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VasárNap 
a VárárokbaN

Nagy érdeklődés mellett 
zajlottak a Diósgyőri 
várban az idén nyolcna-
posra bővült Augusztusi 
Forgatag rendezvényei.

A Diósgyőri vár adott otthont augusztus 26-28. között a XX. Országos Főépítészi Konferenciának. 
A rendezvényen elismeréseket is átadtak, Bodonyi Csaba Főépítészi Életmű Díjban részesült.

Igazi kulturális „nagyüzem” volt a héten, Miskolcon. Évad-
nyitót tartottak a színházban és a miskolci szimfonikusok-
nál is, a kamarazenei nyár rendezvényein pedig a 200 éve 
született Mosonyi Mihály zeneszerzőre emlékeztek.
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Meghívó
Kedves Miskolciak, kedves Vendégeink!

Szeretettel meghívom Önöket a 2015. szeptember 3. és 6. között,  
negyedik alkalommal megrendezendő, mára országos hírű Miskolci Sörfesztiválra!

Négy napon át, gyönyörű környezetben, három helyszínen  
mintegy harminc hazai és külföldi előadó szórakoztatja majd Önöket.  

A már hagyományos szeptemberi gasztronómiai és zenei seregszemle egyre  
népszerűbb a miskolci fesztiválok sorában, tavaly 70 ezer látogatója volt.

Jöjjenek el, szeptember első hétvégéjén a Népkertbe!  
A kiváló koncertek, a gasztronómiai különlegességek  

és persze a jobbnál-jobb sörök garantálják,  
hogy mindenki jól érezze majd magát a fesztiválon.

Dr. Kriza Ákos
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere
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Mint arról hírt adtunk, főzőver-
senyt szerveznek augusztus 30-án, 
vasárnap, a Salkaházi Sára Miskolc 
Program keretében a nyugdíjasok 
számára Diósgyőrben, a várárok-
ban. Eddig több, mint negyven csapat 
jelentkezett a felhívásra, már csak 
néhány nevezést tudnak elfogadni a 
szervezők. A várárok befogadóképes-
sége 1500 fő. 

A vasárnap délelőtti főzőverseny-
re legalább ötfős csapatok nevezhet-
tek, a megmérettetés sertéshúsból ké-
szült egytálétel kategóriában zajlik. A 
programban minden csoport számá-
ra biztosítanak 2 kg sertéshúst, tűz-
rakó helyet és tűzifát is a szervezők. 
Bográcsról és egyéb hozzávalókról 
a résztvevőknek kell gondoskodni. 
Akik beneveznek a Salkaházi Főző-
versenyre, azoknak nem kell belépőt 
váltaniuk a várba.

A miskolci nyugdíjasok számára in-
gyenes lesz a délután kezdődő retro 
táncdalfesztivál. Három órától Soltész 
Rezső fellépésével indul a buli. Délután 
öt órától Szécsi Pál dalokat hallhat a kö-
zönség, Horváth Andor előadásában, 
fél hattól Balázs Pali, este negyed hét-
től pedig Koós János szórakoztatja a 
közönséget. – A napokban átadott Lo-
vagi Tornák Terét – szintén a Salkahá-
zi Programnak köszönhetően – ingyen 

nézhetik meg a hétvége második napján 
a miskolci nyugdíjasok – mondta el Tal-
lósné Novák Irén (képünkön), az Mis-
kolci Kulturális Központ ügyvezetője.

Az ingyenes fesztivál mellett lehető-
ség lesz várnézésre is. Erre ötvenszáza-
lékos kedvezménnyel vagyis 600 forin-
tért válthatnak belépőt most vasárnap 
azok a miskolci szépkorúak, akik meg 
szeretnék tekinteni Nagy Lajos király 
kedvenc várát.

Salkaházi főzőverSeny
Gasztronómia és retro táncdalfesztivál

A tűzifa pénteken már a helyszínen várta a versenyzőket

Szeptember 3. és 6. között immár 
negyedik alkalommal rendezik 
meg a Népkertben a Miskolci Sör-
fesztivált. Idén a Culture Beat lesz 
az egyik legnagyobb sláger a retro 
disco világsztárok között. De ren-
geteg magyar sztár is színpadra 
lép majd a rendezvényen.

– Lesz Magna Cum Laude, EDDA, 
Hooligans, Demjén Ferenc és Ruzsa 
Magdi nagykoncertünk. Ezen kívül 
természetesen külföldi fellépőkkel 
is készülünk. Lesz Culture Beat, La 
Bouche illetve egy ABBA zenekar. A 
másik színpadon fellép a Paddy And 
The Rats, a Miskolci Illés emlékze-
nekar, Kökény Attila, a Dáridóból 

pedig Lajcsi érkezik hozzánk. De 
hallhatjuk mások mellett Tóth Gabi, 
Vastagh Csaba, Végvári Ádám, 
Csepregi Éva, és Charlie koncertjét – 
mondta el Kun Tibor, a 4. Miskolci 
Sörfesztivál szervezője.

Tavaly hetvenezer ember szórako-
zott a Népkertben a sörfesztivál négy 
napja alatt. A szervezők idén is leg-
alább ugyanennyi vendégre számí-
tanak. Az idegenforgalmi szakértők 
szerint nem csupán a helyiek, hanem 
a turisták is nagyon szeretik a fesz-
tiválokat. A nagyszabású, kulturális 
programok miatt szívesen töltenek 
több éjszakát egy-egy városban, ami 
Miskolcon is jót tesz az éttermek, 
szállodák látogatottságának.

Megkezdődött  
a visszaszámlálás...

Kisebb zajterhelés, városi hatáskörbe vont köz-
lekedés és parkolás – a város mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a négynapos sörfeszti-
vál ideje alatt a Népkert környékén élők is nyu-
godtan élhessék mindennapjaikat.

Kiss János alpolgármester a rendezvényről nyi-
latkozva elmondta: más települések vezetőihez 
hasonlóan, ők is azon dolgoznak, hogy Miskolc 
népszerű fesztiválváros legyen. Nem hagyhat-
ják azonban figyelmen kívül azon lakosok véle-
ményét sem, akik a Népkert környékén élnek és 
esetleg panaszkodnak a hangerőre, illetve a köz-
lekedési nehézségekre.

– Össze kell hangolni az érdekeket, ez a mi fe-
lelősségünk – hangsúlyozta az alpolgármester. A 
lakossági felvetések hatására tárgyalást kezde-
ményeztek a sörfesztivált szervező céggel. Meg-

állapodás született, hogy jövő héten szerdán 
hangpróbát tartanak, amelyen egy akkreditált 
szakértő cég leméri a fesztiválon várható hang-
erőt. Ezt arra a szintre kell beállítani, amit a jog-
szabályok előírnak.

Kiss János hozzátette, természetesen a feszti-
vál mind a négy napja alatt lesz rá lehetőség, hogy 
kontrollméréseket végezzenek. Ha az előre meg-
állapított hangerőtől esetleg eltérést tapasztalnak, 
a szervezők azonnal reagálnak. A közlekedést il-
letően is megállapodás született. Ennek szervezé-
se városi hatáskörbe kerül, és úgy fogják alakíta-
ni, hogy a fesztiválra érkező tömeg ne nehezítse a 
Népkert környékén lakók életét, mozgását.

Egyéb intézkedések is történtek: idén nem lesz 
például diszkószínpad, s szabályozzák a körhin-
tások, illetve a vurstlisok hangerejét. – Csökken 
a zajszint az előző évekhez képest. A Népkert 
környékén élők kisebb zajterhelésre számíthat-
nak a fesztivál ideje alatt – szögezte le az alpol-
gármester.

