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Egész napos rendezvénysorozatot szerve-
zett a miskolci önkormányzat augusztus 
20-án államalapító Szent István király 

tiszteletére. Reggel a Diósgyőri 
várban Ökumenikus Istentiszte-
letet tartottak, melynek végén a 
hagyományoknak megfelelően 

megszentelték az új kenyeret. Ezen 
a napon adták át a Diósgyőri vár mel-

lett a Lovagi Tornák Terét is, lát-
ványos programokkal. 

ÁTadTÁk a LovagI 
TorNÁk TEréT

6–7.
oldal

Államalapító Szent István király ünnepén
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A közeli hetekben újabb jelentkezők vehetik át a kom-
posztkeretüket, amelyet Miskolc Város Komposztálási 
Programjában igényeltek. 

Újabb regisztrációkra is le-
hetőség van, a bonyolító Zöld 
Kapcsolat Egyesület munkatár-

sai – akik az elmúlt tíz év során 
háromezernél is több miskolci 
lakosnak segítettek a komposz-

tálással kapcsolatos tudnivalók 
elsajátításában – azt követően 
adják át az eszközöket, miután 
az érdeklődők meghallgatták 
a helyes komposztálásról szóló 
előadást. Komposztálni ugyan-
is sok mindent lehet, zöldség és 
gyümölcsmaradványokat, kerti 
nyesedékeket, stb, – nem mind-
egy azonban, hogyan tesszük. 

Időpontok: augusztus 28. 
(péntek) 10-11 óra, vagy 14-15 
óra között. Augusztus 31. (hét-
fő) 10-11 óra, vagy 14-15 óra kö-
zött. Szeptember 2. (szerda) 10-
11 óra, vagy 16-17 óra között. 

KoMposztáljuNK együtt!

Beindult a parlagfű virágzása és 
várhatóan folyamatosan tart majd 
szeptember közepéig. Asztalos Ág-
nes, a B.-A.-Z. Megyei Kormány-
hivatal Népegészségügyi Főosztá-
lyának vezetője úgy nyilatkozott, 
ha száraz, meleg idő lesz, ez akár 
október elejéig is elhúzódhat. 

A megyében az elmúlt héten ala-
csony volt a pollenkoncentráció, de 
a tiszti főorvos szerint az időjárás 
függvényében ez gyorsan változhat.  
Az allergiásoknak mindenképpen 
azt javasolják, az úszás kivételével ke-
rüljék a szabadtéri sportolást. Ilyen-
kor nem árt gyakrabban tisztítani a 
ruhákat, a lakásban lévő tárgyakat, 
az ágyneműt. Az önkormányzati 
rendészet munkatársai folyamato-
san ellenőrzik Miskolc városrészeit. 
Az eddigi tapasztala-

tok szerint kevesebb fertőzött terü-
letet találtak, mint korábban.

A mezőőrök fotó és helyrajzi szám 
alapján rögzítik a parlagfűvel borí-
tott területek adatait. A bírság tizen-
ötezertől ötmillió forintig is terjed-
het, de ezt csak ott lehet kiszabni, 
ahol a gyomnövény aránya megha-
ladja az öt százalékot. Valószínűleg 
a folyamatos hatósági jelenlétnek is 
köszönhető, hogy egyre kevesebb 
gazos, gondozatlan területet talál-
nak. – Az elmúlt időszakban nem 
volt szükség arra, hogy a türelmi 
idő lejártával, eljárást kezdeményez-
zünk – mondta el Kovács László 
Csaba, a Miskolci Önkormányzati 
Rendészet közterület-felügyeleti és 
rendészeti vezetője, aki szerint a ko-
rábbi időszakok tapasztalataihoz ké-
pest, mindenképpen pozitív elmoz-
dulásról lehet beszámolni. 

Parlagfű szezon!

Csaknem harminc termelő je-
lentkezett be a múlt hétvégén 
másodszor megrendezett 
Miskolci Termelői Napra, 
az Erzsébet-téren.

A miskolci TDM szervezé-
sében zajló programsorozat má-
sodik hónapjának központi témája 
– néhány nappal augusztus 20-a előtt - 
nem is lehetett más, mint a házi kenyér, 
házi kőttes. Ezen túl azonban számos 
más helyi ínyencség, finomság kínálta 
még magát a helyszínen – többek között 
pisztrángot, lekvárokat, mézet, zöldsé-
get és gyümölcsöt, Miskolc kolbászt, 
házi sajtokat kóstolhattak, vásárolhat-
tak az érdeklődők a helyi és környékbeli 

termelőktől. Természetesen a helyhez és 
alkalomhoz illő kézműves termékekből 
sem volt hiány a piacon. 

 Az augusztusi termelői nap dísz-
vendége Baskó község volt, emellett 
Bioszentandrás is bemutatta terméke-

it. A Végállomás Bistorant egy 
igazi különleges gasztrocse-

megével várta az érdeklődő-
ket, közben – a TDM szer-
vezésében – délelőtt kilenc 
órától ingyenes városnézésen 

is részt lehetett venni. Ennek 
témája pedig mi lehetett volna 

más. mint Miskolc gasztronómi-
ai kínálata a múltban.  A szervezők 

a családokra, gyerekekre is gondol-
tak: a kicsik a Csodamalom Bábszín-
ház műsorát élvezhették, de újból volt 
aszfaltrajz-program. A rendezvényen 
az Észak-Magyarország Flórája és Fa-
unája Alapítvány klímajurtája várta az 
érdeklődőket, foglalkoztató és tájékoz-
tató programok sorával. 

Ismét a termelők vehették  
birtokba az erzsébet teret

KorMáNyhivatali híreK
Inkább az ellenőrzött, hálózati vizet fogyasszuk

A vizsgálati eredmények szerint B.-A.-Z. 
megyében az ásott és kis mélységű fúrt ku-
tak vize többségében alkalmatlan az emberi 
fogyasztásra, kémiai (nitrát–nitrit) szennye-
ződése vagy bakteriológiai (magas csíraszám) 
fertőzöttsége miatt – tájékoztatott a megyei 
kormányhivatal népegészségügyi főosztálya. 

E szerint a víz akkor felel meg az ivóvíz mi-
nőségi követelményeknek, ha nem tartalmaz 
olyan mennyiségben vagy koncentrációban 
mikroorganizmust, parazitát, kémiai illetve 
fizikai anyagot, amely az emberi egészségre 
veszélyt jelenthet. Bakteriológiai kifogások 
esetén a kút fertőtlenítését javasolják elvégez-
ni – ehhez útmutatást adnak a vizsgálati ered-
ménnyel – de ez sem nyújt hosszú távú biz-
tonságot a fogyaszthatóság vonatkozásában. 

A népegészségügyi főosztály tájékoztatása 
szerint számos vízminta érkezik laboratóriu-

mukba ásott, illetve 
kismélységű fúrt ku-
takból. Az általuk elvégzett vizsgálat ered-
ménye azonban csupán az adott kút vizének 
a mintavétel idején meglévő állapotát tükrö-
zi. Mivel nem ismert, hogy a kút milyen víz-
rétegből ered, védett-e a szennyeződésekkel 
szemben, a víz minősége – különösen a bakte-
riológiai paraméterek vonatkozásában – nem 
állandó és a környezeti tényezők függvényé-
ben jelentős mértékben változhat. A felhasz-
nálás tekintetében ezt figyelembe kell venni.

A kormányhivatal népegészségügyi főosz-
tálya nem javasolja a „magán” kutak vizé-
nek fogyasztását. Mint hangsúlyozzák, me-
gyénkben a közüzemi vízellátás közel száz 
százalékos, a településeken rendelkezésre áll 
a rendszeresen ellenőrzött hálózati víz, ennek 
használata ajánlott. 
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Megyénkben és Miskolcon is 
erős széllel, esőzéssel szűnt meg 
hét elején a kánikula, az idő-
járásváltozás szerencsére itt 
nem okozott nagyobb károkat. 
Miskolcon a Nagyváthy János, 
a Gesztenyés és a Selyemrét ut-
cákban kellett beavatkozniuk a 
tűzoltóknak. 

Dojcsák Dávid, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság szóvivője el-
mondta, az augusztus 17-én érkező 
esőzés és szél következtében szerda 
délig összesen tizenkét riasztást kap-
tak megyénk hivatásos tűzoltói. A 
műszaki mentésekre jellemzően le-

szakadt ágak és kidőlt fák miatt volt 
szükség.

Augusztus 17-én Sátoraljaújhelyen 
egy kidőlt fát, leszakadt ágakat, Sá-
rospatak határában pedig két forgal-
mi akadályt jelentő fát és több nagy-
méretű ágat kellett eltávolítaniuk a 
tűzoltóknak motoros láncfűrésszel 
és kézi erővel. Miskolcon ugyancsak 
egy forgalmat akadályozó, leszakadt 
faágat távolítottak el a Nagyváthy 
János utcában. Augusztus 18-án a 
Gesztenyés utcába egy kidőlt fa miatt, 
augusztus 19-én pedig a Selyemrét 
utcába egy leszakadt faág eltávolítá-
sához riasztották a katasztrófavédel-
mi egységeket. Megtudtuk, az esetek 
során nem történt személyi sérülés. 

A Miskolci Rendőrkapitánysá-
gon egy éve indult el a Közössé-
gi Rendészeti Projekt, amelynek 
célja a közösségi rendészeti filo-
zófia bevezetése, annak érdeké-
ben, hogy szorosabb kapcsolat 
alakuljon ki a város lakosai és a 
rendőrök között. 

A miskolci rendőrök nyáron 
rendszeresen járőröznek az idegen-
forgalmilag frekventált, valamint 
az itt élők által is gyakran látogatott 
helyeken, köztük strandokon. A 
Közösségi Rendészeti Projekt kere-
tében most a helyi CPO-k (commu-
nity police officer) is csatlakoztak 
hozzájuk – mondta el Gaskó Ber-
talan, a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-fő-
kapitányság szóvivője. Augusztus 
13-án három miskolci strandon 
– a közelmúltban megnyitott Mis-
kolctapolcai Strandfürdőben, a 
barlangfürdőben valamint a Se-
lyemréti Strandfürdőben hívták fel 
a látogatók figyelmét a CPO ren-
dőrök a lopások megelőzésére. 

– Bár a közbiztonság megteremté-
sének első számú felelőse a rendőr-
ség, ebben jelentős segítséget tudnak 
nyújtani az állami és önkormányza-
ti szerveken valamint a társadalmi 
szervezeteken túl maguk az állam-
polgárok is. A Közösségi Rendésze-
ti Projekt elsődleges célja, hogy a la-
kosság és a rendőrség közötti bizalom 
még erősebb legyen, tovább növeked-
jen a miskolciak biztonságérzete – 
emelte ki Gaskó Bertalan.

