggeli műsora. 

MoKKA A SZINVA TerASZoN
Júniusban is nőtt a turisták száma Miskolcon

KáNIKulA!

4.
oldal

Vasárnap éjfélig 
meghosszabbította 
a harmadfokú hőség- 
riadót az országos tiszti 
főorvos. A magyarországi 
hőségriasztások történeté-
ben ez a valaha kiadott leg-
hosszabb figyelmeztetés.

Színész 
esküvő

Strandvízilabda bajnokság

9.
oldal

Miskolcon a tavalyi évhez 
képest júniusban 

12,3 százalékkal nőtt 
a vendégek száma.



Augusztus 20-án megnyílik a Diós-
győri vár mellett megépült Lovagi 
Tornák Tere és Vásártér. A környé-
ken jelentős forgalom-növekedésre 
kell számítani, ezért a szervezők 
kérik, hogy aki teheti, villamossal 
vagy busszal közelítse meg a hely-
színt. Ezen a napon az MVK Zrt. a 
könnyebb eljutás érdekében sűríti 
járatait.

Kora délelőttől a villamosok egész 
nap 10 percenként közlekednek, 18 
órától a nap végéig ennél is gyakrab-
ban. Az autóbuszra várakozó utasok 
számát folyamatosan figyelemmel 
kísérik. Ha szükséges, rásegítő járatot 
indítanak Diósgyőri városközpont – 
Tiszai pályaudvar között.

Este tíz óra után, közvetlen járatok 
indulnak Diósgyőr városközpontból 
az 1-es autóbusz Tiszai pályaudvar 
irányába lévő megállójából az Avas 
kilátó, a Repülőtér és a Hejő-park 
végállomás irányába. Diósgyőr vá-
rosközpontból a Majális park irányá-
ba az 1-es autóbusszal lehet eljutni.

Vonaljegy a helyszínen is váltható 
lesz, de a jegypénztárak közül a Tiszai 
pályaudvaron és a Búza téren lévő 6 
és 19 óra között, míg a felső-majláthi 
és az Uitz Béla utcai pénztár 7 és 14 
óra között nyitva tart ezen a napon is. 

Augusztus 20-án a Régió Park 
Miskolc Kft. parkolóit ingyenesen 
vehetik igénybe a Diósgyőri vár il-
letve a Lovagi Tornák Tere kör-
nyékén. A vár mellett lévő Haller 
György utcai parkoló a meghívott 
vendégek számára lesz fenntartva. 
Az ünnepségre érkezők a Tapolcarét 
utca, a Nagy Lajos király útján talál-
ható, valamint a Bartók-köz újon-
nan épült parkolóit vehetik igénybe. 
A környékbeli utcákon is megáll-
hatnak, ahol a KRESZ szabályai ezt 
nem tiltják. A János utcára csak az 
ott lakók hajthatnak be, a Tapolcarét 
utcai parkoló a Bartók-köz felől lesz 
megközelíthető.

A közlekedést és a parkolást táblák 
jelzik, az önkormányzati rendészet, a 
polgárőrség és a rendőrség munka-
társai a helyszínen segítenek.

Ünnepi közlekedés,  
parkolás 

Ünnep
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Augusztus 15-én, szomba-
ton délután a történelmi 
egyházak képviselői idén is 
megszentelik Miskolc város 
búzáját, melynek lisztje a 
Magyarok Kenyerét ízesíti 
majd. Az eseményen részt 
vesz Pfliegler Péter alpol-
gármester.

Mint ismert, a Magya-
rok Kenyere programsoro-
zat 2011-ben indult Pécsről 
sok jó szándékú magyar ember össze-
fogásával, a nemzeti összetartozást és 
szolidaritást jelképező eseménysoro-
zattá nőtte ki magát.

A kenyérhez valamennyi magyar-
országi megyéből, az ország megyei 
jogú városaiból, kisebb települése-
iről, valamint a környező országok 

magyarlakta területeiről is ajánlanak 
fel búzát. A jótékonysági akció első 
évében 10 tonna, 2012-ben 25 ton-
na, 2013-ban 100 tonna, tavaly pedig 
már 170 tonna búza gyűlt össze. A 
magyarok jelképes kenyere augusz-
tus 20-án Pécsett készül majd el, s 
a város polgármestere, illetve Böjte 

Csaba ferences rendi szer-
zetes szeli fel.

A program keretében az 
erdélyi és a kárpátaljai ma-
gyar gyermekotthonok la-
kóin túl, a rászoruló ma-
gyarországi gyermekeken is 
segíteni szeretnének, hogy 
valamennyi magyar megye 
gyermekei részesülhessenek 
az összefogás eredményéből.

Miskolc város búzáját a 
történelmi egyházak kép-

viselői – Szőnyi Tamás református es-
peres, Makkai László görög katolikus 
lelkész, Mikolai Vince római katolikus 
esperes és Gerlai Pál evangélikus lel-
kész – szentelik meg, augusztus 15-én 
(szombaton), 17.30 órakor, a miskolci 
polgármesteri hivatal Városház tér felő-
li, II. bejáratánál. 

Miskolc önkormányzata Szent István király ünnepe tiszteletére 
megemlékezést és koszorúzást tart, 2015. augusztus 20-án,  
9 órakor Felsőhámorban a Szent István szobornál.

Ünnepi beszédet mond: Kiss János, Miskolc alpolgármestere és 
Varga László országgyűlési képviselő.

Amennyiben a pártok, civil szervezetek koszorút, virágot sze-
retnének elhelyezni az emlékhelyen, jelezzék a következő címen: 
Miskolci Kulturális Központ, Ifjúsági Ház 3531 Miskolc, Győri 
kapu 27/A

E-mail: madacsi.agnes@ifihazmiskolc.hu. Tel.: 46/412-508, 
20/7799-151

MegeMlékezés FelsőháMorban

Megszentelik Miskolc város búzáját
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Miskolci Napló – A város lapja Turizmus

A miskolci járókelők is láthat-
ták, hogy a TV2 és a Magyar 
Turizmus Zrt. között létrejött 
stratégiai együttműködés ré-
szeként, augusztus 10-től 14-ig 
Miskolcról, a Szinva terasz-
ról jelentkezett a TV2 Mokka 
című reggeli magazinműsora.

Ahogy korábban megszok-
hattuk, a miskolci helyszínen 
is ismert művészeket, közéle-
ti embereket láttak vendégül – 
köztük persze számos miskolci 
kötődésűt – és megszólaltak vá-
rosunk vezetői is. A helyi TDM 
szervezet, a MIDMAR Non-

profit Kft. szakmai közreműkö-
désével bemutatták Miskolcot 
és környékét. A nézők egy héten 
keresztül tájékozódhattak a vá-
ros fő nevezetességeiről, a közel-
gő fesztiválokról, a gasztronó-
miai kínálatról. Hírt kaphattak 
a jelenleg folyamatban lévő és a 
tervezett turisztikai fejlesztések-
ről, így többek között az augusz-
tus 20-án átadásra kerülő lovagi 
tornák teréről.

A Mokka két műsorvezető-
je nagyon jó véleménnyel volt 
Miskolcról, különösen Kárász 
Róbert, aki valamikor a nyolc-
vanas évek végén járt itt elő-

ször.  – Középiskolai emlékeim 
megkoptak, de Miskolc alapve-
tően úgy élt bennem, mint egy 
megviselt iparváros – mondta 
el lapunknak. - Ma ennek nyo-
ma sincs, ég és föld a különb-
ség! Kellemes csalódás ért, mi-
kor nemrégiben újra itt jártam, 
a legutóbbi látogatásomkor pe-
dig konkrétan leesett az állam 
a megújult Diósgyőri vártól! 
Szeretem a környezetet, a táj 
szépségét, az emberek kedves-

ségét, a szolgáltatásokat. Any-
nyira beleszerettem a városba, 
hogy visszatérő vendége vagyok 
nyaranta a családommal egy 
miskolctapolcai panziónak. A 
gyerekek élvezik a Barlangfür-
dőt, bobozunk, korzózunk a 
belvárosban, meglátogatjuk a 
kedvenc fagyizónkat. Kiülünk 
sörözni vagy kávézni a Szinva 
teraszra, csónakázunk Lillafü-
reden – egymást érik a kellemes 
időtöltések – tette hozzá. 

Czippán Anettnek számtalan 
miskolci barátja van, de elmon-
dása szerint korábban soha nem 
járt még itt, maximum átutazó-
ban. Az elmúlt egy hetet viszont 
Miskolcon töltötte a munka mi-
att, s számos pozitív élménnyel 
lett gazdagabb. - Elhoztam a 
négyéves kisfiamat és édesapá-
mat is. Bejártuk a környéket, 
fürödtünk a Barlangfürdőben, 
boboztunk a parkban, láttunk 
mókusokat, vízibicikliztünk 

és nosztalgiáztam. Legjobban 
a vattacukor és a bringó-hintó 
tetszett, ami a gyerekkoromat, a 
Margitszigetet idézte fel bennem 
– nyilatkozta a Miskolci Napló-
nak a fiatal műsorvezetőnő, aki 
szerint egyedül Miskolctapolca 
annyi programot kínál, hogy 
napokat el lehetne ott tölteni. 
Anett Lillafüredet is gyönyörű-
nek találta. Elmodta: miskolci 
barátait mindenképpen meglá-
togatja majd a közeljövőben. 

A turistajelzések ellenőrzése és karbantartása nem könnyű 
feladat és sokszor nem teljesen egyértelmű, egyes területek 
kikhez tartoznak. Az erdészettől kezdve, országos és megyei 
turisztikai szövetségek, természetvédő egyesületek végzik ezt 
a tevékenységet, de olyan is van, hogy önkormányzatok gon-
doskodnak róla.

A legfőbb turistajelzések és út-
vonalak rendszerét még 1930-ban 
dolgozták ki, azóta viszont szám-
talan tanösvény és kerékpáros út-
vonal létesült, amelyek keresztez-

hetik a hagyományos útvonalakat, megzavarhatják a turistákat 
a tájékozódásban. Megyénkben több mint 2000 kilométernyi 
turistaútvonal van. A Miskolc környéki túrajelzéseket a B.-A.-Z. 
Megyei Természetjáró Szövetség folyamatosan ellenőrzi, és ha 
szükséges, megújítják az elkopott jelzéseket. Az ehhez szükséges 
forrásokhoz pályázat útján jut a szervezet

Jelenleg a vasgyári 2-es villamos végállomásától induló ko-
hász kék túraútvonal jelzéseit festik újra – tudtuk meg Makár 
Richárdtól, a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöké-
től. - Mivel a jelzéseket leginkább az időjárás károsítja, időkö-
zönként nem árt ezeket megújítani, hogy jól láthatóak legyenek. 
Egy túraútvonal teljes hosszán azonban ezt nem olyan egyszerű 
elvégezni, ezért más társszervezetek közreműködésére is szük-
ség van – tette hozzá. 