Szabályozott hangerő,  
rendezett parkoláS

„Minden város küzd azért, hogy népszerű  
fesztiválhelyszín lehessen”
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A Diósgyőri vár adott otthont au-
gusztus 26-28. között a XX. Orszá-
gos Főépítészi Konferenciának. A 
rendezvényen átadták a Főépítészi 
Életmű Díjat, az Év Főépítésze Díjat 
és a Köztér-megújítási Nívódíjat is.

Nehéz lett volna méltóbb helyszínt 
találni a jubileumi konferenciának, 
mint az újjáépített Diósgyőri vár, il-
letve annak lovagterme. Pfliegler Pé-
ter alpolgármester szerdán közel száz 
főépítészt köszöntött az ország min-
den részéből. Beszédében kiemelte, a 
világhoz való viszonyunkat legalább 
annyira meghatározza a minket kö-
rülvevő (épített) környezet, mint pél-
dául a nyelv. – Fedezzék fel szakértő 
szemmel, micsoda változások történ-
tek Miskolcon! Akik pedig most jár-
nak először nálunk, csodálkozza-
nak rá, mennyire nem igazak, illetve 
mennyire megváltoztak a várossal 

kapcsolatos sztereotípiák! Ez a város 
bátor volt, megváltoztatta a korábban 
rá ragasztott jelzőket, kezébe vette a 
saját sorsát – fogalmazott az alpolgár-
mester.

A tanácskozás egyik legfontosabb 
kérdése az volt, szabad-e újjáépíte-
ni régi várromokat vagy nem. Ros-
tás László miskolci főépítész szerint a 
szakma, a Diósgyőri várat látva, hatá-
rozottan a felújítás mellett foglalt ál-
lást. – Egyértelműen kiderült, hogy 
a megépített épület és nem a romok 
konzerválása az, ami igazából a jövőt 
képviseli – hangoztatta a főépítész. – 
Az épített környezetet meg kell óvni, 
a pusztított örökséget helyre kell állí-
tani – fogalmazott Rostás László. 

2015-ben az Év Főépítésze Díjat 
Zsigmond László okleveles építész-
mérnök, Veresegyház, 
Rácalmás és Mátészal-
ka főépítésze kapta, ki-

magasló építészeti, építőművészeti 
munkájáért. Főépítészi Életmű Díjat 
vehetett át Arató György, okleveles 
építészmérnök, Budapest 13. kerület 
nyugalmazott főépítésze, valamint 
Bodonyi Csaba okleveles építészmér-
nök. Köztér-megújítási Nívódíjban 

részesült a Budapest 8. kerület józsef-
városi önkormányzat által megvalósí-
tott Kálvária tér rehabilitációja, vala-
mint a 13. kerület, Vizafogó lakótelep 
komplex közterületi felújítása. A ní-
vódíj pályázaton dicséretben részesült 
a Budapest 8. kerület józsef városi ön-

kormányzat által megva-
lósított Teleki László tér 
– FIDO tér rehabilitá-

ciója, Eger, Dobó tér és környékének 
építészeti rekonstrukciója, valamint 
a Dunakeszi főterének funkcióbővítő 
rehabilitációja is.

A díjakat Pfliegler Péter alpolgár-
mester, Rostás László főépítész, Sala-
min Ferenc, az Országos Főépítészi 
Kollégium elnöke, valamint Körmen-
dy Imre, a Magyar Urbanisztikai Tár-
saság elnöke adta át.

Országos főépítészi 
konferencia  
a Diósgyőri várban

„Nem a romok konzerválása képviseli a jövőt”

2015. szeptember 1-től megkezdődik 
az iskolai tanév, életbe lép az őszi me-
netrend a magasabb utazási igények-
hez igazodva. Az MVK Zrt. járatai 
a nyáron bevezetett változásokkal 
kiegészítve fognak közlekedni.

A nyári menetrendhez képest szep-
tember 1-től a reggeli és a délutáni csúcs-
időben sűrűbben közlekednek a 3, 3A, 6, 
7, 12, 14, 16, 32, 35, 67 jelzésű autóbu-
szok. Szeptember 1-től indul az ME és 
a 22-es járat, ez utóbbi az órakezdéshez 
igazodva közlekedik. A 14-14Y autóbu-
szok vonalán két új megálló épül a Futó 
utcán. A Sütő János utcai megálló párja 
a Repülőtér irányába és Mész utcai meg-
álló szintén a Repülőtér irányába. 

A villamosoknál az utazási igénynek 
megfelelően a reggeli csúcsidőhöz cso-
portosították át a járatokat. A Miskolcon 
több mint 100 helyszínen megtalálható 

kijelzőnek köszönhetően az utasok valós 
idejű menetrendi információkat kaphat-
nak. Az MVK SMS szolgáltatása segítsé-
gével is lekérdezhető a járatok valós ide-
jű érkezése, ehhez a megállóhely kódját 
kell elküldeni üzenetben a +36-30/344-
4329-es telefonszámra. A kód a megál-
lóhelyi oszlopon, illetve a www.mvkzrt.
hu/valosidoben oldalon érhető el.

Miskolc új villamosain kiépített 
WIFI szolgáltatás díjmentesen vehető 
igénybe, használatával egyszerűen le-
tölthető (Android alapú telefonokra) 
a transIT menetrend: MVK Zrt. app-
likáció is, amely a menetrendi adatok 
mellett képes megjeleníteni a buszok, 
villamosok valós idejű helyzetét térké-
pen. A menetrendkönyv a bérletpénz-
tárakban már megvásárolható, illetve 
az MVK honlapjáról letölthető: http://
www.mvkzrt.hu/sites/default/files/do-
kumentumok/menetrendkonyv.pdf 

A kormány az utasok javára 
szeretné megváltoztatni a tömeg-
közlekedést, mivel a menetrendek 
jelenleg nem mindig veszik figye-
lembe az emberek igényeit – jelen-
tette ki a napokban Lázár János 

Miniszterelnökséget vezető mi-
niszter a Vásárhely24 nevű portál-
nak nyilatkozva. Kihangsúlyozta, 
a kabinet nagy lehetőséget lát a tö-
megközlekedésben, melynek egyik 
fejlesztési iránya lehet a villamos- 

és vasúthálózat összekötése. El-
mondta, az országban ezt három 
térségben érdemes kipróbálni: 
Szombathely és Kőszeg, Miskolc és 
Miskolctapolca, valamint Szeged 
és Hódmezővásárhely között. 

Villamossín miskolctapolcára?

Csütörtökön adták 
át Borsod-Aba-
új-Zemplén megye 
hetedik kormá-
nyablakát Szikszón. 
Mostantól nem csu-
pán okmányirodai 
ügyintézésre van 
lehetőségük a járás-
ban élőknek, csak-
nem négyszázféle 
ügyben fordulhat-
nak az újonnan 
nyílt hivatal munka-
társaihoz.

Az átadóünnepségen Demeter Ervin megyei kor-
mánymegbízott kiemelte, korábban az integrált kor-
mányzati ügyfélszolgálatok csak a megyeszékhelyeken 
voltak elérhetőek. A kormányablakok azt a célt szol-

gálják, hogy hivata-
li ügyintézés min-
denki számára 
elérhető legyen, 
akár nagyvárosban, 
akár egy kistelepü-
lésen él. Mostantól 
már a szikszói já-
rásban élő, csak-
nem tizennyolcezer 
embernek sem kell 
Miskolcra mennie, 
hivatali ügyei in-
tézéshez. – Egy já-
rási kormányablak 
hozzávetőleg há-

romszáznyolcvan ügykör intézésre alkalmas. Ezt egy 
jelentős informatikai háttértámogatás teszi lehetővé, 
illetve a munkatársaink felkészültsége, képzettsége – 
hangsúlyozta Demeter Ervin.