Kidőlt fák, leszakadt ágak 
miatt kellett beavatkozni

Rendőrök a strandokon 
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„Árvízi kockázati térképezés és stra-
tégiai kockázatkezelési terv készítése” 
címmel tartott fórumot nemrégiben 
Miskolcon az Országos Vízügyi Fő-
igazgatóság és az Észak-magyaror-
szági Vízügyi Igazgatóság.

A rendezvényen számos olyan tele-
pülés képviselői jelen voltak a megyé-
ből, amelyek érintettek, illetve érin-
tettek voltak az árvizekben, árvízi 
védekezésben.

Elhangzott, a természeti ka-
tasztrófák, az árvizek egész 
Európában ráirányították 
a figyelmet a folyamatos 
készenlétre, megelőzésre, 
védekezésre. A klímavál-
tozás hatásait már most is 
érezhetjük, a szakemberek 
szerint a következő években 
még gyakrabban lehet számolni az 
elmúlt hetekéhez hasonló forrósággal 
és más természeti anomáliákkal. Az 
Európai Unió komoly összegekkel tá-
mogatja, hogy egy-egy esetleges havá-
ria ne érje váratlanul az országokat. Ha 
viszont mégis bekövetkezik, akkor ren-
delkezésre álljanak azok az eszközök, 
amelyekkel mérsékelni lehet a károkat.

Mint ismeretes, a Miskolcot észak-ke-
let irányból elkerülő út egyben árvízvé-
delmi gátként is szolgál.  Ám nemcsak 

itt, hanem a térség más veszélyezte-
tett pontjain is történtek hasonló beru-
házások. A megyét érintő árvízvédel-
mi fejlesztések között Rácz Miklós, az 
Észak-magyarországi Vízügyi Igazga-
tóság igazgatója megemlítette, hogy egy 
4,2 milliárd forintos árvízvédelmi fej-
lesztés valósult meg a Bodrog- közi Tisza 
mentén, ennek júniusban volt a műszaki 
átvétele. A Taktaközben, a Tisza mentén 

Tokajtól lefelé egy 2,5 milli-
árdos védelmi beruházás 
történt.

Az Európai Unió előírá-
sai értelmében hat évente 

kell felülvizsgálni a vízgyűjtő 
gazdálkodási terveket, melyek 

célja a felszíni és a felszín alatti vizek 
megóvása. Magyarországon 2008-ban 
indult és az év végére készül el a munka, 
amit az unió közel 5 milliárd forinttal 
támogat. Illés Lajos, az Országos Víz-
ügyi Főigazgatóság tervezői-vállalkozói 
konzorcium cégének ügyvezető igaz-
gatója szerint igen jelentős az egész or-
szágra kiterjedő térképezési, geodéziai 
munkák zajlottak, majd pedig mintegy 
150 részterületre kiterjedő tervezési te-
vékenység. 

Árvízvédelmi fórum

„A KlímAvÁltozÁs hAtÁsAit  
mÁR most is éRezhetjüK”

A víz elszivárgott, az eső is elállt 
a Balatonnál, szerdán megkezd-
hették a fertőtlenítést a miskol-
ci önkormányzat 
balatonmáriafürdői 
gyermektáborában. 
Így hétfőn az eredeti 
tervek szerint  
töltheti itt nyaralá-
sát 35 fogyatékkal 
élő miskolci gyer-
mek és 25 gyer-
mekvárosi fiatal – 
tudtuk meg Bencze 
Tamás táborveze-
tőtől. 

Mint ismeretes, 
hétfőn délután hatalmas vihar csa-
pott le Balatonkeresztúrra és a szom-
szédos Balatonmáriafürdőre. Az 
özönvízszerű esőt a csatornarendszer 
nem tudta elvezetni, víz hömpölygött 
az utcákon. Az áradat elérte a mis-
kolci önkormányzat Balaton-parti 
gyermektáborát is. Tizenhét szobából 
kilencet öntött el a víz, a betonalap-
ra épült faházakban. A mintegy száz 
itt táborozó diáknak nem esett baja, 
ideiglenesen a település tornatermé-

ben helyezték el őket, ott, ahol a napi 
dzsúdó-edzéseket tartják. 

Az ÁNTSZ már hétfőn este elvé-
gezte volna a tábor fertőtlenítését, de a 
víz miatt még kedden sem sikerült ezt 
megoldani. Bencze Tamás elmondta, 
nem kockáztathatták a gyerekek egész-
ségét, a kialakult helyzetről értesítet-
te a miskolci önkormányzatot és az a 
döntés született, hogy ideiglenesen be-
zárják a tábort, az edzőtáborozó gye-
rekeket pedig hazahozzák. A diákok 

viszont szeretnék befejezni a felkészü-
lési tábort. Balatonfenyvesen sikerült 
számukra új szállást találni. A telepü-
lés polgármesterének segítségével a he-
lyi iskolában kialakított nyári táborban 
lakhatnak, az iskola tornatermében 
tartják az edzéseket és az étkezés is biz-
tosított a dzsúdósok számára.

A víz szerdára szivárgott el, s mi-
vel az eső is elállt, megkezdhették a 
balatonmáriafürdői tábor épületei-
nek fertőtlenítését. Bencze Tamás el-
mondta, azzal, hogy a fertőtlenítést 
még a héten maradéktalanul elvé-
gezhetik a szakemberek, elhárult az 
akadály az újabb táborozók érkezése 
elől. Hétfőn az eredeti tervek szerint 
töltheti itt nyaralását 35 fogyatékkal 
élő miskolci gyermek és 25 gyermek-
városi fiatal.

A BAlAtonmÁRiAfüRdői tÁBoRt is  
elöntötte A víz

Közérdekű közlemény
A Trans Special Kft. (2000 Szentendre, Papszigeti u. 

4691/3 hrsz.) által a Miskolc, Hernád u 22. sz. – 12781-12782 
hrsz. – alatti telephelyen tervezett nem veszélyes hulladékok 
hasznosítása (komposztálás) ügyében a B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztálya az előzetes vizsgálati eljárást lezárta és megálla-

pította, hogy a tervezett tevékenység megvalósításához kör-
nyezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. A hatá-
rozat teljes szövege 2015. augusztus 28-ig megtekinthető a 
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Főosztályán (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.), 
valamint Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
talának Építési és Környezetvédelmi Osztályán (Miskolc, 
Városház tér 8. sz.) ügyfélfogadási időben.
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Apróhirdetés
Támogató csoportot indí-
tunk szeptemberben Mis-
kolcon, fogyatékos gyerme-
ket nevelő szülők számára. A 
csoportba önkéntesek is lesz-
nek, akik a szülőknek tudnak 
majd segítséget nyújtani a 
mindennapokban. Szülők je-
lentkezését várjuk a miskolci-
otthonsegitunk@gmail.com, 
30/905-8113 elérhetőségeken.
Az Otthon Segítünk Alapít-
vány családsegítő önkénte-
seket keres. A segítő munkára 
felkészítő önismereti tréning, 
ingyenes és kötelező. Tanfo-
lyamra jelentkezés, onken-
tes.m@gmail.com , 30/905-
8113
Nem italozó, önállóan dolgoz-
ni tudó ácsot, és korábban ács 
mellett dolgozó segédmun-
kást keresek Miskolc és környé-
kére, nem csak tetőn végzendő 
munkákra. Tel: 06-20/460-6775.
Ács-, tetőfedő munkák, 
gipszkar to nozás, lambéri-
ázás, filagóriák, elő tetők, ke-
rítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Velux ab-
lakok beépítése, cseréje; íves 
fedések és hajlatok készíté-
se; tetők szellőztetése. www.
kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.

l  ArAd: augusztus 29.: 8500 Ft/fő
l  BudApeST, SéTAhAjózÁSSAl  

A duNÁN: augusztus 29.: 5000 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
l  lÁTOgATÁS  

A pAkSi ATOMerőMűBeN,  
pAprikAFeSzTivÁl kAlOcSÁN: 
szeptember 19.: 9500 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!

20
15

.

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!

MiNőSégi gyÁrTÁS    
17 éve az autóipar szolgálatában Miskolcon 

A Shinwa Magyarország Precíziós Kft. az autóipar piacvezető márkái (Mercedes, Opel, Fiat, Skoda, 
Toyota, Audi, stb...) részére gyárt prémium kategóriás minőségű termékeket, melyek a műszerfal ré-
szét képező, a szórakoztató elektronikát és a klíma rendszereket vezérlő egységek. 

A vállalat bővülő tevékenységéhez keres új munkavállalókat fizikai munkaterületekre.

A közhiedelemmel ellentétben ez nem pusztán összeszerelési munka, hanem egy komplex technoló-
giai folyamat megvalósítását jelenti. A végzendő feladatok sokrétűek és egymásra épülnek. A szakterüle-
tek, ahova várjuk a leendő kollégákat: fröccsöntés, gombfelrakás, festés-minőségi szakterület, lézer-gravírozás. 

Akiket keresünk és az elvárásaink: 
•  legalább 8 osztály (befejezett alapfokú végzettség)
• bejegyzés-mentes erkölcsi bizonyítvány 
• gyors tanulási készség és képesség 
• több műszakos munkarend vállalása 
• pályakezdőket is fogadunk 

Amit kínálunk: 
• stabil, hosszú távú munkaviszony 
• fix havi díj és teljesítményalapú bónuszok 
• étkezési jegy 
• igényes, kulturált munkakörnyezet 
• előremenetel, tréningek, képzési lehetőségek.

jelentkezés módja: Telefonon: az 46/530-706 és a 46/530-765 telefonszámokon hétfőtől–pénte-
kig 8:00-16:30 terjedő idő intervallumban, valamint  az álláskereső önéletrajzával e-mailben a shinwa@
shinwa.hu e-mail címre illetve a vállalat portájára leadott önéletrajzokkal lehet 2015. 09. 04-ig (pén-
tek). Az önéletrajzok befogadása után adunk időpontot az interjúkra a jelentkezőknek.

A vállalat telephelye:  3534 Miskolc, Muhi u. 2/a (a Kenyérgyár mögött, a Szinva-parton.) 
Tömegközlekedéssel történő megközelítése: az Újgyőri főtérről induló 9-es busszal az 5. megállónál a 

Verseny utcánál kell leszállni, ahonnan már látható a gyár). 