Miskolci diákok – „diákren-
dőrök” - segítik angol, német 
és francia nyelvtudásukkal 
nyáron az önkormányzati ren-
dészet munkáját. Frekventált 
turisztikai helyeken járőröz-
nek, és ha kell, segítenek az el-
igazodásban a vendégeknek. 

Munkájukat az ötven órás, 
kötelező közösségi szolgálat ré-
szeként végzik a fiatalok. Ter-
mészetesen jelen vannak Mis-
kolctapolcán is, hogy szóban, 
vagy akár a térképnél segítsék az 
üdülőhelyen eligazítást kérő tu-
ristákat. 

Ábrahámné Tiszavári Judit, 
az önkormányzati rendészet 
képzési koordinátora elmondta, 

a diákok kifejezetten turiszti-
kai szempontból vettek, vesznek 
részt a programban. Munkájuk 
nem rendészeti jellegű, ameny-

nyiben szükséges, idegenforgal-
mi tudnivalókról tájékoztatják 
az ide látogató külföldi nyaraló-
kat, üdülőket.

A programot a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat szer-
vezte, s három miskolci kö-
zépiskola csatlakozott.

– Az gondoltuk, első évben 
nagyjából harminc diákkal 
számolhatunk, számunkra is 
meglepő volt a nagy érdek-
lődés, a csaknem ötven je-
lentkező - nyilatkozta Lange 
László, a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke. 
A főbb turisztikai helyeken 
egészen nyár végéig látható-
ak lesznek a diákrendőrök. 
Többek közt a belvárosban, 
Diósgyőrben és Lillafüreden 
is találkozhatunk a „Student 
Police” feliratos pólót viselő 
fiatalokkal. 

A napokban közzétette a KSH 
a 2015. júniusi turisztikai sta-
tisztikai adatokat. Ebből kiderül, 
hogy Miskolcon az egy évvel ko-
rábbihoz képest a vendégek szá-
ma 12,3 százalékkal nőtt a ke-
reskedelmi szálláshelyeken. A 
vendégéjszakák számában 10,9 
százalékos volt a növekedés. 

A korábbi hónapok tenden-
ciáját követve, főként a külföl-
di vendégéjszakák száma nőtt 
ugrásszerűen: a 2014. júniusi 
adatokhoz képest 25 százalék-
kal. A belföldi vendégek szá-
ma júniusban 11,2 százalékkal 
volt magasabb a kereskedelmi 

szálláshelyeken, a vendégéjsza-
kák száma pedig 7 százalékkal 
- tájékoztatott Nagy Júlia TDM 
menedzser. 

A miskolci kereskedelmi 
szálláshelyek összes bruttó szál-
lásdíj bevétele az év első felében 
6,9 százalékkal nőtt. Ezen belül 
a külföldi bruttó szállásdíj be-
vétel az első félévben 22,1 szá-
zalékkal volt nagyobb, mint 
2014 első félévében, csak júni-
usban pedig 17 százalékos volt 
a növekedés.

Az év első hat hónapjában 
a legjelentősebb külföldi ven-
dégéjszaka növekedés a KSH 

szerint a cseh, szlovák, német 
területekről történt – ez utób-

binál a növekedés csaknem 55 
százalékos. 

Mokka a Szinva TeraSzon
egy hétre Miskolcra 

költözött a népszerű 
televíziós műsor

Megújulnak az 
elkopott jelzések

Diákrendőrök járőröznek a rendészekkel

Júniusban is nőtt a turisták száma
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Életmód Miskolci Napló

Ebben a sokszor rekkenő hőséget 
hozó hónapban is megtelik egyszer a 
Csanyik vállalkozó szellemű csapa-
tokkal, hogy egy jó hangulatú gaszt-
ronómiai programban összemérjék 
főzőtudományukat.

Baráti társaságok, családok vagy 
akár munkahelyi kollektívák is be-
nevezhettek a le-
csó- és pecsenyefőző 
versenyre. A lecsók 
esetében három – 
hagyományos, kü-
lönleges és lecsóval 
készült ételek –, míg 
a pecsenyéknél kettő 
kategóriában – pe-
csenye roston vagy 
tárcsán – lehetett le-
adni a nevezést.

Szabó István 
mesterszakácstól, 
a zsűri elnökétől 
megtudtuk, múlt 
szombaton minden 
korábbinál több, 
közel 30 csapat je-
lentkezett a Csa-
nyik hagyományos 

gasztronómiai fesztiváljára. Az in-
dulók döntő többségükben nagyon 
bátran vágtak neki a versenynek, hi-
szen volt, aki 3-4-5 kategóriában is 
nevezett.

A polgármesteri hivatal csapata 
kétféle lecsóval készült: egy hagyo-
mányossal és egy tojásossal. Emellett 

háromféle pecsenyét is sütöttek, a 
versenybe azonban csak a hagyomá-
nyos lecsót, illetve a vaddisznópecse-
nyét nevezték be. Utóbbi különle-
gessége, hogy grillezett gombával és 
áfonyalekvárral készítik el. A csapat-
tagok egybehangzóan állították: szí-
vük-lelkük benne volt az ételekben.

Vasárnap éjfélig meghosszabbítot-
ta a harmadfokú hőségriadót az 
országos tiszti főorvos. A magyar-
országi hőségriasztások történeté-
ben ez a valaha kiadott leghosszabb 
figyelmeztetés. 

A hőségriasz-
tást eredetileg 
augusztus 5-én 
0:00 órától adta 
ki a tiszti főor-
vos. Egy alka-
lommal már meghosszabbította, és 
egyben harmadfokú, „hőségiradó” 
szintre emelte. A kánikula azonban 
a következő napokban sem enyhült, 
ezért ismét hosszabbításra kerül sor. 
Ezzel már biztos, hogy a magyaror-
szági hőségriasztások rendszerében 
ez lesz a valaha kiadott leghosszabb 
figyelmeztetés. Tíznapos riasztásra 
már korábban is volt példa, a jelenlegi 
azonban – vasárnappal bezáróan – 11 
napos lesz.

Miskolcon, ahogy korábban, 
most is több helyen osztanak vizet a 

belvárosban a szomjas járókelőknek 
a hőség napjaiban a MIVÍZ mun-
katársai. Működnek a felfrissülést 
nyújtó párakapuk, szökőkutak. Aki 
csak teheti, strandra vagy tópart-

ra húzódik. A 
belvá rosba n 
és a nagyobb 
forgalmú sza-
kaszokon víz-
zel locsolták a 
város útjait. A 
városháza kér-

te a bevásárlóközpontok, nagyobb 
áruházak, szolgáltató- és üzlethe-
lyiségek tulajdonosait, üzemeltető-
it, legyenek tekintettel azokra, akik 
hűsölni térnek be ezekre a helyekre.

Az Országos Meteorológiai Szol-
gálat előrejelzése alapján a hét hátra-
lévő részében is száraz, napos időre 
számíthatunk. Szombaton helyen-
ként, vasárnap és hétfőn szórvá-
nyosan, kedden pedig már többfelé 
alakulhat ki zápor, zivatar. Ekkor jó 
néhány fokkal visszaeshet a hőmér-
séklet.

 Megfelelő a fürdővíz minősége a strandjain-
kon – ez derül ki a népegészségügyi főosztály 
által készített összesítésből. A megyében és 
Miskolcon is a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztálya ellenőrzi a fürdők 
vízminőségét. 

A megye fürdőinek, strandjainak és uszodái-
nak vizét összesen tíz helyen vizsgálta a hatóság az 
utóbbi hetekben. Miskolcon a selyemréti strand, 
a Barlangfürdő és a tapolcai strand vizét elemez-
ték. A begyűjtött minta a laboratóriumba kerül. Itt 
többek között azt nézik meg a szakemberek, van-e 
baktérium vagy szennyeződés a vízben. A hatóság 
rendszeresen ellenőriz, ez egyébként az üzemeltető 
kötelessége is.

Asztalos Ágnes megyei tisztifőorvos úgy nyilat-
kozott, mind a hatósági, mind az üzemeltetői min-
tavételezések alapján megállapítást nyert, hogy va-
lamennyi strandon jó a fürdővíz és megfelelő a 
minőség. 

A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, 
hogy a strandok vizének minősége nem csupán 
az üzemeltetőkön múlik. A fürdőzőket arra kérik, 
hogy aki lázas vagy beteg, az ne menjen strandol-
ni. Tartsák be a higiéniai szabályokat, minden al-

kalommal használják a lábmosókat és a zuhany-
zókat. 

Márkus Katalin fürdővezető tájékoztatása szerint 
a miskolctapolcai strandon nem csupán vegysze-
rekkel kezelik a vizet, hanem vízforgató rendszerrel 
is tisztán tarják. A szükséges vegyszeradagolásról 
minden kémiai jellemzőt figyelembe vevő beren-
dezések gondoskodnak. A rendszert szakképzett 
munkatársak felügyelik, akik 2-3 óránként kézi 
műszer segítségével is ellenőrzik az adatokat. 

Nincs panasz 
a miskolci 
strandok vizére

Kánikula!
Lecsó- és pecsenyefesztivál 

a Csanyikban

PoMPás iLLatoK, 
fiNoM faLatoK
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Ha augusztus, akkor lecsó- és pecsenyefesztivál – ez öt 
évvel ezelőtt is így volt, mára pedig sok miskolci számára 
hagyománnyá vált.
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Miskolc város első felsőok-
tatási intézménye, az 1919 
és 1949 között működő 
Miskolci Jogakadémia egy-
kori tanárát, Boleratzky 
Lórándot köszöntötte a hé-
ten budapesti otthonában 
a miskolci önkormányzat 
és az egyetem közös dele-
gációja.

Az Evangélikus Jogaka-
démia Eperjesről telepedett 
át Miskolcra a trianoni bé-
kediktátumot követően és 
a maga idejében rendkívül 
magas színvonalú jogi ok-
tatás és kutatás folyt a falai 
között. Az eperjesi hagyo-
mányokkal több száz éves 
múltra visszatekintő intéz-
ményben Boleratzky Ló-
ránd nemzetközi jogot és 
egyházjogot tanított.

Az egykori jogakadémiai 
professzort az önkormány-
zat és az egyetem közös de-
legációja látogatta meg  bu-
dapesti otthonában. Kriza 
Ákos polgármester jókíván-
ságait Menyhárt Szabolcs, a 
polgármesteri hivatal osz-
tályvezetője tolmácsolta, az 
egyetem képviseletében pe-
dig Csák Csilla, a jogi kar dé-
kán-helyettese köszöntötte 
az augusztusban 95. születés-

napját ünneplő tanár urat.  A 
Miskolci Egyetem ajándékait 
Szilágyi János Ede, a jogi kar 
docense adta át.

A Miskolci Egyetem jogi 
kara mind a mai napig szel-
lemi jogelődjének tekinti a 
jogakadémiát és az idei ku-
tatók éjszakáján is kiemelt 
program lesz az egykori jog-
akadémiáról való megemlé-
kezés.