Újabb kormányablak nyílt a megyében
Gyors, elérhető hivatali ügyintézésŐszi menetrendi változások



Szabadidő Miskolci Napló

Szeremley Hubától azt hallottam, 
minden magyar ember a génjeiben 
hordozza, hogy legyen saját bora. 
Csak az a kérdés, hogy ez mikor 
tör ki belőle – mondta el Demeter 
Ervin, B.-A.-Z. megye kormány-
megbízottja, aki Tokajban nyilat-
kozott a Miskolc Televíziónak.

Demeter Ervin tősgyökeres budapes-
ti volt, aztán elvarázsolta Tokaj-Hegy-
alja. A borászkodás egy mádi, hétvégi 
házzal kezdődött az életében. 
– Valamikor a hetvenes 
évek végén, nyolcva-
nas évek elején jár-
tam itt először. 
Aztán 2000-ben 
lett a hétvégi ház 
és a szőlő, ebből 
alakult ki egy kis 
családi borászat.  

A kormány-
megbízott szerint 
a tokaji a világ egyik 
legjobb adottságú 
borvidéke. – Nagy lehe-
tőségeket rejt, és úgy gondol-
tuk, mi is részt kívánunk venni ezek 
kiaknázásában. Már tizenhárom szü-
ret van a hátunk mögött – nyilatkoz-
ta, kiemelve, hogy a borkészítés terü-
letén már nem versenyképes a korábbi 
mennyiségi szemlélet.

Ma már a „készítsetek jobbat!” a jel-
szó, ezt kell szem előtt tartani, ha azt 
szeretnénk, hogy a világpiacon megfe-
lelő helyre kerüljön a tokaji bor. Csakis 
magas minőségű borok előállításával 
lehet jövedelmezővé tenni a borterme-

lést, megfelelően ki-
használni természeti 

adottságainkat.
– A világban kétféle bor  

lé te zik. Vannak az úgynevezett vi-
lágborok, amelyek bárhol megtermel-
hetők, és vannak az úgynevezett he-
lyi borok. Ezek előállításában pedig 
kulcsszerepe van a helyi adottságoknak 
és a helyi embereknek. A tokaji édes bor 
az elmúlt 300 esztendőben bebizonyí-
totta, hogy ez kivételes adottságú bor-
termelő hely. A tapasztalatok szerint 
azonban ma az embereknek nagyjából 
egy százaléka iszik természetes, édes 
borokat. Tizenöt éve indult itt el az a 

folyamat, hogy a száraz borokat igen jó 
minőségű szőlőből készítik, így ezek is 
szélesebb fogyasztói réteghez tudnak el-
jutni – fogalmazott Demeter Ervin.

– Mindent kézzel csinálunk, nin-
csenek szüretelő gépek, az aszúszeme-
ket egyesével szedjük ki a fürtökből. A 
dűlőkben, a nagyon meredek részeken 
is kézzel kell kapálni, permetezni, ezek 
a minőségi borok tehát nagyon mun-
ka- és költségigényesek. Ahhoz viszont, 
hogy megfelelő árat kapjunk érte, ma-
gas minőséget kell előállítani – hangoz-
tatta.  A kormánymegbízott kiemelte, a 
térségben a tudásra és az oktatásra kell 
hangsúlyt fektetni. 

„A magyar ember a génjeiben hordozza, hogy legyen saját bora”
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Több ezren látogattak ki az elmúlt 
napokban a Diósgyőri várba és kör-
nyékére, ahol hamisítatlan közép-
kori hangulattal várták a közönsé-
get. A nyolcnapos programsorozat 
látványos felvonulással vette kezde-
tét, ahol Nagy Lajos király és Erzsé-
bet királyné népes udvartartásával 
köszöntötte a látogatókat. 
 

A rendezvények ideje alatt a vár 
bejáratánál egy díszes „forgatag ka-
put” helyeznek el, melyen belépve 
a látogatók egy másik világban 
találták magukat. Olyanban, 
ahol harcedzett lovagok 
viaskodtak a király szó-
rakoztatására, tűznye-
lők, komédiások, meg-
termett gazdasszonyok 
harsogták tele az udvart, 
és jóízű pecsenyék illata 
csábította lakomára a meg-
fáradt vándort. A forgatag idei 
programja igazi családi időtöltést 
kínált, ahol testközelből megtapasz-
talhatóvá vált a történelem. A láto-
gatók nem csupán passzív szemlélők 

voltak, hanem részeseivé is váltak az 
„időutazásnak”.

A Diósgyőri vár fénykorát megidé-
ző játékokon számos lovagrend kép-
viseltette magát, köztük a visegrádi 
Szent György Lovagrend, a debrece-
ni Arany-Keresztes Lovagok és még 
sokan mások. Nagy Lajos király lo-
vagi tornájának egyik díszvendége 
Kassai Lajos világrekorder lovasíjász 
volt, aki lélegzetelállító bemutatójá-

val szórakoztatta a vár népét. A mu-
latság sem hiányzott a várból, voltak 

vásári mutatványo-
sok, gólyalábasok és 
középkori együtte-
sek. A középkori él-
ményekre fogékony 
közönség gyönyör-
ködhetett a Pavane 
zászlóforgatók mű-
sorában, solymász 
bemutatókban, a 
Kard és Kereszt Jo-
hannita Testvériség 
előadásán, szórakoz-

hatott a Paprika 
Jancsi és a Sebaj 

B ábsz í n há z 
műsorain, a  
d e br e c e n i 
Történelmi 
Korok Ha-

gyományőr-
ző Egyesület 

fegyver- és viselet bemutatóján 
és vitézi tornáján. A hosszú hétvé-

gén családi programokkal bővült a 
kínálat.  

A hétköznapi műsorok is ígér-
tek izgalmakat, a szabír és a szittya 

lovasíjászok bravúros bemu-
tatókkal, a Mathias Rex Egyesület 
pedig tüzérségi műsorral készült. 
Szent László Vitézei és a Diósgyőri 
Aranysarkantyús Lovagrend vise-
let és fegyverzet bemutatót tartott a 
felső várudvarban, míg a várárok-

ban a korabeli katonai tábori éle-
tet jelenítették meg. Mindemellett 
fegyver- és viselet bemutató, kora-
beli gyógy- és fűszernövény isme-
reti előadás, kézműves foglalkozás 
és mesterség bemutatók várták a 
látogatókat. 

A Miskolci Galéria Színház-
történeti és Színészmúzeuma 
bizonyult a legnépszerűbbnek 
MIDMAR Miskolci Idegenfor-
galmi Marketing Nonprofit Kft. 
által július 10-től augusztus 23-
ig meghirdetett szavazáson. 

A résztvevők tizenegy kulturá-
lis intézmény közül választhatták 
ki kedvencüket. A szervezők célja 
az volt, hogy felhívják a figyelmet 
Miskolc rendkívül sokszínű turisz-
tikai kínálatára gazdag palettájára. 
– Csaknem ezerötszázan látogatták 
meg a szavazó felületet – mondta el 
Nagy Júlia, a MIDMAR ügyvezetője. 
– Az első helyezett Színháztörténe-
ti és Színészmúzeum több mint há-
romszáz szavazatot kapott. A többi-
ek elég jelentősen le voltak maradva, 
általában harminc és hatvan közötti 
szavazatot számlálhattak.

A Színészmúzeum méltán nép-
szerű értéktár. Az intézmény mun-
katársai folyamatosan igyekeznek 
olyan új ötletekkel, elképzelésekkel 
előállni, amelyek nemcsak a mis-
kolciakat, de a város határán kívül 
élőket is idevonzza. Vass Nóra, a 
múzeum munkatársa elmondta, in-
tézményük mindig népszerű volt, ez 
érezhető a közönség folyamatos ér-
deklődésén, akik a „lábukkal szavaz-
nak” és mindig nagy számban kere-
sik fel a Színészmúzeumot. Állandó 
és időszakos tárlataik egyaránt sok 
látogatót vonzanak. 