ShiNWA

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

Bonyhádi 
edények 
széles 

választékban 
kaphatók!
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A 12 éves Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi 
Film fesztivál idei életműdíjasa az európai mozi egyik 
legnagyobb legendája, Claudia Cardinale, aki olyan 
halhatatlan remekművekkel vonult be az egyetemes 
mozitörténelembe, mint a Rocco és fivérei Luchino 
Viscontitól, a 8 és fél Federico Fellinitől, a Fitzcarraldo 
Werner Herzogtól vagy Sergio Leone „Volt egyszer egy 
vadnyugat” című alkotása. 

Rendkívül gazdag életművének filmje volt még töb-
bek között a Lány bőrönddel, A rózsaszín párduc-ban 
Dahla hercegnőt alakította, de említhetnénk a Szeren-
csevadászokat is. Később láthattuk őt a Széplány aján-
dékba, a IV. Henrik, A rózsaszín párduc fia című fil-
mekben, az elmúlt években pedig főszerepet játszott A 
művész és a modellje című spanyol filmben. Ezen kívül 
már leforgatta, de még nem mutatták be a Twice Upon 
a Time in the West és a Minden út Rómába vezet című 
mozikat.

A művésznő - az UNESCO női jogokért felelős jószol-
gálati nagykövete és a Becsületrend lovagja - jelen lesz 
szeptember 11-én a miskolci CineFest megnyitóján, 
ahol személyesen veszi át az életműdíjat. Ebből adó-
dóan, a fesztivál nyitófilmje sem lehet más, mint a Volt 
egyszer egy vadnyugat, amelyben Charles Bronson és 
Henry Fonda oldalán láthatjuk Claudia Cardinalet. 

A legendás westernfilm káprázatos totáljait és En-
nio Morricone felejthetetlen dallamait a digitális fel-
újításnak köszönhetően tökéletes kép- és hangmi-
nőségben élvezheti a Jameson CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztivál közönsége, szeptember 24-
től pedig országszerte vetítik a mozik a filmklasszi-
kusok újra-bemutatására specializálódott Pannonia 
Entertainment forgalmazásában.

A miskolci Kós Károly Építőipari 
Szakközépiskola és Szakiskola 25 
éve ápol testvériskolai kapcsolatot 
a székelyudvarhelyi Bányai János 
Szakközépiskolával. A jubileumi 
rendezvénysorozat keretében egy 
monumentális kopjafát állítottak 
az erdélyi településen, amelyet a 
miskolci intézmény tanulói fa-
ragtak. 

Kocsis István igazgató elmondása 
szerint, az eltelt negyed évszázad alatt 
sok száz „Kós-os” diák ismerkedhetett 
meg Erdély történelmi emlékhelyeivel, 
mintegy ezer székely diáknak pedig 
Miskolc és környéke nevezetességeit 
mutatták be. - A jubileum alkalmából, 
nemrégiben iskolánk 17 fős küldött-
sége utazott Székelyudvarhelyre, ahol 
meghitt ünnepség keretében állítot-
tuk fel az iskolánk diákjai által faragott 
kopjafát – nyilatkozta Kocsis István. - 
Megtekintettük Székelyudvarhelyet, 

Szelykén megkoszorúztuk Orbán Ba-
lázs, Farkaslakán pedig Tamási Áron 
sírját. Láttunk gyönyörű székelyföldi 
templomokat, megcsodáltuk a koron-
di fazekasok alkotásait. Az udvarhe-
lyi testvériskola 35 fős küldöttségével 
együtt utaztunk vissza Miskolcra, út 
közben közös kulturális programo-
kon vettünk részt. Ellátogattunk Érd-
mintszentre, Ady Endre szülőfalujába, 
majd Nagykárolyban megtekintettük 
a Károlyi család kastélyát, Kaplonyban 
pedig a családi sírhelyet. 

Miskolc kulturális és történelmi ne-
vezetességeinek megtekintésén túl ba-
rátainknak megmutattuk Budapest 
legfontosabb látnivalóit. Az igazgató 
hozzátette, kirándultak a Felvidékre 
is, ahol Kassa magyar vonatkozású 
emlékhelyeit látogatták meg. A Dóm 
alagsorában, a Rákóczi kriptában ün-
nepi műsorral emlékeztek a nagysá-
gos fejedelemre, emlékszalagot he-
lyeztek el az ott lévő kis kopjafán. 

Eredményes nyári felkészülési és ver-
senyidőszakon van túl a Süttő Roland 
- Tombácz Anikó páros. A miskolci 
táncosok középdöntőbe kerültek a 
Profi Latin Világkupán és elődöntő-
sök voltak a German Open-en.

A nyári felkészülési időszak egyik 
fontos állomása volt a dániai Sum-
mer Dance Camp elnevezésű nem-
zetközi edzőtábor, amelyen több 
mint 40 nemzetközi pontozóbíró és 
tréner, valamint több mint 400 tán-
cos vett részt. A németországi Bad 
Pyrmont városában megrendezett 
Profi Latin Világkupán 21 páros kö-
zül jutottak be a középdöntőbe, majd 
a 12. helyen végeztek.

A felkészülési időszakot a kisteleki 
nyári edzőtábor és a budapesti Latin 
Project Training Camp követte. A 

nyári szezon talán legfontosabb ver-
senye a German Open volt. Ott két 
egymást követő napon versenyeztek: 
először volt a főverseny, a Profi Latin 
Super Grand Prix, melyen 51 páros 
indult el. A magyar bajnokok beju-
tottak az elődöntőbe és a 20. helyen 

végeztek. Másnap a Profi Rising Star 
versenyen is elindultak, ahol 33 pá-
ros közül a középdöntőben a 12. he-
lyet sikerült megszerezniük.

Süttő Roland és Tombácz Anikó az 
őszi versenyszezont Prágában kezdi 
meg, amit több megmérettetés kö-
vet majd. Az egyik kiemelt verseny 
(Super Grand Prix) Ostravá-ban, a 
szezon legfontosabb megmérettetése 
a németországi világbajnokság lesz 
novemberben. 

A miskolci TDM szervezet sze-
rint máris nagyon sok visszajel-
zés bizonyítja, hogy sikeres és 
eredményes volt a több napon 
át Miskolcról sugárzott Mokka 
című reggeli magazinműsor.

A Magyar Turizmus Zrt. ko-
rábban stratégiai együttműködést 
kötött a TV2 műsorával annak 
érdekében, hogy a nyári időszak-
ban belföldi úticélokat reklámoz-
zanak. A stáb ilyenkor öt napon 
át az adott helyszínről jelentke-
zik, bemutatják a helyi látnivaló-
kat, specialitásokat. Beszélgetnek 
a város vezetőivel, kulturális éle-
tének szervezőivel, sportolóival, 
hírességeivel, igyekeznek átfogó 
képet adni a településről. Miskol-
con mintegy nyolcvanfős stáb for-
gatott. – A Magyar Turizmus Zrt. 
számára nagyon fontos, hogy úgy-

nevezett „feltörekvő” úticélok is le-
gyenek a helyszínek között, s úgy 
értékelték, Miskolc megfelel ennek 
a kitételnek – mondta el Nagy Júlia 
miskolci TDM-menedzser. – Lát-
ják az eredményeinket, szoros az 
együttműködés közöttünk – tette 
hozzá. 

Nagy Júlia kiemelte, máris érzik 
a műsor hatását, számos fórumon 
megkeresték őket, sokan jelezték, 
hogy Miskolc felkerült a „bakancs-
listájukra”, azaz az úticéljaik közé. S 
nem csupán idegenek - miskolciak is 
sokan jelezték, hogy a látottak hatásá-
ra újra fel akarják fedezni szülőváro-
suk szépségeit. - A nyár végi időpont 
kiválasztása sem volt véletlen, hiszen 
Miskolc egy „négy évszakos” város. 
A műsorban is többször elhangzott, 
hogy ide ősszel, télen és tavasszal egy-
aránt érdemes ellátogatni – hangoz-
tatta a TDM-menedzser. 

Negyedszázados 
testvériskolai kapcsolat

Claudia CardiNale a JamesoN 
CineFest idei életműdíjasa!

mokka: máris sokan 
felfedeznék miskolcot

eredméNyes Nyár, 
úJabb táNCsiKereK
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a legjobb kétezer között
Tizenegy magyar egyetem jutott 

be a legjobb kétezer közé az Univers-
ity Ranking by Academic Performan-
ce legfrissebb egyetemi rangsorában. 
A világlistában a miskolci intézmény 
az 1982. lett. A rangsort úgy állították 
össze, hogy abban külön pontokat ért 
a publikált, a Web of Science indexen 
szereplő tudományos cikkek száma, a 
tudományos konferenciák, előadások 
és - többek között - a külföldi egye-
temekkel együttműködésben szüle-

tett tudományos publikációk száma 
is. Emellett vizsgálták az oktatók kép-
zettségét és tudományos eredményeit, 
illetve a képzés minőségét. - Magyar-
országon hozzávetőleg hetven magán 
és állami felsőoktatási intézmény mű-
ködik. Ha ebből a szempontból nézem, 
hogy benne vagyunk abban a hazai ti-
zenegyben, amelyet kiemeltek, akkor 
ez nagyszerű eredmények mondható 
- nyilatkozta Horváth Zita, a Miskolci 
Egyetem rektorhelyettese.  



„Érezzük át mindannyian: jó    magyarnak, jó miskolcinak lenni!”

Ünnep Miskolci Napló Ünnep 7  

Egész napos rendezvényt szervezett a miskol-
ci önkormányzat augusztus 20-án államala-
pító Szent István király tiszteletére. Reggel 
a Diósgyőri várban Ökumenikus Istentisz-
teletet tartottak, melynek végén a hagyomá-
nyoknak megfelelően megszentelték az új 
kenyeret. Ezen a napon adták át a Diósgyőri 
vár mellett, a Lovagi Tornák Terét látványos 
programokkal.