Miskolc önkormányza-
ta alapvető fontosságúnak 
tartja a város felsőoktatásá-
nak támogatását, amely el-
képzelhetetlen a múlt feltá-
rása s ápolása nélkül. Mint 
elhangzott, a város első fel-

sőoktatási intézményének 
múltját feltárni nem csak 
lehetőségünk, hanem köte-
lességünk is, ehhez a mun-
kához az önkormányzat 
minden segítséget megad 
a jövőre 35 éves fennállását 
ünneplő miskolci jogi kar-
nak.

Boleratzky Lóránddal a 
kapcsolat a jövőben sem 
szakad meg, hamarosan Se-
reg Péter joghallgató készít 
vele egy hosszabb interjút, 
aki a Miskolci Jogakadémi-
ával kapcsolatos kutatásai 
során figyelt fel a professzor 
nem mindennapi munkás-
ságára.

Hamarosan elkezdődik a tervezés 
– Miskolc városával közösen – hogy 
létrejöhessen a Keleti Kapu Látoga-
tóközpont és a Herman Ottó Emlék-
park, amelyet a Majális parkban lévő 
3,2 hektáros területen szeretnénk 
létrehozni – nyilatkozta lapunknak 
Rónai Kálmánné, a Bükki Nemze-
ti Park igazgatója. Erre most uniós 
forrásból nyílhat lehetőség, a magyar nemze-
ti parkok ökoturisztikai fejlesztése kapcsán. A 
miskolci beruházásra mintegy másfél milliár-
dos keretösszeg juthat, amennyiben a pályázat 
sikeres lesz – tette hozzá az igazgató. 

Miskolccal együtt volt egy korábbi elképze-
lésünk arról, hogy hogyan nézzen ki a látoga-
tóközpont, a mostani tervezési folyamat ennek 
a folytatása lesz – mondta még el Rónai 
Kálmánné. A miskolci ökoturisz-
tikai központban, a jelen tervek 
szerint egy őstörténeti és ősré-
gészeti élménycentrumot 
szeretnének kialakí-

tani. A fejlesztési tervek között sze-
repel egy park létrehozása, amelynek 
Herman Ottó lesz a névadója. A lá-
togatóközpontban interaktív kiállí-
tások is helyet kapnak majd.  

Kiss Gábor alpolgármester a té-
mával kapcsolatban kiemelte, hogy a 
következő időszakban több jelentős 
fejlesztés megvalósul a Diósgyőr-Lil-

lafüred tengelyen. Folytatódik a Diósgyőri vár 
és környezetének rekonstrukciója, a vizes árok, 
a látogatóközpont, valamint a strand fejleszté-
sével. Lillafüred egy uniós gyógyhelyfejlesztési, 
a vadaspark pedig szintén egy uniós pályázati 
forrásból fejlődhet majd tovább. Ebbe a sorba 
illeszkedik a Bükki Nemzeti Park projektje, 
amelynek keretében a Bükk kapuja igazi öko-

turisztikai központtá válhat. Ezek a 
fejlesztések erősítik egymást, nö-

velik a város turisztikai vonze-
rejét– hangsúlyozta 

Kiss Gábor.

A Jameson CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztivál – immár 
12. alkalommal – szeptember 11-
20-ig várja a hazai és nemzetközi 
filmbarát közönséget, filmes szak-
embereket, alkotókat és a film-
szakma összes szereplőjét Miskol-
con.

 A fesztivál idén is a világ filmmű-
vészetének legfrissebb és legszínvo-
nalasabb kínálatát hozza Miskolcra: 
olyan nagyjátékfilmeket, kisjátékfil-
meket, dokumentum- és animációs 
filmeket, amelyeknek, mint eddig 
is, a fesztiválon lesz a magyarországi 
premierjük.

Láthatják majd a filmbarátok töb-
bek között A Homár (The Lobster) 
című filmet Colin Farrell, Rachel 
Weisz és Léa Seydoux főszereplésé-
vel Yorgos Lanthimos rendezésében. 
Az abszurd humorú sci-fi a zsűri kü-
löndíját kapta Cannes-ban.

Ugyancsak a fesztiválon láthatjuk 
majd a Mustang című török filmet, 
amely két díjjal távozott Cannes-ból. 
Igazi szenzáció lesz Sean Baker vá-
ratlan fordulatokban gazdag, tuda-
tosan modern karácsonyi meséje 
L.A. utcáiról, a Tangerine, amelyet 
három iPhone 5s-el forgattak. Ak-

tuális témát feszeget a Mediterranea 
Jonas Carpignano rendezésében, 
amely az Afrikából induló beván-
dorlók sorsáról szól. 

A versenyprogramban olyan pro-
dukciók szerepelnek majd, mint az 
Ich Seh, Ich Seh Severin Fiala és Ve-
ronika Franz művészi horrorja, a 
Sundance fődíjas Me and Earl and 
the Dying Girl Alfonso Gomez-Re-
jon rendezésében és Thomas Mann, 
RJ Cyler, Olivia Cooke főszereplésé-
vel. 

A közönség és a zsűri válogat-
hat olyan alkotások között is, mint 
Radu Jude filmje, az Aferim!, A két 
barát című francia film Louis Gar-

rel rendezésében. A kínai rendező, 
Chengpeng Dong Jian Bing Man 
című filmjével mutatkozik be, de itt 
lesz a német Sebastian Schipper Vic-
toria című alkotása, Jan Prusinovs-
ky The Snake Brothers című mozija, 
a James White című amerikai film 
Josh Mond rendezésében és az auszt-
rál Sam Klemke időgépe, amelynek 
maga Sam Klemke a főszereplője. A 
versenyprogramhoz az utolsó pilla-
natban csatlakozott a Jon Watts ren-
dezte Cop Car – Rendőrautó című 
suspense, melyben két tizenéves köti 
el egy bunkó és korrupt rendőr (akit 
Kevin Bacon alakít) kocsiját.

A Filmkritikusok Nemzetközi 
Szövetsége (FIPRESCI) által díjazott 
filmek közül is válogattak a szerve-
zők. Láthatjuk többek között a Can-
nes-ban nagydíjat kapott Saul fiát, 
Nemes László filmjét. Ugyancsak 
megnézhetik a filmbarátok az 1993-
ban Európai Filmdíjat kapott Beny-
ny videója című filmet, vagy a két 
évvel ezelőtt a Jameson Cinefest-en 
díjat kapott Mindenki a mennybe 
megy című mozit. A Cineclassics ke-
retében idén western-klasszikuso-

kat láthatunk. 

Olyanokat, mint a Volt egyszer egy 
vadnyugat, A Jó, a Rossz és a Csúf, az 
Aki lelőtte Liberty Valance-t vagy A 
vad banda.

A 12. Jameson Cinefest Miskol-
ci Nemzetközi Filmfesztiválon más 
szakmai kísérő- és tematikus prog-
ramokon kívül az eddigi évekhez 
hasonlóan hétvégén koncertek szó-
rakoztatják majd a fesztivál-látoga-
tókat és a miskolciakat. Fellép De-
niz, a Muriel, a Wellhello, a Paddy 
and the Rats, a Skyfanatic, a The 
Carbonfools és a Cloud9+.

ÚjdonságoK, díjazottaK, 
western-KlassziKusoK
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a 95 éves Boleratzky 
lórándot köszöntötték

látogatóKözpont 
a Majális parKBan 

„ezek a 
fejlesztések 

erősítik 
egymást”
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Hirdetés Miskolci Napló

JELENTKEZZEN

N Á L U N K !
Miskolc területén kiadvány, 
reklámújság terjesztéshez 
keresünk heti rendszerességű 
munkavégzéshez részmunkaidős 
terjesztőket.

Feladat ellátása reggeli órákban, 
több napon hétvégén is!

Megfelelő munkavégzés esetén 
tisztességes bérezés!

Jelentkezni: Folyamatosan

Szeretné kiegészíteni jövedelmét?
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rikkancsmiskolc@gmail.comE-mail:    

06-30-352-8040Telefon:

Munkatársaink hétköznap telefonon 15 és 17 óra között érhetők el.

6

w
w

w.
bo

sk
oh

id
ra

ul
ik

a.
hu

Hidraulikus munkahenger tervezésben, gyártásban, szervízelésben és keménykrómozásban, 
20 éve meghatározó képviselői vagyunk a hazai és európai piacnak egyaránt.

Miskolci telephelyünkre keresünk kollégákat:

ESZTERGÁLYOS, CNC ESZTERGÁLYOS, 
HIDRAULIKUS LAKATOS

munkakörbe
Jelentkezés módja, önéletrajz eljuttatásával: e-mailen: zsuzsa@bosko.hu, 

személyesen: Miskolc 3533 Kiss Ernő utca 17.
Tel: + 36 46 530 484; + 36 20 326 37 86

Apróhirdetés
Opel Astra kombi 1700-as diesel, 
teljesen felújítva, 1996 évjáratú, új 
gumikkal, vonóhoroggal, extrák-
kal, eladó. Műszaki érvényes: 2016. 
04. 20-ig. Érdeklődni: 06-30/276-
44-50.

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

Ács-, tetőfedő munkák, 
gipszkar to nozás, lambéri ázás, 
filagóriák, elő tetők, kerítések, 
kerti házak és egyéb famunkák 
készítése; Velux ablakok beépí-
tése, cseréje; íves fedések és haj-
latok készítése; tetők szellőzteté-
se. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 
06-20/460-6775.

Németjuhász felnőtt és kölyök-
kutyák 3-4 hónapos kanok, szukák, 
eladók. Üzletek, lakások, objektu-
mok, személyek védelmére. Nyugdí-
jasoknak házörzésre, védő, jelző ku-
tyának. Rendszeres az idős emberek 
elleni támadás. Nemzetközi adatok 
bizonyítják, ahol kutyát tartanak, ke-
vesebb a lopás, betörés, az élet elleni 
bűncselekmény. Gondoljon a szülei-
re, családtagjaira. Vásároljon részük-
re hű társat, + biztonságot. Ajándék-
ba szakkönyv + póráz. Ár: 30–40–60 
E Ft.  Érd: 20/411-2526.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvezménnyel, 
teljeskörű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hupont.
hu, Bemutatóterem: Miskolc, Bükk 
áruház I. emelet. Nyitva: H–P: 9–14 
óráig, sz: 9–12 óráig.

l  ArAd: augusztus 29.: 8500 Ft/fő

l  BudApeSt, SétAHAjózÁSSAl  
A duNÁN: augusztus 29.: 5000 Ft/fő

l  pOzSONy: augusztus 29.: 7000 Ft/fő

l  deBreceN-HOrtOBÁgy: 
szeptember 5.:  4000 Ft/fő

l  SzilvANAp SzArvASON: 
szeptember 5.: 7000 Ft/fő

l  NAgyBörzSöNy-MÁriA - 
NOSztrA-zeBegéNy-vÁc: 
szeptember 12.: 8000 Ft/fő

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

www.KORUTAK.HU

"

"

ez A KupON 
500 Ft-Ot ér!  
1 ÚtrA 1 FŐNeK!
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KfT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Bonyhádi edények  
széles választékban kaphatók!