A Színészmúzeum  
a legnépszerűbb

„A látogatók testközelből tapasztalhatták meg a középkor világát”

Elvarázsolta Tokaj-Hegyalja
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Az elmúlt héten 
tartotta évad-
nyitó társulati 
ülését a Miskolci 
Nemzeti Színház. 
Mint elhangzott, 
a 192. évadban 17 
új bemutatóval 
várják a nézőket. 

Béres Attila igazgató elmondta, júli-
usban a város közgyűlése egyhangúan 
elfogadta a művészeti tanács tagjai által 
megírt pályázatot, ami hatalmas felelős-
séget ró a színházra. - A következő öt év 
a munkáról kell, hogy szóljon, hiszen ne-
künk a minőséget kell képviselnünk, le-
gyen szó akár mesedarabról, operettről, 
bohózatról, vagy drámáról – tette hozzá. 

Kétszáz évvel ezelőtt a miskolciak úgy 
döntöttek, hogy színházat szeretnének, 
és az összefogásból meg is született ha-
zánk első magyar nyelvű kőszínháza. 
Ez máig meghatározza a lakosság és a 

teátrum kapcsolatát. Abban a korban, 
amikor mindenhonnan ömlik a bóv-
li az emberekre, az igényes szórakozta-
tás egyetlen alternatívája a színház ma-
radt. Ezért a mi célunk az, hogy a legjobb 
színház legyünk, másként nem érdemes 
ezt csinálni – tette hozzá az igazgató.

– A városvezetés valóban ott áll a 
színház mellett – mondta el beszédében 
Kiss János alpolgármester, aki részt vett 
az évadnyitó ülésen. – Minőség, érték 
és ízlésformálás – a miskolci színház és 
egyáltalán a színjátszás jövőjével kap-
csolatban ezek kulcsszavak. Az embe-
rek szabadidejéért nagy verseny folyik, 

a színházban pedig óriási potenci-
ál van, hiszen nemcsak szórakoztat, 
hanem tanít, nevel is – fogalmazott 
Kiss János. 

A társulati ülésre egy meglepe-
tés produkcióval is készültek a mű-
vészeti tanács tagjai, hiszen Bősze 
Györgyöt felépülése után újra a szín-
padon köszöntheti a közönség és a 

társulat. Az idén 50. színészi jubileumát 
ünneplő művészt és a különleges pro-
dukciót perceken keresztül állva ünne-
pelte a társulat.

Új tagokkal is bővült idén a színház: 
A színészek közül Prohászka Fanni, 
Feczesin Kristóf, Lajos András, Som-
hegyi György, Farkas Sándor lett a tár-
sulat tagja, míg vendégként játszik az 
évadban Cseh Judit, Vicei Zsolt, Mol-
nár Áron, Voight Ági. A Miskolci Bal-
ett két új táncművésszel gazdagodott 
Dragos Dániel és Medvecz Marcell 
személyében, míg Balázsi Vivien az 
énekkart erősíti.

Hamarosan létrejöhet a 
Herman Ottó Múzeum új épü-
letrésze, ahol a Kárpát-me-
dence népviseleteit bemutató 
kiállítás is helyet kap majd. 
Barna György gyűjteményét 
úgy rendezné a múzeum, hogy 
mellette a magyar népzene és 
a néptánc bemutatása is he-
lyet kapjon.  

Az uniós pályázat előkészíté-
se jó ütemben halad. A tervek és 
az építés engedélyei jórészt meg-
vannak. Ha kiírják a pályázatot és 
döntés születik, akkor röviddel a 
közbeszerzési eljárások után, akár 
már jövőre elindulhat az építkezés 
is – mondta el lapunknak Pusztai 
Tamás, a Herman Ottó Múzeum 
igazgatója.

A több mint négyezer öltözet-
darabból álló viseletgyűjteményt 

óvni kell a környezeti behatások-
tól és a párától. Emellett azonban 
szeretnének a magángyűjtemény-
ből valódi közgyűjteményt csi-
nálni. Lehetőséget biztosítani a lá-
togatóknak arra, hogy interaktív 
formában, közvetlen élményeket, 
ismereteket szerezzenek a népmű-
vészetről. Felvették a kapcsolatot a 
Néprajzi Múzeummal, összegyűj-
tötték az elmúlt száz év legérde-
kesebb archív felvételeit, ezek is a 
kiállítás részei lesznek. Emellett 
egyes darabokat megfoghatnak és 
fel is próbálhatnak majd a látoga-
tók – nyilatkozta az igazgató. A 
kiállítás része lesz egy olyan „be-
avató terem” is, ahol a közönség 
múzeumpedagógusok, zenészek 
segítségével ismerkedhet majd a 
népzenével és a néptánccal.

Pusztai Tamás tájékoztatott, 
hogy az új szárny megépítésével 
egy olyan múzeumi tér jöhet létre, 
amely képletesen újra létrehozza az 
egykori pártházzal kettévágott Kál-
vária domb – Népkert kapcsolatot.  

Látványtárból 
múzeumi kiállítás

5

Várhatóan már ősszel Miskolcra érkezik a ma-
gyar festészet 1870-1970 közötti korszakának 115 
kiemelkedő alkotását tartalmazó Kövesi-gyűjte-
mény. 

A – mások mellett - Aba-Novák, Ámos, Berény, 
Bortnyik, Derkovits, Koszta, Mednyánszky, Perl-
mutter, Rippl-Rónai, Szőnyi és Vaszary főműveit 
magában foglaló, egyedülálló kollekció 2013-ig gya-

korlatilag rejtve maradt a nyilvánosság elől. Eredet-, 
állapot- és értékmérését a Szépművészeti Múzeum 
és a Magyar Nemzeti Galéria szakemberei végezték, 
dokumentálták.  

Mint arról már hírt adtunk, Miskolcon, a 
Herman Ottó Múzeumban helyezik letétbe, ál-
landó kiállítás formájában Kövesi István egyko-
ri hentes festménygyűjteményét. A kollekciót a 
Magyar Nemzeti Bank (MNB) vásárolja meg, az 

Értéktár Program keretében. A mintegy 
795 millió forint összértékű festménye-
ket jelenleg az egyik országos közgyűj-
temény raktárában tárolják. Az MNB 
sajtóosztálya érdeklődésünkre úgy tá-
jékoztatott, hogy a jogi és közbeszerzé-
si folyamatok lezárulta után, várhatóan 
október végén, november elején kerül-
het Miskolcra a gyűjtemény. 

Évről évre hagyomány már a campu-
son, hogy tábort szerveznek az elsős 
hallgatóknak. Múlt vasárnap hatszáz-
huszonöt „gólya” érkezett a Miskolci 
Egyetemre, az ország minden tájáról. 

A szervezők szerint még a miskolciak-
nak is érdemes részt venni a gólyatábor-
ban. – Olyan programokat szervezünk 
az elsősöknek, amelyeken megismer-
hetik a felsőbb éveseket, a hallgatótár-
saikat, az évfolyamtársaikat. „Civilben” 
láthatják a tanáraikat, belekóstolhatnak 
az egyetemi életbe és találkozhatnak hagyományainkkal – 
mondta el Berzeviczi Márk, a jogász hallgatói önkormányzat 
elnöke.  – A diákokat egész életükön át elkísérik az itt eltöl-
tött időszak élményei – tette hozzá Jedlicska Tibor, a Miskolci 
Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke. – Nem egy-

szer hallottam már, hogy felismerik egymást pusztán az ujju-
kon fénylő gyűrűről. Gondoljunk csak bele, milyen jó érzés és 
mekkora előnyt jelenthet ez például egy állásinterjún! Hétfőn 
késő délután Horváth Zita rektorhelyettes is köszöntötte a gó-
lyákat, majd közösen lufikat engedtek a levegőbe.