Megemlékezések, Istentiszteletek
Az ünnepségsorozat csütörtökön reggel Szent István fel-

sőhámori szobránál kezdődött. Varga László, a körzet or-
szággyűlési képviselője ünnepi beszédében úgy fogalma-
zott: ez az ünnep kicsit más, mint a többi, kiemelkedik a 
magyar nemzet nagy napjai közül. Az államalapító király 
tetteit, döntéseit és törvényeit méltatva a politikus kiemelte: 
Szent István megértette a kor üzenetét. Európához csatlako-
zott, és erős államszervezetet hozott létre. Kiss János alpol-
gármester beszédében emlékeztetett, volt olyan időszaka a 
magyar történelemnek, amikor a nemzettel megpróbálták 
elfeledtetni Szent István tetteit és nagyságát. Eljött azonban 
az idő, amikor tisztába tehetjük, mit is ünneplünk augusz-
tus 20-án. - Arra a királyunkra emlékezünk, aki követke-
zetesen kitartott döntései mellett: külpolitikájában felismer-

te, hogy Rómához, a nyugati világhoz kell csatlakozni. 
Szívesen fogadott külföldi lovagokat, de kinyilvánítot-
ta, hogy tartsák magukat a magyarok törvényeihez. Az 
ország függetlenségét, a magyarok érdekeit pedig soha 
nem adta fel – hangsúlyozta Miskolc alpolgármestere, 
kiemelve: ma is Európához tartozunk, de ez nem jelen-
ti azt, hogy feladjuk a szuverenitásunkat. Az országnak 
rendre és biztonságra van szüksége, meg kell védenünk 
a határainkat. 

Az ünnepi beszédeket követően politikai pártok, egye-
sületek, civil szervezetek képviselői megkoszorúzták 
Szent István szobrát, majd megáldották az új kenyeret.

A kísérőprogramok az ünnepi szentmisével és búcsúval 
folytatódtak a miskolc-vasgyári Szent István templomban 
és a selyemréti Szent István templomban. A Diósgyőri vár 
lovagtermében Ökumenikus Istentisztelet keretében ál-
dották meg a történelmi egyházak képviselői az új kenye-
ret. Ezt követően a jelenlévők átvonultak az újonnan épült 
Lovagi Tornák Terének átadó-ünnepségére. 

„Augusztus 20. a magyar nemzeti közösség ünnepe”
Diósgyőrben most újra dörgött az ágyú – a középkori 

hangulatot azonban nem csupán ez, hanem gólyalábasok, 
vitézek, muzsikusok és korhű ruhába öltözött udvar-
hölgyek is megidézték.

L. Simon László miniszterhelyettes és Kriza Ákos 
polgármester udvarhölgyek kíséretében lépett színpad-
ra. L. Simon László ünnepi köszöntőjében úgy fogal-
mazott: augusztus 20-án Szent István személyén túl a 
magyar államiság több mint ezer éves létére, a függet-
len magyar államra is emlékezünk. Ez az ünnep a ma-
gyarok ünnepe, „a magyar nemzeti közösség, az össze-
tartó, a határokon át is újraegyesülő nemzeti közösség 
ünnepe”.

L. Simon László leszögezte, a magyar nemzet mindig 
képes volt összefogni és megújulni. Ma is erre van szük-
ség, hiszen egész Európával együtt, új kihívással kell 
szembenéznünk. A modern kori népvándorlási hullám-
mal. A földrészt kell védenünk, saját határaink biztosí-
tásával.

A miniszterhelyettes kiemelte: a több ezer férőhelyes ren-
dezvényhelyszín, a Lovagi Tornák Tere avató-ünnepségével 
fejeződik be Miskolc több mint 3 milliárd forintos turisz-
tikai fejlesztéssorozata, amelynek részeként újjáépült a Lil-
lafüredi függőkert és a Diósgyőri vár. A beruházásokkal 
tovább fejlődött Diósgyőr, szépült és gazdagodott Miskolc. 
Mint fogalmazott, az itt végzett városépítő munka példaér-
tékű az egész ország számára. A politikus emlékeztetett, a 
miskolciakkal ünnepelt tavaly is, amikor elkészült a Diós-
győri vár 2,5 milliárd forintos újjáépítése. Akkor azt ígér-

te, a megkezdett városépítő munkát a kormány a jövőben 
is segíteni, támogatni fogja. A kormány – ígéretét megtart-
va – nemrégiben döntött arról, hogy a hamarosan elindu-
ló Nemzeti Várprogram keretében az első ütemben, kiemelt 
programként újabb 1,5 milliárd forinttal támogatja a Diós-
győri vár további fejlesztését.

A jövőre induló munkák keretében helyreállítják a várár-
kot és a külső várfalakat, lehetőség nyílik majd a régészeti 
feltárások folytatására is. Visszaépülhet a vizesárok, amely 
európai szinten is ritkaság lesz, kimagasló turisztikai érté-
ket jelent. - A mai városfejlesztő politika megtalálta a helyes 
irányt. Ennek köszönhetően újra Miskolc egyik szimboli-
kus, forgalmas turisztikai látványosságot jelentő helyszíne 

lehet a Diósgyőri vár és annak környezete. Reméljük, a jövő-
ben is ebben az irányban fog tudni tovább haladni Miskolc, 
a magyar kormány ezután is meg fogja adni az ehhez szük-
séges segítséget – zárta szavait L. Simon László.

„Tudatosan formáljuk a jövőt!”
Kriza Ákos polgármester beszédének elején szintén az új-

jáépült Diósgyőri vár múlt évi megnyitójára emlékeztetett. 
– Akkor azt mondtam Önöknek, hogy Miskolcon és Diós-
győrben nem csak álmokat kergetünk, hanem tudatosan for-

máltuk és fogjuk formálni a jövőt. A vár újjáépítése szimbó-
luma lehet annak a munkának, amibe belevágtunk immár öt 
esztendővel ezelőtt. Előbb romokat kellett eltakarítani, hogy 
aztán a jövő és az építkezés felé fordulhassunk – hangsúlyozta 
Kriza Ákos, kiemelve, hogy a jövőt folyamatosan kell építeni. 
Nincs, mert nem lehet benne megállás, nincs, mert nem lehet 
benne pihenés, mert ami áll, azt az idő, s környezet kíméletle-
nül kikezdi. A tétlenség mellett az enyészeté lesz bármi, amit 
a gondoskodás magára hagy. 

–Azt is elmondtam a váravatón, hogy a vár ősi szimbólu-
ma a közösség építésének. Falai jelentik a védelmet a közös-
ség számára, a falakon belüli élet pedig az együvé tartozást, 
a közös értékeket, a közös szabályokat, s a biztonságos gya-
rapodást. Jelenti tehát mindazt, amit a múlt évben úgy fogal-
maztunk meg, hogy együtt erősebbek vagyunk. S ha egy kö-
zösség erős és túl van a romeltakarítás 
korszakán, akkor építkezik – hangoz-
tatta Miskolc polgármestere. Kihang-
súlyozta: a Lovagi Tornák Terének 
átadása, ami Miskolc, Diósgyőr és 
szorosabban véve a vár továbbépítése 
azt mutatja Szent István és az újke-
nyér ünnepén, hogy erősek vagyunk. 

Nem csak szavakban vagyunk 
azok, hanem dicső eleink, Szent 
István és Nagy Lajos királyaink 
örökségét ápolva, tettekben is meg-
mutatkozik az erőnk. Kriza Ákos 
örömét fejezte ki, hogy az ünnep-
ségen az az L. Simon László vesz 

részt a kormány részéről, aki tavaly is jelen volt a várátadá-
son. Ő hitelesen tudja vinni Miskolc hírét Budapestre, azt, 
hogy a miskolciak tartják a szavukat és amit megígérnek, 
azt meg is cselekszik. - Mi pedig ezúton is köszönjük a bi-
zalmat, amivel a kormány nagy fejlesztéseinket támogatja, 
köszönjük, hogy Miskolc kimagasló támogatási összegekkel 
vesz részt a kormány Modern Városok Programjában. Jó ér-
zés tudni, látni és érezni, hogy Miskolc nem mostohagyere-
ke a magyar kormánynak, hanem erős partnere mindenben, 
ami közösséget épít, ami azt mutatja, hogy együtt erősebbek 
vagyunk.

A Lovagi Tornák Tere része a tervezett miskolci jövő építé-
sünknek. E közösségi tér összesen 977 millió forintból épült, 
s reméljük ugyanolyan nagy miskolci és országos érdeklő-
dés lesz majd programjai iránt, mint amilyen nagy érdeklő-
dés mutatkozott az elmúlt esztendőben a Diósgyőri vár iránt, 
ahová egy év alatt mintegy kétszázezer belépőjegyet váltot-
tak. De munkánk ezzel nem ért a végéhez, reméljük, hogy ha-
marosan elkezdődik az a munka is, amelyben az egész vár 
újjáépítését fogjuk elvégezni. De most ünnepeljük ezt a csodá-
latos kis arénát. Méltó napot választottunk a Lovagi Tornák 
Terének átadó-ünnepségére! Minden magyar egyik legszen-
tebb ünnepét, amikor Szent Istvánra emlékezve új kenyeret 
szentel és szel meg a magyarság idehaza és szerte a világon. 
Érezzük át mindannyian a felemelő érzést: jó magyarnak, jó 
miskolcinak lenni! – hangoztatta Kriza Ákos.

Ünnepi műsor, múltidézés
Ezt követően kezdetét vette a jócskán az estébe nyúló, 

színes program. Nagyszabású lovasbemutatókkal idéz-
ték meg a vár történetét, Nagy Lajos király korától a tö-
rök és kuruc világon át, egészen a jelenkorig, a várható 
jövőképig. Volt lovasíjászat, dámalovaglás, fogathajtás, 
díjugratás, musical gála nemzetközi sztárokkal. Fellé-
pett a Pannonia Allstars Ska Orchestra, Hobo és Ban-
dája a legendás Vadászat című balladával, a napot pedig 
az Anna and the Barbies zárta. Az esti látványosságokat 
görögtűz és tűzkorona fokozta a vár felett, s egész na-
pon át vásári forgatag, jelmezes animátorok, kézműves 
vásár, gólyalábasok, zászlóforgatók, gyerekműsor, vásári 
komédia és még sok más érdekesség várta a látogatókat 
a helyszínen. 

„Büszkén visszük tovább Szent István örökségét”
Az államalapítást, és az új kenyeret ünnepelték szerdán 

este Arnóton is. A rendezvényen Csöbör Katalin ország-
gyűlési képviselő úgy fogalmazott: augusztus 20-án a jö-
vőbe vetett hit fontosságára figyelünk. Szent István arra 
tanít bennünket, hogy a harcainkat nekünk, magunknak kell 

megvívnunk. Együtt, egységben nemcsak nem ingunk 
meg, hanem büszkén visszük to-
vább Szent István örökségét. - A 
magyar nemzet fennmaradásának 
alapja az őseink messzire tekintő 
nemzeti harca volt. Amikor ezt elfe-
lejtettük, akkor mindig rosszul jár-
tunk. Szent István óriási harcok árán 
megteremtette a keresztény magyar 
államot. A későbbiekben is erre a 
harcra volt szükség, hogy tovább éljen 
a magyar nemzet – s ma ismét meg 
kell védenünk az országunkat – han-
goztatta Csöbör Katalin. 