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket 
kedvezményes áron a Mis-
kolci Naplóban hétköznap 
8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:

3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200,  
Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu
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Diósgyőrtől a Csabai ka-
puig több mint 23 ezer 
négyzetméternyi útfelület 
újul meg őszig Miskolcon, 
30 százalékkal több mint 
tavaly. Mint arról beszá-
moltunk, idén 200 millió 
forintot költ útjavításra az 
önkormányzat.

Folyamatosan haladnak a 
javításokkal, a munka nagy-
jából három hete kezdődött el. 
Városszerte csaknem 30 ut-
cában jártak már a gépek. Az 
autósok egyöntetűen örülnek, 
hogy eltüntetik a közlekedést 
nehezítő gödröket, kátyúkat.

Szeszák Attila, a Mento 
Kft. útépítési ágazatvezetője 
elmondta, gyakorlatilag 8-10 
ember dolgozik folyamato-
san a javítási munkákon. Bár 
az extrém hőség nem könnyí-
ti meg a munkát, igyekeznek 
megküzdeni az időjárási kö-
rülményekkel.

Az önkormányzat kezelé-
sében 400 kilométernyi bur-
kolt úthálózat van. Ebből több 
mint 15 ezer négyzetméteren 
végeznek nagyobb munká-
kat. Többek között az Avason, 
a Győri kapuban és a Csabai 
kapuban jártak már a gépek. 
Novemberig 140 helyszínen 
kátyúznak a városban.

Schweickhardt Gyula, a 
Miskolci Városgazda Non-
profit Kft. ügyvezetője úgy 
nyilatkozott, számításaik sze-
rint a nagyobb forgalmú uta-
kon szeptember elejére befeje-
zik a munkát, október végére 
pedig teljesen végezni szeret-
nének. – November 15-ével 
bezárnak az aszfaltkeverő üze-
mek, addigra mindenképpen 
el kell végezniük a feladatokat 
– hangsúlyozta az ügyvezető. 
Összesen több mint 23 ezer 
négyzetméternyi útfelület újul 
meg őszig, 30 százalékkal több, 
mint tavaly.

Folyamatosan  
tüntetik el a kátyúkat

Hatékonyabb működés, a 
piaci igények gyorsabb ki-
elégítése, nagyobb felelősség 
és bővülő képzési formák – 
ezeket várják a július 1-jével 
megalakult új szakképzési 
centrumoktól, amelyek közül 
a miskolci az egyik legna-
gyobb az országban. 

Kovács János, a Miskolci 
Szakképzési Centrum főigaz-
gatója az elmúlt héten szakmai 
beszélgetés keretében mutatta 
be a szervezetet. Mint mondta, 
a júliusban országszerte meg-
alakult negyvennégy szakkép-
zési centrum közül a miskolci 
az egyik legnagyobb – tizen-
két tagintézmény, több mint 
ezer oktató és mintegy nyolc-
ezer diák tartozik hozzá. A ta-
gintézmények vezetőinek most 
egy évre szól a megbízatásuk, 
jövőre pedig öt évre pályázhat-
nak. A Miskolci Szakképzési 

Centrumot a főigazgató mel-
lett egy szakmai és egy gazda-
sági főigazgató-helyettes irá-
nyítja.

– A szakképzési rendszer 
megújítása a város, az itt élő és 
dolgozó emberek, illetve gaz-
dasági szervezetek érdekeit 
kívánja szolgálni.  Célja, hogy 
jobban, hatékonyabban és a 
gazdasági igényeknek megfele-

lően képzett diákok kerüljenek 
ki az intézményekből – emelte 
ki a főigazgató. Mint mondta, a 
jövőben szorosabbra szeretnék 
fűzni a viszonyt a városban 
működő nagyvállalatokkal is, 
a képzések területén. 

Pethő József, a Miskolci 
Szakképzési Centrum And-
rássy Gyula Szakközépiskola 
képzési igazgató-helyettese ar-

ról szólt, hogy akik ismerik az 
intézményeket, tudják, hogy 
teljesen más, specifikusabb 
problémái adódhatnak például 
egy szakközépiskolának, mint 
mondjuk egy gimnáziumnak 
vagy egy általános iskolának. 
– Eddig össze voltunk vonva 
velük, ezután viszont bizonyos 
területeken érzésem szerint 
jóval zökkenőmentesebben, 
hatékonyabban tudunk majd 
dolgozni – hangsúlyozta Pethő 
József. 

A centrum tizenkét tagin-
tézménye jogilag egy szakkép-
ző intézménynek minősül, így 
az a diák, aki több szakmát is 
meg szeretne tanulni, köny-
nyebben tud majd boldogulni. 
Huszonöt éves korig gyakor-
latilag a nappali tagozatnak 
megfelelő juttatásokat kapnak 
a levelezőre járó hallgatók is, és 
ingyenes lesz a második szak-
képesítés megszerzése. 

Hatékonyabb működés, bővülő képzési formák 
Új szaKKépzési centrumoK  
jötteK létre

Véget ért a Fidesz-KDNP 
frakció nyári közbiztonsági 
akció-programja. 

Mint ismeretes, a képviselő-
csoport tagjai rendészeti fóru-
mokat szerveztek, majd szemé-
lyesen is felkeresték a 60 éves 
kort betöltött, miskolci nyug-
díjasokat, hogy megkérdezzék: 
igénylik-e az ingyenes, betörőri-
asztó ajtóékeket.

– A program keretében ösz-
szesen tizenegy rendésze-
ti fórumot tartottunk – a vá-
ros minden pontján – és több 

ezer családhoz kopogtattunk 
be, hogy betörőriasztó ajtóé-
ket ajánljunk fel a Salkaházi 

Program részeként – mondta el 
Kiss János alpolgármester, aki 
a tapasztalatokról szólva úgy 

nyilatkozott: a lakosság nagy 
örömmel fogadta az akciót, ez 
a számokból is látható. A Sal-
kaházi Sára Program résztvevői 
mintegy tizenötezer betörőri-
asztót igényeltek. – Ezek árát a 
Fidesz-KDNP frakció tagjai fi-
zetik ki, úgy, hogy a megfelelő 
összeget a képviselői alapjuk-
ból visszavezetik a városi költ-
ségvetés Salkaházi Programra 
vonatkozó részébe – tette hoz-
zá Kiss János, megköszönve azt 
a támogató együttműködést, 
amit az akció során a családok 
részéről tapasztaltak.

„Étel az életért” elnevezéssel tartós élelmiszergyűjtési akciót 
tartott múlt szombaton Miskolc belvárosában az Észak-Ma-
gyarország.com szociális szövetkezet. Theodorovits And-
rea szervező elmondta: a szövetkezet által gyűjtött használt, 
megtisztított ruhákat, cipőket, játékokat adtak cserébe a tar-
tós élelmiszerért cserébe. Egy taxitársaság felajánlása nyomán 
azok is elküldhették az adományaikat, akik nem tudják sze-
mélyesen felkeresni az akció helyszínét. Az összegyűlt tartós 
élelmiszert a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz juttatták 
el. A segélyszervezet népkonyháján, illetve a hajléktalanokat 
ellátó szolgálatán keresztül használja fel az adományokat. A 
jótékonysági akciót most először szervezték meg, de ezentúl 
minden hónap második szombatján lehet majd adakozni a be-
vásárlóközpont előtti sétányon.

Szó szerint a „semmiből” feltűnt breaktáncos fiatalok előa-
dását élvezhette a Miskolctapolcai Strandfürdő közönsége 
szerdán. 

A táncosok akciójukkal korosztályuk pozitívumaira, tehetségé-
re kívánták felhívni a figyelmet. Zékány Szabina, a Magnificentz 
Crew breaktáncosa elmondta, a fiatalok világnapja alkalmából 
rendezték meg országos akciót, hogy lehetőségekhez képest, meg-
próbálják megváltoztatni, árnyalni a más generációk által esetleg 
az ifjúságról kialakított, negatív képet. Ezért szerdán minden ma-
gyar megyeszékhelyen egy időben, délelőtt 11 órakor mutatkoztak 
be fiatal tehetségek. Augusztus 12-ét az ENSZ 1999. decemberében 
nyilvánította a nemzetközi ifjúság napjává, azzal a céllal, hogy fel-
hívja a figyelmet a generációk közötti szolidaritásra.

Ingyen táborozhat egy hétig Balatonmária-
fürdőn közel félszáz borsodi gyermek. Ez volt 
a fődíja a Hahó, könyvtársak! olvasás népsze-
rűsítő versenynek, amelyet másodszor hirde-
tett meg a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtár a megyei általános iskolák 3-4. 
osztályosai számára. Az írásbelik után 14 csa-
pat jutott be a szóbeli döntőbe, ami olyan jól 
sikerült, hogy 11 csapat – négy ózdi, három 

miskolci, valamint egy-egy sátoraljaújhe-
lyi kazincbarcikai, taktakenézi és bőcsi – el-
nyerte a balatoni nyaralás jogát. A fürdőzés, a 
hagyományos tábori foglalatosságok – ping-
pongozás, csocsózás – mellett különböző ve-
télkedők, kézműves foglalkozások, koncertek, 
sétahajózás és kirándulás is várja a gyereke-
ket, Nagyvázsonyba és Tihanyba – előbbi he-
lyen reneszánsz várjátékokkal, utóbbin a Vuk 
című musicallel. 

Olvastak, tábOrOzást nyertek

„étel az életért”

megmutatták  
tehetségüket

15 ezer betörőriasztó ajtóéket igényeltek
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Az 1878-as árvizet követően rendeletek születtek arra, hogy a Szinvára 
épített malmokat lebontsák. A mai Erzsébet tér területén álló ún. Papma-
lom azonban még 1890-ben is működött. 1891-ben már komoly igényként 
merült fel  lebontásának igénye. A város közgyűlése Papmalom térnek ne-
vezte el a lebontott malom helyét, később Fürdő, majd Erzsébet térnek hív-
ták. A közfürdő kupolás épületét 1892-ben kezdték építeni, és egy év múl-
va már állt is az épület. Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben 
című képes enciklopédia így ír a térről: „A városnak legszebb köztere az 
Erzsébet-fürdő-tér a Széchenyi-útcza nyugati végén, a város kellő közepén. 
Három oldalon palotasorok zárják, negyedik oldalát a Szinva s az ennek 
partjánál emelkedő Avasnak azon része zárja, a hol az ódon ref. templom áll 
komor méltósággal a hegy oldalán levő temető közepén, lombos fák és fe-
nyűligetek által övezve.”                                                             fotó: Juhász ákos

Akkor...

...és Most

1893-ban Jókai Mór mellett még 
egy jeles személyiség kapott dísz-
polgárságot a várostól. Habs-
burg-Lotaringiai József Károly 
Lajos főherceg. 