Több száz „góLya” az egyeTemen

Már ősszel Miskolcra érkezhet a Kövesi-gyűjtemény

Az Őszi Napsugár Otthon ha-
gyományos, nyárbúcsúztató ren-
dezvényén idén is együtt ünnepel-
tek az idősek és az otthon dolgozói. 
Kabarétréfák, az 1920-as, ’30-as 
évek divatos táncai és régi magyar 
filmzenék is szerepeltek az ünnepi 
műsorban.

Piknik anno… – ez volt a címe 
a programnak, melyet Füleki Tí-
mea intézményvezető nyitott 
meg. Mint mondta, már hagyo-
mány, hogy színes műsorral ké-
szülnek a nyárbúcsúztató rendez-
vényre. Ezúttal az 1920-as, ’30-as 
évek hangulatát idézték fel, a kor 

kabarétréfáival, divatos táncai-
val. Régi magyar filmslágereket 
is előadtak – többek között a Me-
seautó című filmből – és felcsen-
dült Jávor Pál egyik dala. Az ön-
kormányzat kiemelten fontosnak 
tartja az idős emberek tiszteletét, 
megbecsülését. Az Őszi Napsugár 
Otthon nyárbúcsúztató program-
ján részt vett Kiss János alpolgár-
mester, s jelen voltak Kovácsné 
Budai Mária, valamint Novák Jó-
zsefné önkormányzati képviselők. 
A program ünnepi ebéddel zárult, 
az asztalra töltött káposzta és friss 
rétes került.

Hagyományos nyárbúcsúztató

ÉvadnyiTó TársuLaTi
üLÉs a színházban

„A minőséget kell 
képviselnünk”

Növelni tudták a hallgatói létszámot
A tavalyi, összesen 2.452 felvett hallgatóval szemben 2015-ben 2.473-an kezdhetik meg tanulmányaikat a 

Miskolci Egyetemen. Az intézmény a demográfiai folyamatok és a felvételi ponthatárok emelkedése mellett is 
növelni tudta népszerűségét, ismét bizonyítva, hogy az észak-magyarországi régió meghatározó tudásbázisa, 
s a felsőoktatási intézmények között országosan is az élmezőnyben foglal helyet. A héten nyilvánossá váltak az 
idei felsőoktatási pótfelvételi-eljárás eredményei is: a Miskolci Egyetemen így felvett hallgatói létszám 195 fő 
lett annak ellenére, hogy már csak önköltséges helyekre lehetett jelentkezni.
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
Borsodcolor Kft. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Tanszervásár a Borsodcolorban!

OKTÓBER VÉGÉN ZÁRUL A TÁMOP 1.1.2 PROGRAM 
DE VANNAK MÉG TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK
A 2011. május 1-jén elindult TÁMOP 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának ja-
vítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” elnevezésű országos programot 
a Nemzetgazdasági Minisztérium és a megyei Kormányhivatalok konzorciumban, az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósítják meg a 2011-2015 közötti 
időszakban. 
A projekt fő célja, hogy szolgáltatásokkal, támogatási formákkal segítse az álláskeresők munka-
erő-piacra való be-, illetve visszajutását. A program komplex problémakezelési módszereivel csök-
kenti a résztvevők társadalmi, gazdasági hátrányait, javítja munkaerő-piaci esélyeiket, elfogadott-
ságukat. A kompetencia alapú szakmaválasztással, valamint a munkaerő-piacon keresett szakmák 
megszerzését biztosító képzésekkel közelíthetők egymáshoz a munkáltatók igényei és a munkaerő 
kínálat, a programrésztvevők minél nagyobb arányú támogatással, illetve támogatás nélküli munkába 
helyezése céljából.
A projekt nyújtotta segítséget az alacsony iskolai végzettségűek, a 25 év alatti fiatalok, a pályakez-
dők, az 50 év felettiek, a gyermeknevelésből, a hozzátartozó ápolásából visszatérők, a foglalkozta-
tást helyettesítő támogatásra jogosultak és a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek vehetik 
igénybe.
A projekt utolsó évében a 25 év alatti fiatalok kivételével minden hátrányos helyzetű célcsoportba 
folytatódnak a bevonások. A fiatalok képzésbe vagy foglalkoztatásba történő be-, illetve visszasegí-
tésére a 2015. január 1-től elindult Ifjúsági Garancia Rendszer hivatott.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által megvalósított program rendelkezésre álló 
megyei forrása több mint 21 000 fő – a meghatározott célcsoporti feltételeknek megfelelő – ál-
láskereső munkaerő-piaci helyzetének javítását célozza meg a 2015. október 31-ig tartó projekt-
időszakban. 
2015. július 31-ig 21 733 fő hátrányos helyzetű álláskereső került bevonásra a programba.  
11 039 fő kezdte meg képzését, melyből eddig 9 244 fő sikeresen szakmát szerzett. Több mint  
12 600 esetben nyújtottunk a programrésztvevőt foglalkoztató munkáltatók részére bér/bérkölt-
ség támogatást. A vállalkozóvá válás támogatást 583 alkalommal vették igénybe a vállalkozni kívá-
nó ügyfelek. A lakhatási támogatás bevezetésének célja a munkaerő mobilitásának növelése volt, 
annak érdekében, hogy az álláskeresők olyan munkalehetőséget is elfogadjanak, amely esetben 
a munkavégzés helye az állandó lakóhelyüktől távol van. Ezen támogatásban 378 munkavállaló 
részesült. 
A TÁMOP 1.1.2 program megvalósításából hátralévő időben még az elhelyezkedést segítő  bér-, 
bérköltség, vállalkozóvá válás és a lakhatási támogatás vehetők 
igénybe, melynek részleteiről bővebb információ a területileg il-
letékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályain kérhető. 
A támogatások részletei és az osztályok elérhetőségei:  
www.kormanyhivatal.hu; http://borsod-abauj-zemp-
len.munka.hu

Apróhirdetés
Családsegítő önkénteseket keres az 
Otthon Segítünk Alapítvány. A segí-
tő munkára jelentkezőknek felkészítő 
önismereti tréninget tartunk, ami  in-
gyenes. Tanfolyamra jelentkezés, on-
kentes.m@gmail.com, 30/905-8113.
Baptista Tevékeny Szeretet Misz-
szió. „Új Esély Háza” Támogatott lak-
hatás – MISKOLC Szenvedélybete-
gek számára. Telefon: 06-70/930-4920 
Email: tamlakmiskolc.btesz@gmail.
com, http://www.btesz.hu/
Nem italozó, önállóan dolgozni tudó 
ácsot, és korábban ács mellett dolgo-
zó segédmunkást keresek 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 
beépítése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőzteté-
se. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.

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 aToMerőMű-
BeN, paprikaFeSzTivÁl kaloCSÁN: 
szeptember 19.: 9500 Ft/fő
l  eperjeS – lőCSe – SzepeSvÁralja: 

szeptember 26.: 6000 Ft/fő
l  a FilMkéSzíTéS rejTelMei, kü-

löNlegeS lÁTNivalók eTyekeN 
éS zSÁMBékoN: október 3.: 8500 Ft/fő

cím: Miskolc, Bató-ház földszintjén 
tel.: 46/344-454
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Miskolci Napló – A város lapja

Első alkalommal csatlako-
zott az ÉSZAKERDŐ Zrt. 
a „Muzsikál az erdő” ren-
dezvénysorozathoz.