Fotó: JuháSz ákoS, 
MocSárI LáSzLó, VÉgh cSABA
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A Csaba vezér u. 68. alatti ingatlant az egykor Miskolctól különálló 
Hejőcsaba község földbirtokosa, a Bárczay család építtette, a XVIII. szá-
zad végén, akkor még földszintesre. A XIX. század közepén romantizá-
ló stílusban átalakították, s ekkor lett egyemeletes, kontyolt tetejű. Az 
utcavonalban szabadon álló, négyszög alaprajzú, alápincézett egyeme-
letes épület két homlokzatán, mindkét szinten toszkán oszlopos, kosárí-
ves árkádú tornácok húzódnak végig. Helyiségei a csehsüveg boltozatos 
pince és tornác kivételével sík mennyezetesek. A közelmúltban földszin-
ten gyógyszertár, az emeleten pedig körzeti rendőrőrs működött. A ma-
gántulajdonban lévő épület pár éve üresen áll, az útszélesítés és a nagy 
forgalom miatt folyamatosan romlik az állapota.        fotó: Juhász ákos

Akkor...

...és Most

Miskolc város közgyűlése 1894. 
június 13-án közös akarattal 
nem mást választott díszpol-
gárrá, mint Wekerle Sándort, Ma-
gyarország miniszterelnökét.

„Mi Miskolcz városának polgár-
mestere, tanácsosa és képviselő tes-
tületének tagjai adjuk emlékezetül 
mindazoknak, kiket illet, hogy ami-
dőn a közügyek intézése végett az 
alul írott napon egybe gyülekezvén, 
közgyűlést tartottunk volna, Dr. 
Wekerle Sándor m. kir. miniszterel-
nök úr Ő nagyméltóságát a nemzeti 
ügy, a szabadelvű haladás és az or-
szág fejlődése érdekében kifejtett és 
országosan múltatott nagy érdemei-
nek elismeréséül s honfiúi hálánk je-
léül városunk díszpolgárává egyér-
telműleg megválasztottuk. Miről a 
szabadelvű haladás ezen buzgó és 
lánglelkű zászlóvivőjének jelen dí-
szoklevelünket kiadtuk a hazafiúi 
mély tisztelet és közigazság is úgy 
hozván magával. Kelt Miskólczon a 
városi képviselői testületnek 1894. 
évi Június 13-án tartott közgyűlésé-
től.” 

Miskolc az 1800-as évek második 
harmadától, nagy fejlődésen ment 

keresztül. 1868-ig még csak a diós-
győri koronauradalom része volt, 
az első polgármestert, Losonczi Far-
kas Károlyt 1873-ban iktatták be. A 
századfordulóig eltelt 25-30 évben a 
város, mint lakosságszámban, mint 
gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi 
téren megerősödött, a megye legje-
lentősebb településévé küzdötte fel 
magát. Megindult egy markáns vá-
rosiasodás, építészeti szempontból 
is modern település alakult ki. Mis-
kolcnak már nem volt elég meglévő 
jogi helyzete, már nem akart a me-
gye fennhatósága alá tartozni, önálló 
törvényhatósággá akart válni. Ennek 
érdekében az 1890-es évektől min-
den követ megmozgatott. Nem vélet-
len, hogy a díszpolgári címek odaíté-
lésében is látszódik ez a tendencia. 
Valljuk be az eddigi kitüntetetteknek 
vajmi kevés közük volt a városhoz. E 
jeles személyiségek esetében nem a 
városért a múltban tett érdemeket 
díjazták, hanem a jövőben megteen-
dő segítséget előlegezték meg. We-
kerle Sándor díszpolgári címe is jel-

lemző példája ennek. Az oklevelet 
küldöttség útján maga Soltész Nagy 
Kálmán polgármester adta át a mi-
niszterelnöknek. 1894. szeptember 
18-án a közgyűlésen hangzott el a 
beszámoló a miniszterelnökkel való 
találkozásról: „Wekerle Sándor m. 
kir. miniszterelnök úr Ő nagymél-
tóságának Miskolcz város képvise-
letében 9 tagú küldöttség élén a dí-
szpolgári oklevelet átnyújtotta (ti. 
Soltész Nagy Kálmán polgármester). 
Ő nagyméltósága megtiszteltetésé-
ért s a kitüntető figyelemért, hogy 
Miskolcz városa őt díszpolgárául vá-
lasztotta meg, köszönetét nyilváníta-
ni – kifejezést adott annak miképp 
városunk fejlődését, előrehaladását 
folyton érdeklődő figyelemmel kísé-
ri, s aziránt jóakaratáról mindig ta-
núsítani kész. Ezen elnöki jelentés 
kedves tudomásul vétetik.” A  má-
sodik Wekerle-kormány (1906-1910) 
idején kapta meg Miskolc az önál-
ló törvényhatósági státuszt (1907-
1909). (Folytatjuk)

soMorJAi LeheL

Mark Wallis, a történelmi előa-
dások elismert szakértője látoga-
tott a Diósgyőri várba augusztus 
13-án. A szakember az Egye-
sült Királyság egyik legnagyobb 
olyan vállalkozását jegyzi, amely 
hagyományőrző előadások, kor-
hű eszközök és kosztümök készí-
tésével foglalkozik. 

Mark Wallis a látogatás alkal-
mával úgy fogalmazott, teljesen 
elvarázsolta a vár, hihetetlen az a 
műemlékvédelmi program, amely 
itt megvalósult. - Elképesztő, mi 
mindent nyújt, örülnék, ha az 
Egyesült Királyságban is sikerül-
ne hasonló élményszerű várprog-
ramot megvalósítani – tette hozzá. 

Mark Wallis és szakértői csapa-
ta a londoni Tower állandó stábját 
alkotják. Rendszeresen jelen van-

nak a Dover kastélyban, a Hamp-
ton Court Palace-ban és az Aud-
ley End House-ban is. Miskolcra a 
Diósgyőri vár miatt érkeztek, mi-
vel a műemlékvédelem területén 
paradigmaváltásnak számít, hogy 
itt teljes épületrészeket építettek 
vissza. A vár ezáltal sokkal töb-
bet elárul a titkairól, amely a brit 
szakértők elismerését is elnyerte. 
A szakértőt elkísérte Stephanie 
Selmayr textiltervező és Michael 
Bradley valamint Richard Jonat-
han Evans animátorok. A vendé-
gek a Lovagi Tornák Tere iránt is 
érdeklődtek és egyeztettek a jövő-
beni együttműködés részleteiről.

A honfoglalás ezeréves évfordulójá-
ra készülve a magyar városok több-
ségének építészeti képe átalakult. 
Felerősödött a modernizáció, a pol-
gárosodás, máig élő emlékekkel.

Miskolcon laktanyák, fürdő, is-
kola, iparkamarai székház épültek. 
A főutcán két új szálloda, a Pannó-
nia és a Korona alakította „nagy-
városivá” a belváros képét. A vasút 
térhódításával az országúti közle-
kedés is megváltozott. Az út menti 
csárdákat, településszéli vendégfo-
gadókat néhány évtized alatt fel-
váltották a vasúti pályaudvartól 
konflissal, lovas bérkocsival, majd 
villamossal megközelíthető belvá-
rosi, főutcai szállodák. A szállodai 
villanyvilágítás, a kávéházi újságol-
vasás a XX. század elején hozzátar-
tozott a polgári életvitelhez.

Miskolcon a XIX. század végén 
épült a Három rózsa, a Royal, a Bu-
dapest, s a lebontott vendégfoga-
dók helyén 1894-ben a Pannónia és 
a Korona. A Pannónia „elődépítmé-
nye” a XVI. század elejétől feltűnő 
apátsági vendégház volt. A közép-
kori piactér (Derék piac) előbb föld-
szintes, majd emeletes házában a ta-
polcai apát árulta borát és termékeit, 
de helyet kaptak görög kereskedők is, 

akik bérleti díjat fizettek üzleteikért. 
A Pecéig lenyúló telek és építménye 
a munkácsi püspökséghez, majd az 
1860-as évektől a város tulajdonába 
került. Az 1878. évi árvíz után döntött 
a város az első rendezési terv elkészí-
tése mellett, amely a főutca nyomvo-
nalát is „kiegyenesítette”. A régi ala-
pokra így épült fel, s adták át 1894. 
július 15-én a ma is szállodaként mű-
ködő – de többször funkciót váltó, s 
néhányszor felújított – épületet.

A Pannóniát az 1980-as évek vé-
gén felújították, s a pinceborozó ki-
alakításához feltárták az utca szint-
je alatti belső rétegeket is. (Hasonló 

volt megfigyelhető a Széchenyi I. 
u. 3–9. számú épületek bontása 
után, a Pátria-tömb építése előtt.) 
Évszázadokkal korábbi történések 
nyomvonalai voltak láthatók, s az 
is, hogy miként változott az úttest 
szintje, amíg eljutottak az első, ba-
zaltkővel történő utcaburkolatig. 
Az 1878-as árvíztől a bő egy évszá-
zaddal később sétálóutcává alakí-

tott egykori piactér rétegvonalaiból 
meg lehet írni nemcsak az utca, ha-
nem a városi közművek fejlődésének 
történetét is.

A Pannónia szállót egy 1916-os 
terv szerint filmszínházzá, s tetőte-
raszos kávéházzá szerették volna át-
alakítani – természetesen a szálloda 
funkció megtartása mellett. Még so-
kak emlékezetében élhet, hogy a há-
ború utáni államosítások során itt 
kezdte meg működését a város első 
(és egyetlen) Állami Áruháza, s az-
tán a földszinti traktusokban még 
sokféle üzleti vállalkozás is helyet 
kapott. 