A főherceg Pozsonyban született 
1833. március 2-án és Fiumében halt 
meg 1905. június 13-án. Osztrák fő-
herceg, magyar és cseh királyi her-
ceg, lovassági tábornok, 1869-től a 
Magyar Királyi Honvédség újjászer-
vezője és főparancsnoka, a Magyar 
Tudományos Akadémia igazgatósá-
gi, majd tiszteleti tagja. Apja József 
Antal János főherceg (1776–1847), 
aki 1796-tól a Magyar Királyság ná-
dora volt. Édesanyja Mária Dorottya 
württembergi hercegnő (1797–1855).

1893-ban ünnepelte az ország Jó-
zsef Károly főherceg Magyar Kirá-
lyi Honvédség főparancsnokságának 
25. éves évfordulóját. Miskolc dísz-
polgári címet adományozott a fő-
hercegnek: „Hazaszerte lelkes moz-
galom indult meg a részben, hogy 
József főherceg Ő cs. és kir. fensége 
honvéd főparancsnokságának 25-ik 
évfordulóját – az ő felségét környe-
ző tisztelet és szeretet meleg és őszin-
te megnyilvánulásaként – megün-
nepelje, indítványozza, hogy ezen 
mozgalomhoz Miskolcz városa is 
csatlakozzék és Ő cs. és kir. Fensé-
gét, ki nemcsak gondolkodásával, 
de tetteivel is bebizonyította, hogy 
marad mindig a miénk és magyar, 
– ezen évforduló alkalmából Mis-

kolcz város díszpolgárának válasz-
szuk meg és feliratilag üdvözöljük. 
Ezen indítvány egyhangúlag elfo-
gadtatván, József főherceg Ő fensé-
ge nagy lelkesedéssel Miskolcz vá-
ros díszpolgárául meg választatik 
és elhatároztatik, hogy honvédfőpa-
rancsnokságának 25-ik évfordulója 
alkalmából Miskolcz város közönsé-
ge részéről feliratban üdvözöltessék” 
– írták az indoklásban. 

A kitüntetett és Miskolc között 
nem sok kapcsolat volt. Élete so-
rán összesen négyszer járt itt, főleg 
hadgyakorlatok alkalmával. Egy-

szer 1871-ben, majd 1893-ban, 
1896-ban és 1902-ben. Ország-
szerte tiszteletnek és szeretet-
nek örvendett, hiszen osztrák 
létére magyar főnemesnek val-
lotta magát és alcsúti birtokán 
élt. Katonai neveltetése és pá-
lyája mellett széles társadalmi 
és tudományos tevékenységet 
is kifejtett. Nevelője Pozsony-
ban Rómer Flóris Ferenc, a 
magyar régészet atyja volt, 
innen eredeztethető tudomá-
nyos érdeklődése. Botanikai 
kutatásokat végzett: Alcsúton 
alborétumot létesített, a Mar-
git-szigetet üdülőhellyé alakí-
totta, és számos növényritka-
sággal telepítette be. Cigány 
származású katonáitól meg-
tanulta a cigány nyelvet szá-
mos tanulmánya jelent meg a 
cigány nyelvről és folklórról. 

Társadalmi eseményeken is fontos-
nak tartotta magyarságának bizo-
nyítását. Jókai Mór 50 éves írói ju-
bileumának operaházi ünnepségén 
is megjelent. Egy sor védegylet tisz-
teletbeli elnöke, jelentős szerepe volt 
a magyar tűzoltóság megszervezésé-
ben. Több magyarországi egyetem 
díszdoktorátusával is rendelkezett. 
József Károly főherceg díszpolgár-
rá választásával Miskolc ezt a széles 
körű katonai, társadalmi, tudomá-
nyos életutat díjazta.

(Folytatjuk) 
soMorJAi LeheL

Múlt szombaton 
ismét a múltat ku-
tathatták az érdek-
lődők Miskolc bel-
városában. Ezúttal 
a régi mesterségek 
nyomába eredtek 
a helyi turisztikai 
szervezet már ha-
gyományosnak mondha-
tó városi sétájának résztvevői.

Mint ismeretes, minden hónap 
második szombatján belvárosi sé-
tát, minden harmadik szomba-
ton bükki túrát szervez a Miskol-
ci Tourinform Iroda. Nem volt 
ez másként múlt szombaton sem: 
Kupcsik Saroltának, a Miskolci 
Tourinform munkatársának ve-
zetésével, az érdeklődők ezúttal 

a miskolci belvá-
rosban található, 
múltat idéző cí-
mereket járták vé-
gig, keresték fel. A 
szakértő magya-
rázatnak köszön-
hetően, rengeteg 
információval gaz-

dagodhattak séta közben 
a régi miskolci mesterségekről.

E hét szombaton az erdőhöz 
kapcsolódó kismesterségeket, va-
lamint a kohászatot mutatják be 
a kohász útvonalon. A tematikus 
séta résztvevői felkeresik majd az 
őskohót, valamint Garadnán a 
szabadtéri múzeumot is. Szeptem-
berben a film- és színháztörténet 
áll majd a miskolci belvárosi séta 
középpontjában.

Mintegy három évtizeddel ezelőtt 
indult a belváros átfogó rehabi-
litációs terve. A Villanyrendőr-
től a Városház tér felé a MIS-
KOLCTERV, a Villanyrendőrtől 
az Ady-hídig az ÉSZAKTERV 
munkatársai alakították ki az ún. 
rehabilitációs tömböket, pontosan 
13-at.

A felújításokat régészeti, történe-
ti, műemléki kutatások és ajánlások 
előzték meg, s fontos szempont volt 
a javaslatok figyelembe vételénél a 
főutca tehermentesítése az árufor-
galom alól, tehát az üzletek feltöl-
tését a hátsó oldalak felől (Szinva, 
Pece irányából) kellett megoldani. 
A cél a főút teljes tehermentesítése 
volt, csak a villamos maradhatott, s 
a kereskedelem és vendéglátás „meg-
újításával” a Széchenyi utca sétá-
lóutca szerepet ka-
pott. Ehhez persze 
szükség volt a köz-
művek teljes felújí-
tására, a villamos-
sínek cseréjére, 
egységes térszint 
kialakítására, az 
épület-felújítások 
befejezésére.

Először az ún. 
Tulipán-tömb hat 
épületének felújítása készült el 1989-
ben, s ezzel kb. egy időben történt 
meg a Széchenyi u. 2. és 4. számú 
házak emeletráépítése és homlok-
zat-felújítása. A belváros közleke-
désfejlesztési terve is az 1980-as évek 
elején készült el, s ennek első része-

ként 1984. február 1-jétől kitiltották 
a belvárosból az átmenő forgalmat. 

Ahogyan haladtak az épület- és 
üzletrekonstrukciók, valamint köz-
műfelújítási és a villamossín-cseré-
lési munkálatok, úgy kezdhette el 

az Észak-ma-
gyarországi Állami Építőipari Válla-
lat (ÉÁÉV) a díszburkolat lerakását 
az Ady-hídtól a Városház tér irányá-
ba. A tervezés 1986/1987-ben készült 
el, a munkálatokhoz 1987-ben kezd-
tek, s a befejezés dátumaként 1989 

tavasza volt kitűzve. A teljes beruhá-
zás tervezett költsége 140,9 millió fo-
rint volt, a burkolandó felület pedig 
egy-egy szakaszon meghaladta az 
5000 m²-t. 

Az öt részre bontott munkák egy-
egy fázisának be-
fejezéséről olvas-
hattunk híreket 
a helyi sajtóból. 
Így „kicseréltek 
minden, föld 
alatt húzódó ve-
zetéket, új víz-
, szennyvíz- és 
gázcső került a 
mélybe, a pos-
tai alépítmé-
nyek, a térvi-

lágítás és a közlekedési kábelek is 
újak lettek… egyvágányúsítják a vil-
lamosközlekedést a Kazinczy köny-
vesbolttól a Pátria üzletházig, a villa-
mosok a színház mellett járnak majd 
…”

régi címerek, 
cégérek, mesterségek

MiskoLc díszpoLgárAi: 
József Károly főherceg

(4. rész)

A sétáLóutcA kiALAkításABeLvárosi 
retro:



A Szécsi Zoltánt soraiban tudó  
PoloSHOCK lett a sorozat győzte-
se a Miskolctapolcai Strandon múlt 
hétvégén lejátszott strandvízilabda 
bajnokság küzdelmeinek. A dobogó 
második és harmadik fokára egya-
ránt miskolci csapat állhatott fel.

A szombati selejtezőket követően va-
sárnap már a legjobb négy csapat 
– két miskolci és két kapos-
vári gárda – csapott ösz-
sze, hogy eldöntsék: 
melyikük a sportág 
legjobbja 2015-ben 
Magyarországon, ki 
képviselhető majd 
hazánkat a jövő évi, 
Strandvízilabda Baj-
nokok Ligája Final Four 
küzdelmeiben.

Kezdésként a PannErgy 
MVLC gárdája megverte a Guidó-
kat, a Tapolcai Vagányok azonban ki-
kaptak a címvédő PoloSHOCK-tól, így 
nem jöhetett létre a miskolci álom-
döntő. Így sem volt okunk azonban 
panaszra, hiszen az MVLC pólósai 
döntőt játszhattak Szécsi Zoliékkal – 
a bajnoki címet azonban nem sikerült 
elhódítaniuk, így idén is a kaposvári 
csapathoz került a trófea.

– Egy kicsit megszeppenten kezdtük 
a döntőt, de legalább megtapasztalták 

a fiúk, milyen 
a legjobbak ellen játszani – értékelt a 
helyszínen Kriza Ákos polgármester. – 
Az első osztályban ilyen kemény mér-
kőzésekre lehet számítani. Azonban 
egyáltalán nem játszottunk alárendelt 
szerepet, jövőre akár az első helyet is 
elhódíthatjuk. Az NB I-ben minden-
képpen egy tisztes helytállást várok a 
fiúktól. A tehetségük megvan ehhez 
– tette hozzá Miskolc polgármestere, 
aki emlékeztetett: az ausztrálok ellen 

lejátszott férfi válogatott felkészülé-
si mérkőzés csak a prológ volt a Mis-
kolctapolcai Strand életében. Szeret-
nék, hogy egyre többször Miskolcra 
figyeljen az ország, s mivel a vasárna-
pi bronzmérkőzést és a döntőt az egyik 
sportcsatorna élőben közvetítette, ez a 
szándék valóra is vált.

  – Úgy gondolom, megtalálta a he-
lyét a Miskolctapolcai Strand és biztos 
vagyok benne, hogy a miskolciak is így 
látják. A strand betölti funkcióját, hi-
szen egy helyen rendezhetnek nyári 
vizessport versenyeket, de a kikapcso-
lódni, szórakozni vágyó látogatóknak 
is kitűnő lehetőséget kínál – emelte ki 
Kriza Ákos. 