Múlt szombaton több mint 
kétszázan utaztak a Lillafü-
redi Állami Erdei Vasút sze-
relvényein Andókútra, hogy 
részt vegyenek a programo-
kon. Az érdeklődőket erdei 
séták várták: ezeken Szabó 
Lajos, erdőmérnök, a Muzsi-
kál az Erdő Alapítvány elnö-
ke és Csiger Zsolt, szakoktató, 
erdei iskolai programvezető 
hívta fel a figyelmet az erdő 
szerepére és fontosságára, a 
természetvédelem és az er-
dőgazdálkodás kapcsolatára. 
A gyerekek kézműves foglal-
kozásokon vehettek részt, a 
felnőttek pedig borkóstolón 
ismerkedhettek meg egyebek 
mellett a tokaji borok ízeivel. 
A szervezők rendhagyó, sza-

badtéri kiállításon mutatták 
be a „Muzsikál az erdő” idei 
fotó- és gyermekrajz pályá-
zatának legszebb alkotásait. 
Az erdei koncertek előtt Sza-
bó Lajos, a programsorozat 
főszervezője, Rostás Lász-
ló, Miskolc főépítésze és Bó-
zsó Gyula, az ÉSZAKERDŐ 
Zrt. műszaki osztályvezető-
je köszöntötte a vendégeket. 
A varázslatos szépségű erdei 
tisztáson a Bükki Vadászkür-
tösök után Balog Péter gitár-
művész és a Palota Rézfúvós 

Quintett adott sza-
badtéri koncertet.

Miskolci Kamarazenei 
Nyár idei programsoroza-
ta - augusztus 24-től 29-ig 
– Mosonyi Mihály, a 200 éve 
született magyar nemzeti 
romantikus zeneszerző élet-
művének bemutatását tűzte 
ki célul.

Ünnepeljük minél többen 
ennek a méltatlanul elfeledett 
komponistának, a magyar 
zene nyelvújítójának és 
megreformálójának év-
fordulóját – ajánlotta 
a közönség figyelmé-
be a rendezvényso-
rozatot Flach Antal 
szervező. – Íme, egy 
fiatalember a moson 
vármegyei Boldogasz-
szonyból, aki Schu-
berthez hasonlóan, egy 
grófi család zenemestere-
ként, párját ritkító szorga-
lommal és ösztönös arányér-
zékkel sajátította el a nagy 
bécsi mesterek zenei nyelve-
zetét – folytatta Flach Antal. 
– A gróf rétfalui birtokát el-
hagyva, már a pesti hangászok 
elitje számára is feltűnő fegy-
verzettel hódította meg zenei 
öntudatra ébredt közönségét. 
Nyitány, mise, szimfónia, vo-
nósnégyesek és zongorástriók 
akkor még csak egy, inkább a 
képzeletben jelenlevő magyar 
klasszikus zeneirodalom ké-
pét ragyogtatták fel. A jelenség 
nem kerülte el a kritika figyel-
mét sem, folyamatosan ostro-

molták az akkor 
még Michael G. 

Brandt-ként ismert 
komponistát: álljon mihama-
rább az új magyar nemzeti ze-
ne-styl megteremtésén mun-
kálkodók táborába. De még 
mielőtt ez megtörtént volna, 
egy életre szóló találkozása 
volt Liszt Ferenccel, mely által 
a „Saulból Pállá” lett Brand - 
kinek zeneszerzői eszményké-
pe ezután az esztergomi mise 
komponistája lett – 3 évre rá 
örökre eltűnt, hogy még a ne-
véről is lemondva adja át he-
lyét és szívét Mosonyi Mihály-
nak. A magyar zene újszülött 
nyelvújítója pedig sorra alkot-
ta műveit a magyar kultúr- és 

közélet nagy-
jai számára: 
Kazinczy, Szé-
chenyi, Vörös-
marty, Batthyány és 
a pályatárs Egressy tiszteletére, 
kinek nemzeti énekké lett nép-
melódiáját (a Szózatot) –mely-
nek bíráló bizottságában is 
részt vett – több művében fel-
idézte. Fél évszázaddal Bartók 
és Kodály előtt, a civilizált világ 
által is zenei anyanyelvünknek 
tartott verbunkos muzsikán és 
annak legmívesebben kimun-
kált formáján, valamint saját 
invencióra épülő népies mű-
dalok hangján keresztül és az 
újságcikkekben feladott zene-
leckéinek, vitairatainak lázas 

hangjával vívta – oly-
kor magányos – harcát a 

magyar ifjúság és egy or-
szág zenei felnövekedéséért.

Tavaly Egressy Béni, idén 
Mosonyi Mihály: igazi kultúr-
kaland! Reményeim szerint ez 
a sorozat is mély nyomot hagy 
majd zenerajongó közönsé-
günk szívében! – hangoztatta 
Flach Antal. Készült egy Mo-
sonyiról szóló vándorkiállítás 
is, amely a programok helyszí-
nein tekinthető meg. A hatna-
pos sorozat záró koncertjét, az 
előzetesen kiadott programtól 
eltérően, augusztus 29-én nem 
a minorita, hanem a mind-
szenti templomban rendezik 
meg, 19.30 órai kezdettel. 

Kamarás Máté fővédnök-
ségével immár harmadik 
alkalommal rendezik meg 
szeptember 25-én, a Musical 
és Miskolc 2015 gálaestet. 

Az eseményen ezúttal a ma-
gyar musicalszínjátszás azon 
kiemelkedő előadói lépnek fel, 
akik ezer szállal kötődnek vá-
rosunkhoz. Fellép majd a Mű-
vészetek Háza színpadán Tu-
nyogi Bernadett, Jancsó Dóra, 
Varga Andrea, Cselepák Ba-
lázs, Veréb Tamás, Csiszár 
István és Kamarás Máté. Iga-
zi kulturális kuriózumot ígér, 
hogy Kamarás Máté meghí-
vására részt vesz a rendezvé-
nyen Natsuki Yamaguchi ja-
pán énekesnő.

Fekete Ágnes, a gálaest 
főszervezője a keddi sajtótájé-
koztatón elmondta: a rendez-
vénysorozat célja továbbra is 
az, hogy bemutatkozási lehe-

tőséget biztosítson a megyéből 
származó, pályakezdő mű-
vészeknek. A gálán a fiatalok 
immár országos és nemzetkö-
zi hírnévre szert tett, szintén 
helyi származású művészek-
kel állhatnak egy színpadon. 

Marien Anita, a kulturális 
és városmarketing osztály ve-
zetője kiemelte, fontos, hogy a 
városból, a megyéből elszár-
mazott tehetségek visszatér-
nek és példaképként állnak a 
fiatalok elé.

Ilyen példakép Kamarás 
Máté is aki köszönetet mon-
dott mind a városnak, mind 
a támogatóknak, a rendez-
vény létrejöttéhez nyújtott se-
gítségükért. Cselepák Balázs, 
a győri teátrum színművésze 
kiemelte: azért is jó a gálaest 
ötlete, mert a fiatal tehetségek 
itt nem versenyeznek egymás-
sal, sokkal felszabadultabban 
léphetnek színpadra.

Háromnapos fesztivál-
lal indítja szeptemberben 
a szezont az arculatban és 
programjában is megújult 
Miskolci Szimfonikus Zene-
kar. A 2015/16-os zenei évad 
nyitó társulati ülését ked-
den tartották a Fábián utcai 
székházban.

Az évad középpontjában 
az „őselemek” témái állnak: 
a tűz, a víz, a föld és a leve-
gő. A zenekar új szlogenje – a 
„Zene, elemi erő” – és arcula-
ta is azt az üzeni, a muzsika 
ugyanúgy felpezsdíti, meg-
tisztítja és élteti mindennap-
jainkat, mint az elemek.

Szászné Pónuzs Krisztina 
ügyvezető úgy fogalmazott, 
meghirdették a hagyományos 
bérletsorozataikat, ezek azon-
ban az arculatváltás jegyében 
új nevet kaptak: a Népszerű 
sorozatból Tűzvarázs lett, a 
Gyöngy bérlet helyett pedig 

a Hangforrást választhatják 
az érdeklődők.