Angol szakértők 
a várban

WekerLe 
sáNdor(5. rész)

VárostörtéNeti kALANdozások

MiskoLc 
díszpoLgárAi:

Millennium, 
modernizáció, 
polgárosodás
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Számos sport- és egyéb médium 
képviseltette magát a média gokart 
vándorkupa megmérettetésein a mis-
kolctapolcai Avalon Park 
elektromos gokart pályá-
ján. Mint arról hírt ad-
tunk, I. HELL Kart 
Média Gokart Ván-
dorkupát hagyo-
mányteremtő céllal, 
először rendezték 
meg, a média mun-
katársai számára. Ma-
gyarország legmodernebb 
elektromos gokart pályáján mu-
tathatta meg az újságíró társadalom, 
hogy mit tud a volán mögött. A zárt, 
biztonságos pályán – a komoly autós 
versenyek mintájára – szabadedzésből, 
időmérő futamból és rajtrácsos, 13 kö-
rös döntőből állt a verseny. Eredmény: 

B döntő: 1. Sződy Szabolcs (sport-
menu.net) 2.  Bethlen Tamás (For-
mula magazin) 3. Boncz Elek (spor-

time.hu) 4. Gömöri Gergely 
(Észak Magyarország) 

5. Nyíri Sándor (penz-
centrum.hu) 6. Sza-
bó Vivien (bien.hu) 
7. Vályi Zsolt (Rá-
dió M) 8. Farkas Il-
dikó (Miskolc TV) 

9. Zmeskall Zoltán 
Tamás (zetapress.hu).

A döntő: 1. Bencze Tün-
de (autosforum.hu) 2. Vidó 

Dániel (Russmedia) 3. Dobos Zoltán 
(mcsatorna.hu) 4. Borsi Gergő (RTL 
4ütem) 5. Sződy Szabolcs (sportme-
nu.net) 6. Erdős Norbert (vezess.
hu) 7. Gerse Gábor (Men’sHealth) 8. 
Bethlen Dávid (formula.hu)

ÚjSágírók a volánnál

Augusztus 22-én és 23-án a Miskolci Egye-
tem teniszpályáin rendezik meg a Kerekesz-
székes Tenisz Országos Bajnokság miskolci 
fordulóját. A szombati fordulókat a vasár-
napi helyezésekért történő meccsek köve-
tik, amelyek végén eredményhirdetésre ke-
rül sor. A díjak átadásán részt vesz a Magyar 
Paralimpia Bizottság elnöke, Szabó László. 
A miskolci bajnoki forduló résztvevői között 

ott lesz Farkas László négyszeres paralimpi-
kon, Navratyil Sándor, aki elsőként szerepelt 
téli és nyári paralimpián, valamint a riói pa-
ralimpiára készülő Németh Roland is. A ke-
rekesszékes tenisz először a ’92-es barcelonai 
paralimpiai játékokon szerepelt akkreditált 
sportágként. Azóta a játékok egyik „fő” ese-
ményévé nőtte ki magát. 64 férfi és 32 női 
versenyző kvalifikálja magát az eseményre.

kerekesszékes Tenisz országos Bajnokság 

Bronzérmet nyert a bulgáriai Szamokovban 
zajló ökölvívó Európa-bajnokságon az 52 ki-
logrammban szereplő Csóka Nándor, az M1 
Fitness Miskolc sportolója. 

Az 52 kg-os versenyző 2011 óta bokszol, az öt-
venedik mérkőzése felé tart eddigi pályafutása 
során. Idén kezdte kóstolgatni a felnőtt nemzet-
közi tornák légkörét, hat versenyen kapott le-
hetőséget az indulásra, egyszer, a belgrádi tor-
nán bronzérmes lett. Eb újoncként két győzelem 

után már biztos érmesként várta a múlt pénteki 
elődöntőt. Csóka Nándor itt is remekül helyt állt 
az előzetesen esélyesebbnek tartott, első helyen 
kiemelt, hazai közönség előtt küzdő Aszenov-
val szemben. A három háromperces menetből 
álló összecsapás kiegyenlítettnek tűnt. A három 
pontozó közül egynél 30–27-re, kettőnél pedig 
30–26-ra nyert Aszenov. Csóka a magyar csapat 
egyetlen érmét nyerte a kontinensviadalon. A 
miskolci ökölvívó azzal, hogy a legjobb hat közé 
került, indulhat az októberi világbajnokságon.

BronzérmeS leTT CSóka nándor

Megkezdte a felkészülést a DVTK 
bajnoki ezüstérmes női kosárlabda-
csapata az október elején induló NB 
I-re és az október végén startoló Eu-
rópa Kupára.

A másfél hete igazolt Tina Jovano-
vic kivételével minden játékos megér-
kezett, a szerb légiós várhatóan szep-
tember elején csatlakozik társaihoz. 
Maikel Lopez vezetőedző a hétfői, 
szezonkezdő sajtótájékoztatón kifej-
tette, az elmúlt években meghatáro-
zó erejű volt a bajnokságban a DVTK 
női kosárlabdacsapata, ezt szeretnék 
folytatni a jövőben is, minél több győ-
zelemmel. Hozzátette, az EK-ban is 
szép eredményeket vár, szeretné, ha 
a DVTK neve minél többet forogna a 
nemzetközi porondon. Mint mond-
ta, véglegessé vált, hogy együttese az 

Európa Kupa G csoportjában az olasz 
Napoli és a cseh KP Brno mellett a 
holland Orange Blizzards csapatával 
küzdhet meg a továbbjutásért. Maikel 
Lopez kiemelte, a meghatározó játéko-
sok maradtak, így az a munka, amelyet 
tavaly elkezdtek, folytatódhat. Egy-két 
embert kell hozzáadni a kerethez, de itt 
már mindenki tudja, mit várhat a má-

siktól – hangoztatta ez edző.  Maikel 
López munkáját ezentúl pályaedző-
ként segíti és emellett az U 23-as csa-
pat szakmai munkáját irányítja majd a 
csapat régi játékosa, Ambrus Erzsébet. 
Az első gyakorlás hétfőn a sportcsar-
nokban még aránylag „csendes” volt, 
futás, nyújtás és gimnasztika szerepelt 
a programban.

megkezdte a felkészülést  
a DVTK női kosárlabdacsapata

A Diósgyőr hazai pályán 
kétgólos vereséget szenvedett 
a Debrecentől a labdarúgó 
OTP Bank Liga 5. forduló-
jának múlt szombati játék-
napján, így visszacsúszott a 
tabella utolsó helyére.

Az első félidő kevés izgalmat 
tartogatott, a DVTK volt kez-
deményezőbb, de a kapuk alig 
forogtak veszélyben, gól nél-
kül zárult a játékrész. A fordu-
lást követően, egy szöglet után 
szinte azonnal vezetéshez ju-
tott a DVSC, ez pedig alapve-
tően meghatározta a folytatást. 
A Diósgyőr próbálkozott még, 
de kevés eredménnyel. A Deb-
recen kézben tartotta a talál-
kozót, biztosan védekezett és 
kihasználta, hogy a DVTK há-

tul sebezhe-
tővé vált. A 
hajdúsági-

ak még 

a félidő közepén megduplázták 
előnyüket, s később is veszélye-
sebb támadásokat vezettek.

OTP Bank Liga, 5. fordu-
ló: DVTK – DVSC-TEVA 0-2  
(0-0)

– Az első félidőben megvol-
tak a lehetőségeink arra, hogy 
vezetést szerezzünk, stabilan 
álltunk a lábunkon, a Debre-
cen visszahúzódott a saját tér-
felére, túlzottan sok mindent 
nem is akart. Próbálkoztunk, 

voltak lehetőségeink, be kel-
lett volna találnunk – értékelt 
Bekő Balázs vezetőedző a dvtk.
eu-nak. – A vendégek első ka-
pura menő lövése gól lett a 
második félidőben és onnan-
tól nyilvánvaló volt, hogy még 
jobban kontrára játszanak. A 
második góllal tulajdonkép-
pen eldöntötték a mérkőzést. 
El kell fogadnunk a szurkolói 
kritikát és azon dolgozni, hogy 
feljavuljon a teljesítményünk.

„Légből kapott álhírek”
Az elmúlt napokban számtalan találgatás látott napvilá-

got a DVTK szakmai stábjával, illetve az abban bekövetkező 
esetleges változásokkal kapcsolatban, sőt egyes hírforrások 
konkrét nevekkel is előálltak. A klub a héten közleményben 
cáfolta, hogy személyi változtatásokat terveznének. – Ezek 
a légből kapott álhírek minden alapot nélkülöznek, a szak-
mai stáb a hosszú távú szerződéssel rendelkező Bekő Balázs 
vezetésével folyamatosan azon dolgozik, hogy megtalál-
ja a gyenge szezonkezdés, ezen belül elsősorban jó néhány 
kulcsjátékosunk elfogadhatatlan szereplésének az okát és 
orvosolni tudja azt – közölték a klub hivatalos honlapján.  
Az átigazolási időszak végéig tovább folytatódik a csapat 
megerősítése is, rövidesen új játékosok állnak Bekő Balázs 
rendelkezésére. 

A Debrecen KeTTőT rúgoTT
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kereSSe LeGÚJABB AkCIÓNk TerMÉkeIT
vALAMeNNyI Coop ÜZLeTÜNkBeN!

Finomliszt
1 kg

115 Ft

eh. sertéslapocka 
1 kg,  

tőkehúst árusító  
COOP ABC, 

COOP Szuper,  
aug. 18–22-ig

999 Ft

eh. csirkecomb, 
egész 

1 kg,  
baromfit árusító  

COOP ABC,  
COOP Szuper  

599 Ft

rama margarin kocka 250 g, egységár: 876 Ft/kg 219 Ft
Diamant porcukor 1 kg, egységár: 278 Ft/kg 139 Ft

Hűségét most a 20 éves Coop megjutalmazza!  
részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon.

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?

M
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K

A
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Ő

S
É

G
!

rikkancsmiskolc@gmail.comE-mail:    

06-30-352-8040Telefon:

Munkatársaink hétköznap telefonon 15 és 17 óra között érhetők el.

2015. augusztus 23-án, vasárnap, 18 órakor

Jótékonysági orgona és ének est
a miskolctapolcai református templomban 

(a Bástya Hotel mögött).

Orgona: sztahura ágnes orgonaművész 
Ének: dr romhányiné Papp Mária énekművész

Kisér: dr romhányi róbert kántor
A belépés díjtalan! A perselyadomány a templom építését szolgálja.

Apróhirdetés
opel astra kombi 1700-
as diesel, teljesen felújítva, 
1996 évjáratú, új gumikkal, 
vonóhoroggal, extrákkal, 
eladó. Műszaki érvényes: 
2016. 04. 20-ig. Érdeklődni: 
06-30/276-44-50.
Hi-sec acél biztonsági aj-
tók már 63 900 Ft-tól, továb-
bá nyílászárók (műanyag, 
fa, alumínium), garázskapuk 
cseréje óriási kedvezmény-
nyel, teljeskörű árnyékolás-
technikával. Tel./fax: 46/402-
292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.
hu, Bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. 
Nyitva: H–P: 9–14 óráig, sz: 
9–12 óráig.
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programajánló
program/közélet

Az ismert tűzeset miatt a 
minorita templom várható-
an hosszabb ideig zárva lesz, 
az elkövetkezendő hetekben 
a szokásos időpontokban, de 
különböző helyszíneken lesz-
nek szentmisék: hétköznap 7 
és 18 órakor a plébánia hittan-
termében, vasárnap 7, 8, 9.30, 
11.15 és 18 órakor a minorita 
étteremben, azaz a Kelemen 
Didák Kollégium ebédlőjé-
ben. Megközelíteni a Deák tér 
felől lehet.