A strandvízilabda-bajnokság vég-
eredménye: 1. PoloSHOCK, 2. Pan-
nErgy MVLC, 3. Tapolcai Vagányok 4. 
Guidók.
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A tavalyi U18-as Eb-győztes csa-
pat egyik vezéregyénisége, a jelen-
legi U20-as válogatott alapembe-
re, Horváth Bernadett is aláírta 
szerződését az Aluinvent-DVTK 
női kosárlabda csapatával.

A lányok felkészülése augusztus 
17-én kezdődik Miskolcon – tájé-
koztatott hivatalos honlapján a di-
ósgyőri klub. A vezetőség folya-
matosan tárgyal a kiszemeltekkel, 
Horváth Bernadett is aláírta szer-
ződését. A fiatal játékos elárulta, 

nem sokat gondolkozott azon, hogy 
merre tovább, szerette volna Mis-
kolcon folytatni a pályafutását – és 
nagy örömére a vezetőség is ma-
rasztalta.

– Lett volna lehetőségem arra, 
hogy eligazoljak, de nekem itt van 
a helyem! – hangsúlyozta Horváth 
Bernadett. – A fejlődésem szem-
pontjából a legjobb csapatban va-
gyok. Szeretném minél magasabb 
szinten űzni ezt a játékot, és ehhez 
minden feltétel adva lesz a követke-
ző évben.

Miskolcon marad  
Horváth Bernadett

Két MiSKolci cSapat iS  
a doBogón

Strandvízilabda bajnokság

Első alkalommal, de hagyományteremtő céllal rendeztek 
gokartbajnokságot a média munkatársai számára ked-
den a miskolctapolcai Avalon Parkban. Remek hangulat, 
felejthetetlen versenyzés és értékes nyeremények – ez volt 
az I. Hell Kart Média Gokart Bajnokság.

A Hell Kart Ring Magyarország legmodernebb elektro-
mos pályája csodálatos erdei környezetben, mely 560 mé-
teren biztosít lehetőséget az adrenalindús száguldásra. A 
csúcsminőségű gokartok jobban gyorsulnak és magasabb 
sebesség elérésére képesek, mint benzines társaik. Akár 35-
40 perc folyamatos körözést és 60-70 km/h-s végsebességet 
garantálnak. 

A bukósisakokba beépített két hanggenerátor pedig töké-
letesen szimulálja a motorhangot az autósportok hódolóinak. 
Minden adott tehát egy tökéletes és felejthetetlen gokartver-
senyre! Ezt az élményt kedden a média képviselői is megta-
pasztalhatták a miskolctapolcai Avalon Parkban. A bajnok-
ságban indulók az egységes műszaki felszereltségű RIMO 
SiNUS iON elektromos, csúcsminőségű gokartokkal verse-
nyeztek. A gyakorlásra 5 perces futamokon volt lehetőség, 
majd következett az időmérő. Az itt elért legjobb eredmény 
alapján 8-10-es csoportokba osztották be az indulókat a rajt-
rácsos versenyre. Az időmérőn 10 legjobb időt futott verseny-
ző között dőlt el végül, hogy ki viheti haza a vándorkupát és 
zsebelheti be a „2015 leggyorsabb médiás gokartozója” címet.

adrenalindús száguldás a gokartpályán

Súlyos vereséget szenvedett az MTK csapatától 
múlt szombaton a DVTK, az OTP Bank Liga 4. 
fordulójában. 

Az MTK már a tizedik percben megszerezte a 
vezetést: szabadrúgásból Kanta József a sorfal mel-
lett a kapu bal oldalába tekert. A harmincadik 
percben nőtt az előny, a frissen beállt Németh hi-
báját kihasználva Vadnai tört kapura a bal szélen. 
Antal először hatalmas bravúrral védte a ziccert, a 
labda azonban visszapattant a hazai játékosra, aki 
egy lépésről az üres kapuba bombázott.  

Az ötvenhatodik percben aztán emberelőnybe 
került az MTK: veszélyes játékért Kovács Gábor ka-
pott egyből piros lapot. Három perccel később újabb 
hazai gól születetett: Hrepka nem kezelte le a patto-
gó labdát, hanem a 16-os vonaláról kilőtte a jobb fel-
ső sarkot. A Diósgyőrnek ezután sem sok pihenést 
hagytak: a hetvenegyedik percben Hegedüs kirúgá-
sával Ramos ment el a bal oldalon, majd középen, 
egy cselt követően, hét méterről a kapuba lőtt. S még 
ezzel sem volt vége a vesszőfutásnak: a kilencvene-
dik percben Ramos tört kapura, elhúzta Antal mel-
lett a labdát, aki – a játékvezető szerint – szabály-
talankodott, ezért piros lapot kapott, és büntetőt 

rúghattak a hazaiak. A 11-est az MTK kapitánya ér-
tékesítette, beállítva ezzel a végeredményt. 

– Olyan hibákat követtünk el, olyan ajándéko-
kat adtunk az MTK-nak, amivel kivégeztük ma-
gunkat – értékelt a mérkőzés után Bekő Balázs 
vezetőedző. – Nincs mit magyarázni, ez úgy volt 
rossz, ahogy volt, gratulálok az MTK-nak! Azt 
kértem a játékosoktól, hogy csak az jöjjön hétfőn 
edzésre, aki hajlandó arra, hogy megfordítsuk az 
irányt! – tette hozzá az edző.  

Biztató jel, hogy augusztus 12-én, a Magyar 
Kupa első fordulójában Koman Vladimir és Bog-
nár István találatával magabiztosan győzött a 
DVTK Csornán, így tovább jutott a 2. fordulóba. 
Forrás: dvtk.eu

Szabálytalannak és igazságtalannak tartja 
az első osztályú bajnokság sorsolását a most 
élvonalba jutott miskolci vízilabda csapat. A 
PANNERGY-MVLC elnöke szerint indoko-
latlanul kerültek a nehezebb csoportba. Így 
ők a bajnok Szolnokkal és az Egerrel mérkőz-
nek, míg csupán létszámbővítés miatt beke-
rült Tatabánya sokkal gyengébb ellenfelekkel 
vívhat a pontokért. A miskolci klub panasszal 
élt a Magyar Vízilabda Szövetségnél a sorso-
lás miatt.

Arra kérik a szövetséget, hogy állapítson meg a 
sorsolásnál részleges érvénytelenséget és az utol-
só két kalapot húzzák újra. A klub szerint akkor 
járna el helyesen a szövetség, ha az a két csapat, 
amelyik csak azért került az első osztályba, mert 
bővítették az indulók számát 12-ről 16-ra, azaz a 
Tatabánya és a Pécs a nyolcas kalapba kerülne. 
Így ugyanis a miskolciak a hetedik kalapba kerül-
nének és jobb eséllyel indulhatnának a bajnokság 
rájátszásában, elkerülnék az Eger, a Szeged és a 

Szolnok csapatát.

Megtámadta a sorsolást az MVlc

MiNap-archív

az MtK öt góllal  
ütötte ki a Diósgyőrt
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keresse LeGÚJABB AkCIÓNk TerMÉkeIT
vALAMeNNyI Coop ÜZLeTÜNkBeN!

Farmer 
UHT tej

1 liter, 1,5 % 
augusztus 12–18-ig

139 Ft

Csontos  
sertéstarja

1 kg, tőkehúst árusító  
üzleteinkben

augusztus 13–15-ig  
hétvégi akció

1049 Ft

Csontos  
sertéskaraj

1 kg, tőkehúst árusító  
üzleteinkben

augusztus 13–15-ig  
hétvégi akció

1199 Ft

Augusztus 12–18-ig az alábbi pick termékeket kínáljuk Coop abc és Coop szuper áruházainkban:
pick sertés párizsi 1 kg 1399 Ft
pick téliszalámi  1 kg 4599 Ft
pick olasz, zala felvágott 1 kg 1399 Ft

Hűségét most a 20 éves Coop megjutalmazza! részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon.
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Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Diósgyőri vár - 
Lovagi Tornák Tere

átadó ünnepség - 2015. augusztus 20.

09:00 Ökumenikus Istentisztelet – kenyérszentelés (Diósgyőri vár)
10:00  Hagyományőrzők felvonulása  

a Lovagi Tornák terére
10:30  Ünnepélyes megnyitó. Beszédet mond: L. Simon László  

miniszterhelyettes, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára  
Dr. Kriza Ákos, Miskolc M.J.V. polgármestere 
Ünnepi műsor: A vár története képekben – lovasbemutató

11:30  Díjlovaglás, díjugratás, fogathajtás,  
huszárbemutató, lovasíjászat, dámalovaglás

15:00 Musical Gála nemzetközi sztárokkal
17:30 PASO koncert
20:00 Hobo és Bandája: Vadászat
22:00 Görögtűz, tűzkorona a vár felett
22:30 Anna and the Barbies koncert

Egész nap  
vásári forgatag, 
mesterségbemutatók, 
gyermekprogramok, 
népi játszótér, 
zászlóforgatók, 
gólyalábasok.

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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Augusztus 22-én, szom-
baton megrendezik a múlt 
nyáron nagy érdeklődés mel-
lett zajlott 1Úton Nemzetkö-
zi Zarándoknapot. Reggel 8 
órakor Miskolc-Görömböly 
görög katolikus templomából 
indulnak majd el a zarándok-
csapatok. (Bővebben a prog-
ramajánlóban). 

A minorita templom Nagy-
boldogasszony búcsúja szom-
baton, augusztus 15-én meg 
lesz tartva 18 órától, de a plébá-
niai tűzeset miatt nem a temp-
lomban, hanem a rendház 
kertjében. Az agapé elmarad. 

Mivel a templom várható-
an hosszabb ideig zárva lesz, 
az elkövetkezendő hetekben 
a szokásos időpontokban lesz-

nek szentmisék: hétköznap 7 
és 18 órakor, vasárnap pedig 7, 
8, 9.30, 11.15 és 18 órakor a mi-
norita étteremben, azaz a Ke-
lemen Didák Kollégium ebéd-
lőjében. Megközelíteni a Deák 
tér felől lehet.

Ugyancsak szombaton lesz 
az éppen egy éve felszentelt di-
ósgyőri várkápolnában a kö-
vetkező szentmise, melyet 14 
órától Tóth Béla selyemréti 
plébános mutat be. 

Augusztus 20-án két mis-
kolci templomnak is búcsúün-
nepe lesz. A selyemréti Szent 
István templomban 11 órakor 
kezdődik a szentmise, melyet 
Lipcsák János mindszenti plé-
bános-helyettes mutat be. A 
vasgyári Szent István-temp-

lomban 10 órakor kezdődik 
a szentmise, melyet Pehm G. 
Antal plébános mutat be. A 
megelőző két napon a 18 órai 
szentmiséken Ócsai J. Barna-
bás testvér tart lelkigyakorla-
tos szentbeszédeket.

Az avas-déli jezsuita plé-
bánián augusztus 15-től sze-
mélyi változás lesz. Az eddig 
plébános, Hofher József atya 

Debrecenbe kerül, helyére 
András Attila jezsuita atyát 
nevezte ki az egri érsek.