Az évad első nagy prog-
ramja lesz a Neked játszunk! 
fesztivál, szeptember 4-6. 
között. Az első napon tér-
zenét adnak a Szinva tera-
szon, majd a Diósgyőri vár-
ban muzsikálnak. Eljátsszák 

Haydn „A reggel, A dél és Az 
este” című szimfóniáját, este 
pedig várszerenáddal zárják a 
programot. 

Gál Tamás művészeti vezető 
kiemelte, a Tűzvarázs „nagy” 
bérlet idén is közkedvelt prog-
ramokat tartalmaz. A négy 
koncertes Hangforrás bérlet 

oratórikus és vokális mű-
veket tűz műsorra. Emel-
lett újra szerepel a zenekar 

a Szezonbérletben is, öt kon-
certtel. Mindhárom sorozat-
ban kiváló művészeket láthat a 
közönség. Érkezik többek kö-
zött a híres Wagner-karmes-
ter, Ivan Anguelov, aki egye-
dülálló módon Dvořáknak 
mind a 9 szimfóniáját CD-re 
vette; a Budapesti Wagner-na-
pok egyik kiválósága, Elisa-
bet Strid, akit bolygó hollandi 
Sentájaként ismerhetett meg 
a hazai közönség. Fellép még 
az együttessel többek között 
Baráti Kristóf, Hollerung Gá-
bor, Kocsis Zoltán, Vashegyi 
György és jön a nyíregyházi 
Cantemus Kórus is.

– Az én személyes kedven-
cem – s úgy tűnik, a zenekar is 
szereti – a Diósgyőri vár lovag-
termében megkezdett sorozat. 
A hely miliője, hangulata a 
közönséget is magával ragad-
ja – hangsúlyozta Gál Tamás. 
– Örömmel jelenthetem be, 
hogy többéves szünet után, az 
intézmény invitálására visz-
szatérünk a fővárosba, a Mű-
vészetek Palotájába – mondta 
még el a művészeti vezető.

Folytatódnak a 0-3 éves kor-
osztálynak szóló Ciróka baba-
koncertek, a kismamáknak és 
babáknak szóló Szív-hang so-
rozat, az interaktív „Játsszunk 
zenét a szimfonikusokkal!”, 
illetve a Hang-ár címet viselő, 
a város ifjúsági együtteseivel 
közös előadássorozat. Idén is 
lesznek továbbá Promenád és 
Aperitif koncertek.

Miskolci kaMaraZenei nyár 2015
a Mosonyi bicentenárium jegyében
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Muzsikált 
az erdő

Fiatal tehetségek 
ismert művészekkel

Miskolci sZiMFonikusok – a Zene eleMi erejével
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A Hősök tere az 1930-as években nyerte el formáját. 19. századi han-
gulatú épületek szegélyezik, északról a barokk minorita templom és a 
Földes Ferenc Gimnázium, keletről a Postapalota, délről a zsinagóga, 
nyugatról a Berzeviczy Gergely Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szak-
középiskola valamint a Magyar Államkincstár épülete. Valamikor az 
első világháború monumentális emlékművét kívánták itt elhelyezni, 
amelyet Gárdos Aladár tervezett. Ez nem valósult meg, 1946–1976 kö-
zött a szovjet hősi emlékmű kapott helyet, amely 1976. július 22-én a 
Hősök temetőjébe került. 1976. november 7-én avatták fel a téren Somo-
gyi József felszabadulási emlékművét - amely az 1993-as felújításig állt 
itt – 2003. augusztus 19-én Miskolc város elesett hőseinek emlékművét. 
2006 tavaszán felújítási munkák kezdődtek, az átalakított, megújult te-
ret 2007. június 8-án adták át.                                     fotó: Mocsári LászLó

Akkor...

...és Most

Miskolc város díszpolgári cím ado-
mányozásának történetében We-
kerle Sándor 1894. évi kitűntetése 
után egy viszonylag hosszabb szü-
net következett. Legközelebb 13 év 
múlva avattak díszpolgárt. Ekkor 
nem más kapta az elismerést, mint 
gróf Andrássy Gyula. 

1907. november 29-én iktatta be a 
város díszpolgárainak sorába a máso-
dik Wekerle-kormány belügyminisz-
terét. Az aranykönyvbe bejegyzett 
indoklás szerint. „...Miskolcz város 
közönségének egyik legfőbb s úgy-
szólván százados óhajtása teljesült, 
mert Andrássy Gyula gróf m. kir. bel-
ügyminiszter a város törvényhatósági 
joggal felruházása végett törvényja-
vaslatot terjesztett be az országgyűlés 
elé, amelyet az országgyűlés képvi-
selőháza ma el is fogadott, s előrelát-
hatólag igen rövid idő alatt meglesz a 
törvény, mely városunkat a törvény-
hatóságok sorába emeli...” 

Ezek után az „Elnöklő polgármes-
ter bejelenti, hogy azon nagyjelen-
tőségű alkalomból, hogy Andrássy 
Gyula gróf, m. kir. belügyminiszter 
úr november 15-én a képviselőház-
hoz törvényjavaslatot nyújtott be az 
iránt, hogy Miskolcz r. t. város tör-
vényhatósági joggal ruháztassék fel, 
Lichteinstein László képviselőtes-
tületi tag szabályszerű időben in-
dítványt adott be, avégett, hogy 
Andrássy Gyula gróf m. kir. belügy-
minisztert képviselőtestületünk há-
lájának külső jeléül Miskolcz város 
díszpolgárává válassza meg. 

Képviselőtestületünk 
egyhangúlag, általános lel-
kesedéssel teszi magáévá 
az indítványt, s Andrássy 
Gyula m. kir. belügymi-
niszter urat a város törvény-
hatósággá emelése körül 
szerzett érdemeiért Mis-
kolcz város díszpolgárává 
megválasztja, s elhatároz-
za, hogy a díszpolgári ok-
levelet egy más alkalommal 
megválasztandó nagy kül-
döttség útján fogja átadni, 
s megbízza a tanácsot, hogy 
a díszpolgári oklevél mi-
előbbi elkészítéséről gon-
doskodjék.” Andrássy gróf 
díszpolgárrá választása Miskolc több 
évtizedes, jogállásáért folytatott küz-
delmének a végét is jelentette. 

1907-ben a város megkapta az ön-
álló törvényhatóság jogát, ezzel kivált 
a megye fennhatósága alól és jogilag 
egyenrangúvá vált vele. Nyilvánva-
ló, a magyar kormány lépésében nem 
játszhatott túl nagy szerepet az a tény, 
hogy a miniszterelnök Miskolc dísz-
polgára volt. Ez a lépés a város gazda-
sági fejlődésének, a magyar városok 
között elfoglalt növekvő fontossági 
helyének az elismerése volt és lehető-
séget adott a további zavartalan fejlő-
désre. Miskolc 1907-ben önállóságot 
kapott és az egy éves átállást követő-
en 1909-ben vált véglegesen azzá. Ér-
dekes, hogy Andrássy díszpolgári cí-
mét majdnem visszavonta a város. Az 
első világháború után a monarchia 
felbomlásával, IV. Károly sikertelen 

restaurációs kísérleténél Andrássy a 
Sopronban megalakult IV. Károly ál-
tal kinevezett kormány tagja lett. 

Miskolc duplán érezhette magát 
kényelmetlenül, hisz nem csak ki-
tüntetettje, hanem akkor már or-
szággyűlési képviselője is volt a gróf 
a városnak. Végül díszpolgári címét 
nem vonták vissza és politikusan fo-
galmaztak: „...Andrássy Gyula, mint 
a magyar haza egyik legnagyobb po-
litikusának ártatlanságát bizonyos-
nak tartja (t.i. Miskolc város közgyű-
lése), meg van győződve arról, hogy 
ezen szerencsétlen kalandba beleke-
rült. Különben is a független magyar 
bíróság hivatott megállapítani, hogy 
ki milyen mértékben bűnös, annak 
megállapítása előtt a törvényhatósá-
gi bizottság nem akar az események 
elébe vágni.” (Folytatjuk)

soMorjAi LeheL

Mint arról hírt adtunk, augusztus 
10-én délelőtt, elektromos zár-
lat miatt tűz ütött ki a minorita 
templom plébánia irodájában. A 
B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság tájékoztatása sze-
rint berendezési tárgyak, papírok 
gyulladtak meg. Személyi sérülés 
nem történt, de az iroda kiégett és 
a templom is károsodott. 