Augusztus 22-én, szomba-
ton 16.30 órától szentmisét 
mutat be Lillafüreden, a hely-

reállított limpiászi keresztnél 
Kalna Zsolt minorita tarto-
mányfőnök-plébános és Miko-
lai Vince főesperes, diósgyőri 
plébános.

Az ómassai Kelemen Didák 
kápolna Szent Lajos-király bú-
csúját vasárnap, augusztus 23-
án tartják. A 10 órakor kezdő-
dő szentmisét Palotai Ádám 
diósgyőri káplán mutatja be.

Jövő szombaton, augusztus 
29-én a mindszenti templom-
ban rendeznek hangversenyt 
19.30 órai kezdettel Mosonyi 
Mihály születésének 200. év-
fordulója tiszteletére. Augusz-

tus 30-án, 15 órakor Ternyák 
Csaba egri érsek megáldja a 
Szent Imre Általános Iskola 

és Óvoda újonnan megépült 
Kisboldogasszony tagóvodáját. 
Cím: Puskás Tivadar u. 2-4. 

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Augusztus 24. | 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 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 Prog-
ramPont 19.30 Dobozfilm 20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 
20.23 ProgramPont 20.30-06.00 Képújság

augusztus 25. | 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 Sportper-
cek 19.00 Miskolc Ma ism.  19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 
DVTK-Jegesmedvék – Szanok jégkorong mérkőzés 21.00–06.00 Képújság

augusztus 26. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23  ProgramPont 18.30 Miskol-
ci 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  Prog-
ramPont 21.00-06.00 Képújság

augusztus 27. | csütörtök 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 
Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma ism.  19.17 Időjárás-
jelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 19.30 Célkeresztben 20.00 Miskolc Ma ism.  
20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23 ProgramPont 20.30-06.00 Képújság

augusztus 28. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.17 Időjárásjelentés 18.20 Sporthírek 18.23 ProgramPont 18.30 Egész-
ségpercek19.00 Miskolc Ma ism.  19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23 ProgramPont 
19.25 Miskolci Napló ism. 20.00 Miskolc Ma ism. 20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 
20.23 ProgramPont 20.30–06.00 Képújság

augusztus 29. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 Króni-
ka, heti hírösszefoglaló 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Promenád ism. 19.00 Krónika ism. 19.17 
Időjárásjelentés 19.25 Sportpercek ism. 20.00 Krónika ism. 20.17 Időjárásjelentés 20.30 Film 
22.30–07.00 Képújság

augusztus 30. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 10.30 Képújság 18.00 Kró-
nika, heti hírösszefoglaló 18.28 Célkeresztben 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.30 Miskolci 
Napló 20.30 Krónika, hírösszefoglaló 20.55-07.00 Képújság 

„A halász azért megy ki a 
tóra, hogy halat fogjon. A hor-
gász meg azért, hogy ne le-
gyen otthon.”

�
„Addig igyál, amíg  

már szépnek tűnik, de még 
nem akarod elvenni felesé-
gül.”

�
„A hisztéria alattomos be-

tegség! A nő kapja meg és a 
férfi hal bele!”

�
„Attól, hogy valakit nem 

értenek meg, még nem mű-
vész!”

�
„Amiből lekvárt lehet főzni, 

abból pálinkát is.”
�

„Az emberi hülyeségnek 
csak alsó határa van.”

�
„Minden reggel ágyba vi-

szem a páromnak a kávét. 
Neki már csak meg kell da-
rálnia.”

�
„Az élet attól szép, hogy 

bármi megtörténhet. És at-
tól sz.r, hogy meg is törté-
nik.”

�
„Zavarban vagyok, mint 

Ádám anyák napján.”
�

„Statisztikailag bizonyított: 
a válások 100%-a házassággal 
kezdődik.”

�
„A stressz az, amikor üvölt-

ve ébredsz fel. Aztán rájössz, 
hogy nem is aludtál.”

(BELVÁROSI  
FALFIRKÁK)

Miskolctapolcai református temp-
lom

Augusztus 23. 18 óra. Orgona- és ének-
est. Közreműködnek: Sztahura Ágnes 
orgonaművész, Romhányiné Papp 
Mária énekművész, Romhányi Róbert 
a gyülekezet kántora. A belépés díjta-
lan. A felajánlott adományok a temp-
lom építését szolgálják.

Herman Ottó Múzeum (Képtár, Pan-
non-tenger Múzeum, Papszeri Kiállító 
Épület, Alkotóház)

Augusztus 25-29. MUSEUM for YOU - 
MÚZEUMPEDAGÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ 
TÁBOR. Célkeresztben a középiskolá-
sokkal és a fiatal felnőttekkel való in-
novatív múzeumi munka, gyakorlati 
példákon keresztül, tesztcsoportok se-
gítségével, valamint az egymástól ta-
nulás. Bővebb információ: Éliás István 
eliistvan@gmail.com tel.: 06-70/940-
8654.

HOM Papszeri Kiállító Épület
Augusztus 27. 18 óra. MISKOLCI KAMA-

RAZENEI NYÁR. MOSONYI MAGYAR 
STÍLUSÚ KAMARAZENÉJE. Elhangza-
nak a szerző által új „zeneirálynak” 
nevezett „írmodor” szellemében fo-
gant dalai, szóló- és négykezes zon-
goraművei.

Rákóczi-ház
Augusztus 28. 18 óra. MISKOLCI KAMA-

RAZENEI NYÁR. MAGYAR GYERMEK-
VILÁG – Mosonyi-est. Közreműködik: 
Sőrés Ildikó - zongoraművész, a deb-

receni Kodály Zoltán Zeneművészeti 
Szakközépiskola tanára, Kardos Katalin 
és Balázs István előadóművészek, va-
lamint a Miskolci Egyetem Zeneművé-
szeti Intézetének hallgatói. 

VOKE Vörösmarty Mihály Művelődé-
si Ház

Augusztus 28. 15 óra. Volyák Kati és bará-
tainak műsoros délutánja. 

Művészetek Háza
Augusztus 29. 18 óra. CONTINENTAL SIN-

GERS - 30 ÉVES JUBILEUMI KONCERT.
Nemzetközi Zarándoknap
Augusztus 22. Egyúton, zarándoklat 

Görömbölyről Sajópálfala Kegytemp-
lomába. 7.30 Gyülekező Görömböly 
görög katolikus templomában. 8.45- 
9.00  Hejőcsaba római katolikus temp-
lom 9.45 Út az Avasi lakótelepen ke-
resztül a Jezsuita Gimnázium Isteni Ige 
templomába. 

10.45-11.00  Mindszent feletti Kálvá-
ria kápolna. 11.30  Ima a mindszenti 
templomban. 12.00  Búza téri görög 
katolikus székesegyház. 12.30  A Desz-
ka templom érintésével a zarándoklat 
elhagyja a nagyvárost.14.30 Megér-
kezés Szirmabesenyő görög katolikus 
templomába. 15.30 Ünnepélyes plé-
bánia alapkőletétel. 17.45-18.00 Sa-
jóvámos görög katolikus templom. 
18.45  Megérkezés Sajópálfala Köny-
nyező Szűzanya kegyképe elé. 19.00 
Paraklisz, azaz kérő, könyörgő ájtatos-
ság a Boldogságos Szűz Máriához.

nehéz Károly önkormányzati képviselő lakos-
sági fogadóórát tart augusztus 25-én (kedden) 17 
órától a Görömbölyi Művelődési Házban. 

Szilágyi Szabolcs önkormányzati képviselő la-
kossági fogadóórát tart augusztus 28-án (pénte-
ken) 17 órától a Munkácsy Mihály Általános Isko-
lában (Szilvás u. 38.)

laKoSSági fogadóóra
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Közös, „nagyi-unoka” 
programokat szervezett az 
elmúlt hetekben a Mar-
tin-Kertvárosi Nyugdíjas 
klub. Július 6 és augusztus 
20-a között, összesen öt 
alkalommal várták azokat 
a nagyszülőket, akiknél 
éppen akkor nyaraltak az 
unokák és szívesen részt 
vettek csoportos kirándu-
lásokon, időtöltéseken.

Ezek között szerepeltek 
nyári kirándulások, mozi, vá-
rosnézés, gokartozás, fagylal-
tozás – a két hónapos prog-
ramsorozat zárását hétfőn 
tartották.

– Nem szerettük volna, 
hogy júliusban és augusz-

tusban szüneteljen a tevé-
kenységünk, ezért találtuk ki 
ezeket a közös időtöltéseket 
– mondta el Greutter Zol-
tánné, a klub vezetője. Mint 
megtudtuk, nagy volt az ér-
deklődés, egy-egy rendezvé-
nyen sokszor negyvenen is 
részt vettek.

A nyugdíjas klub munkáját 
Szécsényi Marianna önkor-
mányzati képviselő (képün-
kön balról) is támogatja, aki 
örömét fejezte ki, hogy ilyen 
nagy érdeklődés kísérte a 
programokat. Kiemelte, nem-
régiben elkezdődött a köze-
li játszótér felújítása, a tervek 
szerint hamarosan fákat ültet-
nek majd oda, szintén nagyik 
és unokák részvételével.

nagyik és unokák 

Egyházi hírek, események

Özvegyi nyugdíj 
Az özvegyi nyugdíj jogo-
sultsági feltétele, hogy az 
elhunyt jogszerző nyug-
díjasként haljon meg, 
vagy a jogszabályban 
meghatározott mér-
tékű szolgálati idővel 
rendelkezzen. Özvegyi 
nyugdíjat a házastárs, 
az elvált házastárs és az 
élettárs kaphat.

Özvegyi nyugdíjra jogosult 
az is, aki élettársával annak 
haláláig egy év óta megszakí-
tás nélkül együtt él és gyerme-
kük született, vagy megszakí-
tás nélkül tíz év óta együtt élt. 
Elvált, vagy egy évnél hosz-
szabb ideje különélő házastárs 
akkor jogosult özvegyi nyug-
díjra, ha házastársától annak 
haláláig tartásdíjban részesült, 
vagy részére a bíróság tartásdí-
jat állapított meg.