Augusztus 22-én, jövő 
szombaton 16.30 órától szent-
misét mutat be a helyreállí-
tott limpiászi keresztnél Kalna 
Zsolt minorita tartományfő-
nök-plébános és Mikolai Vin-
ce főesperes, diósgyőri plébá-
nos.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Augusztus 17. hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 

Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23  ProgramPont 
18.30 Miskolci Napló, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelen-
tés 19.20 Sporthírek 19.23  ProgramPont 19.30 Szabadegyetem/Tudomány minden-
kié  20.00 Miskolc Ma ism.  20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23  Program-
Pont 20.30-06.00 Képújság

augusztus 18. kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23  ProgramPont 
18.30 Sportpercek 19.00 Miskolc Ma ism.  19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 
19.23  ProgramPont 19.30 DVSC-DVTK bajnoki labdarúgó mérkőzés 21.00–06.00 
Képújság

augusztus 19. szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor  18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23  ProgramPont 
18.30 Miskolci Napló 19.00 Miskolc Ma ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 
19.23  ProgramPont 19.30 Honvéd7 20.30 Miskolc Ma ism. 20.47 Időjárásjelentés  
20.48 Sporthírek 20.53  ProgramPont  21.00-06.00 Képújság

augusztus 20. csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor   18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23  Prog-
ramPont 18.30 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma 
ism.  19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23  ProgramPont 19.30 Célkereszt-
ben 20.00 Miskolc Ma ism.  20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23  Program-
Pont  20.30-06.00 Képújság

augusztus 21. péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor  18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23  ProgramPont 
18.30  Egészségpercek19.00 Miskolc Ma ism.  19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthí-
rek 19.23  ProgramPont 19.25 Miskolci Napló ism.  20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Idő-
járásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23  ProgramPont    20.30–06.00 Képújság

augusztus 22. szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 
Krónika, heti hírösszefoglaló 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Promenád ism. 19.00 Kró-
nika ism. 19.17 Időjárásjelentés 19.25 Sportpercek ism. 20.00 Krónika ism. 20.17 
Időjárásjelentés  20.30 Lady és az utonállók, angol film 22.30–07.00 Képújság

augusztus 23. vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 10.30 Képújság 
18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.28 Célkeresztben 19.00 Krónika, hírösszefog-
laló 19.30 Miskolci Napló 20.30 Krónika, hírösszefoglaló 20.55-07.00 Képújság 

Miben hasonlít az asztali 
villanyvasút a női mellre?

– Mindkettőt a gyerekek-
nek találták ki, mégis mindig 
a papák játszanak vele!

�
Két barátnő beszélget:
– Igaz, hogy válni készülsz, 

Edit?
– Igaz.
– Ha így van, ajánlhatok 

neked egy kitűnő ügyvédet.
– Köszönöm, felesleges. 

Már találtam egy jól kereső, 
szimpatikus mérnököt.

�
Az öreg székely utazik a vo-

naton. Ül vele szemben egy nő, 
aki egyszer csak megszólal: – 

Elnézést felhúzná az ablakot? 
Nagyon hideg van odakint.

Az öreg szó nélkül felhúzza, 
majd megkérdezi: – Na oszt 
most má meleg van odakinn?

�
A karmester a próbán rá-

szól az operaénekesnőre:
– Kérem, több szenvedély-

lyel! Ön még sohasem szere-
tett igazán?

– De igen, csak közben nem 
énekeltem.

�
Két barát beszélget:
– Miért állsz ki az erkélyre, 

amikor az anyósod énekel?
– Nehogy azt higgyék a 

szomszédok, hogy verem!

Új szolgáltatást indított a Miskolci Egyesített Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény. 

Az „Esély” elnevezésű, pszichiátriai betegek nappali ellátását 
célzó program keretében napközbeni szabadidős tevékenysége-
ket szerveznek a pszichiátriai betegek számára, segítik hivatalos 
ügyeik intézését, szükséges esetben az egészségügyi szolgálta-
tóval történő kapcsolatfelvételüket. Tanácsadással támogatják 
a betegek életvitelét, életvezetését, a komplex szolgáltatások 
között szerepel még a képzési, átképzési motiváció, valamint a 
munkavállalási képességek fejlesztése is. Bővebb információ a 
www.segitmiskolc.hu honlapon található, illetve a kopszich@
mcsk2.hu e-mail címen, valamint a 46/379-379-es és a 70/382-
8028-as telefonszámokon kérhető. Az intézmény címe: Miskolci 
Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény, 
3530, Miskolc, Arany J. út 37. Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 
8-tól 16 óráig. 

Miskolci repülőtér
Augusztus 15. 9 óra. Nemzetközi Repülő-

nap és Légiparádé.
Pereces, Tárna tér
Augusztus 15. 17 óra. „Ott, ahol a 6-os 

megáll”. Fúvószene, operett, vidám je-
lenetek és slágerek. Nosztalgiaműsor 
a Bányász Kulturális Egyesület szerve-
zésében, a szabadtéri színpad napja 
alkalmából. 

Miskolci Egyetem, UNI CAFE kávézó 
és étterem

Augusztus 19. 19 óra. Chinorányi István 
szerzői estje. Közreműködik: Simon Fru-
zsina, Szécsi Viktória és Grimon Ákos.

Nemzetközi Zarándoknap
Egyúton, Görömbölyről Sajópálfala Kegy-

templomába
Augusztus 22. 7.30  Gyülekező Görömböly 

görög katolikus templomában. Ismer-
kedés. A Sajópálfalára illetve Kács felé 
induló zarándokcsapatok kialakítása.  
8.00  Dudás László parókus áldásával 
a zarándoklatok útnak indulása. 8.45- 
9.00  Hejőcsaba római katolikus temp-
lom. Közös ima Sedon László plébános 
által vezetve.  9.45-10.00  Avasi lakó-
telepen keresztül odaérve a Jezsuita 
Gimnázium Isteni Ige templomába. 

10.45-11.00  Mindszent feletti Kálvária 
kápolna megismerése és beimádkozá-
sa Lipcsák János atyával. 11.30  Ima a 
mindszenti templomban. 12.00  Búza 
téri görög katolikus székesegyház. Déli 
magasztalás, zarándokok köszöntése, 

majd Orosz Atanáz püspök áldásával 
útnak indulás. 12.30  A Deszka temp-
lom érintésével hagyja el a zarándok-
lat a nagyvárost, s a Tetemvár domb 
gerincén vezető 2 órás gyaloglás után 
(7,7 km) éri el Szirmabesenyőt.  

14.30  Megérkezés Szirmabesenyő görög 
katolikus templomába. 14.45  A helyi 
hívekkel közös zarándoklat a görög és 
a római katolikus templomok között. 
15.00-16.30 Zarándokünnep Szirma-
besenyő római katolikus templomá-
ban, s a mellette felállított színpadon. 
15.00 Beérkező zarándokok fogadása a 
templomban. Közös ima.

15.30 Ünnepélyes plébánia alapkőletétel 
Palánki Ferenc püspök vezetésével. 
16.00 Vándorok énekegyüttes kon-
certje. A falu határában álló hídon kel 
át a zarándoklat a Sajón, majd a Sa-
jóvámosig vezető, 4,7 km-es út lehe-
tőséget ad az Örvendetes Rózsafüzér 
menet közbeni elimádkozására.   

17.45-18.00 Sajóvámos görög katolikus 
templom. 18.45  Megérkezés Sajópál-
fala Könnyező Szűzanya kegyképe elé. 
19.00  A zarándoknap záróeseménye: 
Paraklisz, azaz kérő, könyörgő ájta-
tosság a Boldogságos Szűz Máriához, 
a búcsújáróhely kegytemplomában. 
A szertartást végzi: Kocsis Fülöp ér-
sek-metropolita.

Művészetek Háza
Augusztus 29. 18 óra. CONTINENTAL SIN-

GERS – 30 ÉVES JUBILEUMI KONCERT.

pszichiátriai betegek nappali ellátása

kormányhivatali hírek
Fiatalkorúak védelme

A fiatalkorúak védelmére hozott jog-
szabályi rendelkezés megtartását elle-
nőrizte a közelmúltban a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Mű-
szaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya. A hatósági 
kontroll 34 vendéglátó és kiskereskedelmi egységet, továbbá 16 
a dohánykereskedőt érintett. Szinte minden második vállalko-
zás jogsértést követett el, a fiatalkorúak életkorát figyelmen kí-
vül hagyva kiadták részükre a kért bort, sört vagy cigarettát.  Az 
ellenőrzés alá vont üzletek döntő többségénél a fogyasztók jelez-
ték a hatóság felé az általuk tapasztalt jogsértő kereskedői maga-
tartást. Az elmúlt év eredményéhez viszonyítva több kereskedő/
vendéglátó bizonyult a fiatalokkal szemben „engedékenynek”. A 
dohányértékesítők jogkövető magatartása viszont javult, ugyan-
akkor a területen továbbra is indokolt a hatósági jelenlét. A jog-
sértő vállalkozások szigorú hatósági intézkedésre számíthatnak: 
a pénzbírság mellett a jogsértés tárgyát képező termék forgalma-
zásának felfüggesztését is elrendeli a hatóság. 

vigyázat, vadveszély! 
Az őzek nagyjából július közepétől augusztus közepéig tartó 

üzekedési, szaporodási időszakában az autósoknak is fokozott fi-
gyelemmel kell közlekedniük az utakon – főleg azokon, amelyek 
erdővel vagy nagyobb mezőgazdasági területekkel határosak. 
Ilyenkor a máskor félénk rejtett életet élő állatok a nappali időszak-
ban is aktívak, nagyobb területen mozognak és nem csak a vadve-
szélyt jelző tábla közelében bukkanhatnak fel, hanem akár a lakott 
területek közvetlen közelében is. Amennyiben mégis bekövetkezik 
a vadütközés, senkinek ne jusson eszébe elvinni az elütött vadat – 
ekkor ugyanis lopás vétségét követi el. Ilyenkor célszerű a rendőr-
séget értesíteni az eset körülményeinek tisztázása végett.

11

Mint arról hírt adtunk, idén 
Augusztusi Forgatag néven 
folytatódnak, s nyolcnapossá 
bővülnek – augusztus 15-től 
23-ig – a hagyományos kö-
zépkori játékok Diósgyőr vá-
rában. 

Augusztus 15. szombat. A 
forgatag a vár népének látvá-
nyos felvonulásával veszi kez-
detét, majd a lovagok Nagy 
Lajos király lovagi tornáján, 
és a bajnokok viadalán bizo-
nyítják rátermettségüket. Az 
Akasztófa színpad a Nánai 
Solymos Vitézek vásári komé-
diájától lesz hangos. Nem hi-
ányozhat a Garagulya Gólya-
lábas Kompánia és a Vaga 
Banda sem. A talpalávalóról 
a Szelindek középkori világ-
zenei együttes és a Kurul do-
bosok átütő muzsikája gon-
doskodik. A lovagrendek esti 
csatajelenetekkel és tüzes be-
mutatókkal is készülnek. 

Augusztus 16. vasárnap. 
Ezen a napon is harcedzett 
lovagok viaskodnak, tűznye-
lők, komédiások, gazdasszo-
nyok harsogják tele az udvart. 
Az Akasztófa színpadon az 
Agyagbanda muzsikál majd. 
A gyerekeket Kökény Matyi 
meséjével várják, és számos 
középkori mesterségben pró-
bálhatják ki ügyességüket.

Augusztus 17, 18, 19, 21, 22, 
23. A hétköznapi programo-
kon a látogatók egy középkori 
katonai tábor életébe is bete-
kinthetnek, felpróbálhatják a 
lovagi viseletet, a fegyvereket, 
és az íjászat fortélyaival is meg-
ismerkedhetnek. A középkori 
gyógy-, és fűszernövények tit-
kai is feltárulnak, és talán a ka-
loda sem marad üresen.

Augusztus 20. csütörtök. 
Államalapító Szent István ki-
rályunk ünnepén átadásra ke-
rül a lovagi tornák tere. 

augusztusi Forgatag!

egyházi hírek, események

napról napra, hónapról hónapra
jeles napok:
Augusztus 10. Lőrinc napja: A köz-

hiedelem szerint a dinnye e naptól kezd-
ve már nem olyan finom, úgy mondták, 
lőrinces, lucskos lesz.

Augusztus 15. Nagyboldogasz-
szony napja: Mária mennybemenetelét 
ünnepeljük. Moldván e napon gyógynö-
vényeket szentelnek, majd ezzel füstölik 
meg a betegeket. E naptól kezdve tiltot-
ták az asszonyok számára a fürdést a fo-
lyóvízben.

Muravidéken ez a nap is dologtiltó nap. Drávaszögben e napon keresztet 
vágtak a fákba, hogy egészséges legyen és sokat teremjen.

Augusztus 20. Szent István napja: 1774 óta államalapító királyunk ün-
nepe. Először 1818-ban tartottak körmenetet Szent István jobbjának tisztele-
tére. E nap az új kenyér ünnepe is.

Augusztus 24. Bertalan napja: Bertalan apostol ünnepe, aki a szűcsök és 
csizmadiák védőszentje volt. Ezt a napot az ősz kezdőnapjának tekinti a nép-
hagyomány. Az e napi időjárásból jósolták meg, hogy milyen lesz a várható 
őszi időjárás.

Az e napon köpült vajnak gyógyító erőt tulajdonítottak, s úgy vélték, ha egy 
kanállal a búzába tesznek, nem esik bele a féreg.



Mozaik Miskolci Napló

Megnősült Harsányi Attila, a Miskolci Nemzeti Színház színésze. A Déryné Színházi Díjjal kitüntetett művész múlt szom-
baton vezette oltár elé szíve választottját, Ráczkevy Ildikót, aki szintén nem ismeretlen a filmrajongók előtt. A hölgy ma már 
ügyvédként dolgozik, de annak idején – még kamaszlányként - ő volt az egyik főszereplője a 2004-ben bemutatott, megtörtént 
bűnesetet feldolgozó, „A miskolci boniésklájd” című filmnek. Mint megtudtuk, a „Lezáratlan akták” című előadássorozat 
kapcsán találkoztak színházban - itt olyan pereket mutattak be, amelyek alaptörténetét a tanulmányaink során ismerhettük 
meg. Ilyen volt például, hogy hová tűnhetett Petőfi Sándor. Az egyházi szertartást a szirmai református templomban, a polgá-
rit a miskolci házasságkötő teremben tartották.                                                                                                          Fotó: Végh Csaba

Fejre állt a suzuki

Kisodródott majd felborult egy Suzuki személyautó au-
gusztus 7-én, délután Szirmabesenyőben, az Állomás út végén. 
Helyszíni információink szerint a járművet egy nyolcvanéves 
férfi vezette, aki egy nagyobb kanyarban elvesztette uralmát az 
autó fölött. Úgy tudjuk, a sofőr könnyebb sérüléseket szenve-
dett, utasa nem volt. 

Fokozott ellenőrzés a vízen is
Ismét összehangolt, átfogó ellenőrzést tartottak augusztus 

7-8-án a Tisza-tavon a Borsod-Abaúj-Zemplén-, a Heves-, va-
lamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitány-
ságok. Az akció célja főként az üdülők, vízparton tartózkodók 
biztonságérzetének növelése, a vízi közlekedésre, illetve a hor-
gászatra és a halászatra vonatkozó rendelkezések betartásának 
ellenőrzése, a környékbeli települések közrendjének, közbizton-
ságának további javítása volt.

Tűz ütött ki a plébánián
Tűz ütött ki augusztus 

10-én délelőtt Miskolcon, 
a minorita plébánia irodá-
jában. Dojcsák Dávid me-

gyei katasztrófavédelmi szóvivő tájékoztatása szerint berendezési 
tárgyak, papírok gyulladtak meg. A helyszínre vonuló miskolci 
tűzoltók hamar eloltották a tüzet, személyi sérülés nem történt. 

Egy ideig biztos nem fosztogat
Hamar elfogták a rendőrök azt a 16 éves, tiszatarjáni lakost, 

aki előbb egy fiú mobiltelefonját vette el erőszakkal, majd egy 
idős nőre is rátámadt, s elrabolta annak kerékpárját. Az elköve-
tő augusztus 11-én késő délután Mezőcsáton, előbb egy köztéri 
padon ülő, internetező 15 éves fiút támadott meg: torkon ragad-
ta, kitépte kezéből a mobiltelefont, megfenyegette a sértettet, 
majd elmenekült. Pár perc múlva fellökött az utcán egy 79 éves 
asszonyt, és elhajtott annak biciklijével. Az áldozat nyolc napon 
belül gyógyuló, könnyebb 
sérüléseket szenvedett. A 
rabló mozgását több térfi-
gyelő kamera is rögzítette, 
s egy Tiszatarjánra bevezető 
utcában a rendőrök hamar 
elfogták a 16 éves gyanúsí-
tottat, aki ellen két rendbe-
li rablás bűntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja 
miatt folytatnak eljárást. 

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztősé-
günk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják 
rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, amelyre üzene-
teiket, problémáikat elküldhetik: info@mikom.hu. Dr. Strass-
burger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

MiNdeNkit érhet jogeset

heti horoszkóp
Kos (március 21 - április 20) A legjobb az lenne, ha maradna 
egy kis ideje arra, hogy rendezze a gondolatait. Próbáljon meg 
nem elveszni a részletekben, mert azzal csak a saját dolgát ne-

hezíti. Figyeljen arra, ami igazán fontos, gondolja át, milyen döntéseket hoz. 

Bika (április 21 - május 20) Gyorsan kell cselekednie, ha nem 
akarja, hogy egy jónak tűnő lehetőség elússzon az orra elől. Ijesz-
tőnek tűnhet fejest ugrani valamibe, de ha most van itt az alka-

lom, akkor most kell azt megragadnia.

Ikrek (május 21 - június 21) Úgy tervezte, hogy valakivel meg-
osztja ennek a hétnek az eseményeit, de nem biztos, hogy ő is ké-
szen áll erre a dologra. Amit lehet, élvezze ki egyedül, úgyis bosz-

szantja, ha mást is be kell vonnia a fontos teendőkbe.

Rák (június 22 - július 22) Ha tiszta lappal tudnak kezdeni 
egyes kollégáival és félre tudnak tenni bizonyos sérelmeket, az 
mindenki helyzetét megkönnyítheti. Önnek is jobb lesz, ha nem 

kell az összes régi terhetek magával cipelnie.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Szívesen osztozik a bará-
tai örömében, de közben nem tud szabadulni a gondolattól, hogy 
saját életedre vajon milyen hatással lesznek a változások. Nem 

kell emiatt önzőnek tartania magát, természetes, hogy ez is eszébe jut.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Sok olyan teendő vár 
Önre ezen a héten, amelyek hatással lehetnek az anyagi helyzete 
alakulására. Ha egyszer túljut ezeken, végre megoldódik a többi 

gondja is. Próbálja tartani az iramot, akkor is, ha kicsit fárasztó.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Legszívesebben elvo-
nulna a világ elől, és majd csak akkor térne vissza, ha a dolgok már 
elcsendesedtek. Sajnos azonban Ön az egyetlen, aki pontot tehet 

bizonyos fontos, folyamatban lévő ügyek végére.

Skorpió (október 24 - november 22) Ön is lelkes valamivel 
kapcsolatban, de ez még nem jelenti azt, hogy ne lennének fenn-
tartásai, vagy, hogy válogatás nélkül bármire igent mondana. Ne 

feledje, a héten többször is racionális döntéseket kell majd hoznia.

Nyilas (november 23 - december 21) Nem tudsz megfelelni 
a saját maga által támasztott követeléseknek, és ez sok konflik-
tushoz vezethet. Elsősorban magában kell tisztáznia, hogy mik az 

elképzelései a jövőre nézve. Bátran fogadja el mások segítségét, ha úgy alakul. 

Bak (december 22 - január 20) Próbálja tartani magát, de 
most már a türelme határára sodródott. Nem tudja, mi jöhet 
még, és hogy arra hogyan fog reagálni. Szerencsére sokkal erő-

sebb, mint azt gondolná, s olyan is lesz, aki mentőövet dob Önnek.

Vízöntő (január 21 - február 19) Készen kell állnia minden 
eshetőségre. Most nem engedheti meg magának, hogy gyenge 
legyen. Vigyázzon, mert a baráti körében lehetnek olyanok, akik 

fölösleges időpazarlásra csábítanak, tartsa magát a céljaihoz! 

Halak (február 20 - március 20) Szeretné, ha lenne valaki, aki a 
segítségére siet, amikor a helyzet súlyossá válik. Úgy tűnik azon-
ban, most egyedül kell boldogulnia, próbálja meg elviselni a ter-

heket, ne roppanjon össze a feladat súlya alatt.

Miskolc városrészei

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben miskol-
ci városrészek neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket 
együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb szep-
tember 2-án éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe 
(3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.
hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket beküldők között 
egy-egy 2015-ös Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki.
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Lassan vége a szünidőnek, érkeznek a tankönyvek az intéz-
ményekbe. Tőczik Zsolt, a Kello Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 
ügyvezetője úgy nyilatkozott, idén a diákok 63 százalékának jut 
ingyen tankönyv. A fizetős diákoknak és szüleiknek jó hír, hogy 
nem kell előre, már a nyáron kiegyenlíteni a számlákat. A Kello 
először leszállítja a tankönyveket, s csak ezután számláz. Fizet-
ni továbbra is csekken kell, ezt szeptember 15-ig tehetik meg a 
szülők. Augusztus 25-ig a tervek szerint mindenhová eljutnak a 
tankönyvek. Megyénkben összesen 363 iskolába szállít a Kello.

érkeznek a 
tankönyvek

A  hét fotója
MoCsári LászLó FeLVéteLe

SzínéSz ESküvő