Özvegyi nyugdíjra az az 
özvegy jogosult, aki – 1. há-

zastársa (élettársa) halálakor 
a reá irányadó öregségi 

nyugdíjra jogosító korha-
tárt betöltötte; – 2. 

megváltozott 
munkaképes-

ségű; – 3. há-
zastársa jogán ár-
vaellátásra jogosult 
fogyatékkal élő, il-
letve tartósan beteg, 

vagy legalább két árvaellátás-
ra jogosult gyermek eltartásá-
ról gondoskodik.

Özvegyi nyugdíjra jogosult 
az is, akinek esetében az özve-
gyi nyugdíjra jogosító feltételek 
valamelyike a házastárs 1993. 
március 1-je előtt bekövetke-
zett halála esetén az elhalálo-
zástól számított tizenöt éven 
belül, a házastárs 1993. február 
28-a után bekövetkezett halála 
esetén az elhalálozástól számí-
tott tíz éven belül bekövetkezik.

StraSSburgEr gyula  
ügyvéd

a jogáSz válaSzol

Másodszor rendeztek családi napot Bükkszentlászlón az el-
múlt hétvégén. A kicsiknek játszóházzal és ugráló várral ked-
veskedtek, a meghirdetett főzőversenyre 137-en neveztek be. 
Gazdusné Pankucsi Katalin önkormányzati képviselő, az ese-
mény szervezője elmondta, ebben a rohanó világban különösen 
felértékelődnek az ilyen jó hangulatú, közösségépítő rendezvé-
nyek, a barátok, ismerősök, környékbeliek együtt lehetnek, be-
szélgethetnek, ismerkedhetnek egymással.

Családi nap, főzőversennyel

napról napra, hónapról hónapra
jElES napoK:
Szeptember 1. Egyed napja. Ekkor kezdték meg a búza, másutt a rozs ve-

tését. A néphit szerint, ha e napon vetették el a búzát, bő termésre számíthattak. 
Időjárásjósló nap is volt, ha esett, akkor esős ősz vártak, ha nem, akkor szárazat. 
Ha karácsonykor le szerették volna vágni a sertést, ezen a napon fogták hízóra.

Szeptember 8. Kisasszony napja. Szűz Mária születésének napja, a 11. szá-
zad óta tartják számon. Sok helyütt ez a nap volt a cselédek szolgálatba lépésé-
nek az ideje. Egyes helyeken ekkor kezdték meg a gabona vetését. Ez a nap jelez-
te a dióverés kezdetét és a fecskék útra kelését is. Ha ekkor buborékosan esett az 
eső, akkor a néphit szerint csapadékos ősz következett.

Ünnepi szentmise augusztus 20-án a selyemréti 
Szent István templomban



Mozaik Miskolci Napló

Egymásnak mentek 
a Skodák

Két Skoda személyautó ütközött össze eddig tisztázatlan kö-
rülmények között, augusztus 18-án dél körül a miskolci bel-
városban, a Király és a Vörösmarty utcák kereszteződésében. 
Az érintett útszakaszon helyszínelés idején rendőri irányítás 
mellett haladt a forgalom, Dobi Tamás, a B.-A.-Z. Megyei Ren-
dőr-főkapitányság szóvivője érdeklődésünkre elmondta: infor-
mációik szerint a balesetben egy személy sérült meg, őt a men-
tők kórházba szállították.

Ittas ámokfutó
Két balesetet is összehozott – mint utóbb kiderült: ittasan – a 

36 éves, miskolci Sz. István, aki mindkét alkalommal megpró-
bált meglépni a helyszínről, másodszor azonban már nem sike-
rült neki. Először Hernádnémetiben ment neki egy busznak a 
terepjárójával, majd Miskolcon koccant egy személyautóval, a 
Soltész Nagy Kálmán és a Lévay József utcák kereszteződésé-

ben. Innen is megpróbált 
elmenekülni, de a másik 
autó sofőrje elé hajtott és 
feltartóztatta a rendőrök 
kiérkezéséig. A rendőri in-

tézkedés során a vétkes sofőrnél az alkoholszonda pozitív érté-
ket mutatott, Sz. Istvánt előállították. 

Lángolt a műhely és négy autó
Hejőpapi határában egy autófényező műhelyben keletkezett 

tűz augusztus 12-én. A teljes terjedelmében lángoló, százhatvan 
négyzetméter alapterületű autószerelő műhelyben négy személy-
gépkocsit is tároltak. A káresethez a miskolci, a mezőkövesdi és 
a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik két víz- va-
lamint két habosított sugárral oltották el a tüzet, miközben négy 
gázpalackot is kihoztak a helyiségből. Az eset során nem sérült 
meg senki.

Kisiklott egy 
villamos 

„Leugrott” a sín-
ről a Tiszai pálya-
udvarnál egy vil-
lamos augusztus 
18-án, kora este. 
A balesetet észlel-
ve a villamosveze-
tő azonnal megál-
lította a járművet. 
Személyi sérülés 
eddigi informáci-
óink szerint nem 
történt, az eset kö-
rülményeit vizs-
gálják.

Autóbusz és teherautó ütközött
Összeütközött egy menetrend szerint közlekedő autóbusz és 

egy kisteherautó a Szőlősardó és Perkupa településeket össze-
kötő úton augusztus 12-én. A balesethez Szendrőből riasztot-
ták a hivatásos tűzoltókat, akik drótkötél segítségével szétvá-
lasztották a járműveket, majd az oldalára borult kisteherautót 
a kerekeire állították. A busznak három, míg a kisteherautónak 
két utasa volt, szerencsére senki nem sérült meg a baleset során.

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) Fontos részletekre kell figyelmet 
fordítania, úgy érzi, sok időt vesztegetett el. Szerencsére még 
nem késett le semmiről, van ideje kidolgozni a részleteket. Sok 

minden elvonhatja most a figyelmét, állítson fel fontossági sorrendet!

Bika (április 21 - május 20) Feltétel nélkül bízik valakiben, ez 
Öntől különösen nagy dolognak számít. Nem egyszerű elhallgat-
tatni a félelmeit, de van, akiért ezt is megteszi. Azért legyen ré-

sen, fontolja meg a lépéseit, ez az időszak befolyással lehet a karrierjére. 

Ikrek (május 21 - június 21) Minden mindennel összefügg. Ön-
nek csak meg kell találnia az összefüggések pontos okát és akkor 
megoldhat egy régóta nyomasztó feladatot is. Ha szüksége van 

segítségre, most bátran kérheti ezt ismerőseitől, családtagjaitól.

Rák (június 22 - július 22) Egy régi emlék tűnik fel a múltból, 
hogy feldobja Önnek a hetet. Nem nagy dolog, de néha éppen 
ilyen apróság kell ahhoz, hogy eloszlassa a sötét felhőket. Nehéz 

időszakon van túl, ez most megerősítheti a kilábalást. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Elfogadta, hogy nem min-
den alakul az elképzelései szerint és a változással járó veszteséget 
is hajlandó feldolgozni. Kicsit még mindig rosszul esik ugyan a 

dolog, de elfogadta a helyzetét, és készen áll a továbblépésre.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Jól indul a hét, de aztán 
valami megakaszthatja a lelkesedését és ez kicsit a tervei meg-
valósításában is lelassíthatja. Próbáljon túllendülni a dolgon és 

figyeljen a saját feladataira. Hamarosan pihenhet majd egy kicsit.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Valaki olyat kér Öntől, 
amihez nem sok kedve van, de tudja, hogy hosszú távon minden-
ki számára ez a jó megoldás. Ha megéri, akkor képes összeszorí-

tani a fogait és lenyelni a kellemetlenségeket. Koncentráljon a feladatra. 

Skorpió (október 24 - november 22) Minél jobban sürget va-
lamit, annál nagyobb az esélye annak, hogy nem vesz észre egy 
fontos dolgot. Néha megéri kicsit túlfeszíteni a húrt, de vigyáz-

zon, mert ha elpattan, vissza is üthet majd. Legyen óvatos.

Nyilas (november 23 - december 21) Nem ott tart, ahol sze-
retett volna, és ez a kedvét szegheti. Ha tovább búslakodik, azzal 
még messzebbre kerül a céljától. Üljön vissza a nyeregbe, tegye, 

amit tennie kell, előtte azonban tisztázza a fontos részleteket. 

Bak (december 22 - január 20) Kínos kérdésre várják Öntől a 
választ, nem kerülgetheti tovább a dolgot. Feleljen őszintén, bár-
mi lesz is a következmény. Ne feledje viszont: néha jobb csend-

ben maradni, lenyelni a sértődöttséget és önvizsgálatot tartani. 

Vízöntő (január 21 - február 19) Egy fontos feladat miatt egy-
szerre izgatott és ideges is, szeretne jól teljesíteni, mert tudja, 
hogy sok minden múlik ezen. Hozza ki magából a legtöbbet, ez is 

egy kitűnő lehetőség, hogy bizonyítson másoknak és önmagának. 

Halak (február 20 - március 20) Senkit nem akar megijeszte-
ni, de úgy érzi, itt az ideje, hogy megálljt parancsoljon, és ha kell, 
akár segítséget is kérjen. Ha valóban fontos a dolog, vonjon be 

annyi embert, amennyit szükséges, nehogy késő legyen.

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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Múlt szombaton szentelték meg a történelmi egyházak kép-
viselői Miskolc város búzáját, melynek lisztje a Magyarok Ke-
nyerét ízesíti. Ez augusztus 20-án Pécsett készült el, s a város 
polgármestere, illetve Böjte Csaba ferences rendi szerzetes szel-
te fel. A Magyarok Kenyere programsorozat 2011-ben indult el, 
és a nemzeti összetartozást, szolidaritást jelképező eseményso-
rozattá nőtte ki magát.

A  hét fotója
juháSz áKoS FElvétElE

Magyarok 
Kenyere

Rengeteg ember látogatott ki az elmúlt hétvégén a miskolci re-
pülőtérre, ahol nyolc év után ismét nemzetközi repülőnappal és 
légiparádéval várta az érdeklődőket a Borsod Megyei Repülőklub. 
A légi attrakciók között számtalan látványosság szerepelt, láthat-
tunk sok más mellett II. világháborús gépeket és egészen modern 
repülőket is. Bemutatkoztak a közönségnek a sugárhajtóműves, a 
dugattyús, az oldtimer, a műrepülő és az úgynevezett ultralight 
repülőgépek. A miskolci repülőnap nem csupán a levegőben, ha-

nem a földön is érdekes programokat kínált - különféle be-
mutatókkal, vendéglátással és a mindig népszerű veteránau-
tó-kiállítással.                                                      Fotó: juháSz áKoS

RepüLőnAp