Bekormolódtak a falak és az or-
gona is megsérült. Kalna Zsolt tar-
tományfőnök, plébános tájékoz-
tatása szerint, csupán a takarítás 
költsége – amely nem érinti a szó-
széket és az orgonát – meghalad-
hatja a nyolcmillió 
forintot. Megtud-
tuk, nagyon sokan 
érdeklődnek, hogy 
tudnának támoga-
tást nyújtani. Kal-
na Zsolt elmondta, a 
helyreállításhoz szí-
vesen fogadják a fel-
ajánlásokat, oly mó-
don is, ha valaki a 
munkájával akar se-
gíteni, a pénzadomá-
nyokat pedig a plé-
bánia irodában lehet 
leadni, ezúton is kö-
szönetet mondanak a 
jólelkű adakozóknak. 

Nem ez az első 
tűzeset a templom 
történetében. Az 
1843. évi nagy mis-

kolci tűzvész során súlyos károkat 
szenvedett az épület, leégett a tető, 
beszakadt a boltozat, még a ha-
rangok is megolvadtak, viszont a 
berendezés nagy része megmene-
kült a tűztől. Elsőnek a rendházat, 
majd a tornyokat állították helyre, 
1845-re készültek el a helyreállítá-
si munkálatokkal – az eredeti Car-
lone-féle tervek szerint. (Giovanni 
Baptista Carlone egri építész volt 
az 1729-től 1760-ig épülő templom 
tervezője és építésze). 1867-ben 
lett kész a főoltár, 1880-ban pe-
dig négy oltárt állítottak fel (Szűz 
Mária, Szent József, Szent István, 
Szent László tiszteletére).

A „vidéki” Magyarországon  
Pozsony után először Miskolcon 
indult el a villamos, mint közúti 
jármű, 1897. július 10-én. 

Ebben elévülhetetlen érdemei van-
nak Csáthi-Szabó Istvánnak (1834–
1903), aki gyógyszerész, feltaláló, 
bankár, de főleg korának nagyszerű 
üzletembere volt. Először Lillafüre-
dig, majd a Diósgyőri várig tervez-
ték vezetni a villamost, később meg-
elégedtek a város határáig, a Szent 
Anna templomig tartó fővonal meg-
építésével. Megépült a második vo-
nal is, amely a Búza térnél tért el a 
fővonaltól, s a Szelesen, a Kazinczy 
utcán haladva a Népkertig tartott. A 
cél Tapolca volt, de csak Hejőcsabáig 
jutott el a vonal, ami 1960. augusz-
tus 19-ig működött. A Tiszai pálya-
udvarról Diósgyőrig, ill. a Vasgyárig 
vezető pálya igényét a gyár szülte, il-
letve a perecesi bányák.

1906. decemberében a Szent Anna 
(Verestemplom) és Diósgyőr között 
megtörtént a pálya folytatása. A vég-
állomás a városháza előtt volt, tehát 
hamar megvalósult az elgondolás, 
hogy a helyiek és az idelátogatók vil-
lamossal közlekedhessenek várláto-
gatásra. Lillafüred – még a Palota-
szálló megépítése előtt – többször is 
felvetődött úticélként, de az erdei vo-
nal kialakítását nem bírta el a város 
költségvetése.

Azokat a szakaszokat, amelyek a 
Tűzköves állami borpincészetét kö-
tötték össze a fővonallal, vagy a Gö-
möri pályaudvart a malommal, soha 
nem tekintették „hivatalos” szárny-

vonalnak. 
Volt olyan 
elgondolás, 
amely már 
az 1920-as 
évektől ter-
vezte meg-
valósítani a 
Szentpéteri 
kapui köztemetőt, s egy odáig 
vezető villamosvonalat.

A XX. század második felének he-
lyi közlekedését alapvetően megha-
tározta a Baross Gábor – Ady Endre 
utcák közötti átjárás, összeköttetés 
megteremtése, vagyis a Bajcsy-Zsi-
linszky utca megnyitása, amelynek 
feltétele viszont a vasúti felüljáró 
megépítése volt. Ezért történt, hogy 
előbb elkészült a Szent Anna temp-
lom és a Vasgyár, a Szent Anna és 
Diósgyőr közötti sínfelújítás, mint 
ahogy átadták a Tiszai pályaudvar – 
Városház tér – Szent Anna szakaszt. 
Bár az 1950-es években megépült a 

Szinva mel-
lett, a Tiszai 
és a vasgyá-
rak közötti 
kerékpárút, 
mégis ko-
moly dolog 
volt, hogy a 
kitérők nélkü-
li pályatesten 

fél órán belül el lehetett jutni a vasúti 
pályaudvarról a gyárba. 

A diósgyőri új városközpont építé-
se indokolttá tette a villamos nyom-
vonalának megváltoztatását. 1957-
ben kezdődött az észak-kiliáni, 
1959-ben a dél-kiliáni lakótelep építé-
se (1962 és 1967 volt a befejezés ideje). 
1964. január 13-án avatták fel a Tiszai 
pályaudvar és Diósgyőr között az új 
kettősvágányú villamosközlekedést. 
1962-től közlekedtek csuklós villa-
mosok, s 1971. június végéig a villa-
mosra szállva kellett még jegyet vásá-
rolni az ülő kalauztól. 

Gyűjtés a minorita templom 
helyreállításáraVárostörtéNeti kALANdozások

MiskoLc díszpoLgárAi:

Villamosközlekedés 

(6. rész)
gróf ANdrássy gyuLA 
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A Miskolci Egyetemen rendezték 
meg az elmúlt hétvégén a Kere-
kesszékes Tenisz Országos Baj-
nokság miskolci fordulóját. 

A bajnoki forduló résztvevői 
között volt Farkas László ötszö-
rös paralimpikon, Navratyil Sán-
dor, aki elsőként szerepelt téli és 
nyári paralimpián, valamint a 
Rióba készülő Németh Roland 
is. A kerekesszékes tenisz először 
az 1992-es barcelonai paralimpi-
ai játékokon szerepelt akkreditált 
sportágként. A kerekesszékes te-
nisznél egyetlen szabály válto-
zik a hagyományos sportághoz 
képest: itt a játszóknál a labda 
kétszer pattanhat le. Ezt a 
szabályt hívják a „két le-

pattanás szabályának” az ITF te-
nisz szabályzatában.

Braun János, a miskolci ver-
seny szervezője és egyik induló-
ja elmondta, idén tizenkilence-
dik alkalommal rendezték meg 
a bajnokságot a városban. Tízen 
neveztek, így Miskolcon volt ed-
dig a legtöbb versenyzővel zaj-
ló bajnoki forduló. Első helyezést 
ért el Németh Roland, második 
lett Farkas László, harmadik pe-
dig Szabó Béla. A díjak átadásán 
részt vett a Magyar Paralimpia Bi-

zottság elnöke, Szabó László. A 
bajnoki forduló fő támogatója 
a SzinvaNet Informatikai Zrt. 

és Miskolc alpolgármestere, 
Pfliegler Pé-

ter volt. 

Aláírta szerződését az Aluinvent DVTK Miskolc női kosárlabda-csa-
patával az amerikai Alyssia Brewer. A 190 cm magas erőcsatár hétvégén 
érkezik majd Miskolcra és jövő hét elején csatlakozik a társakhoz.

Alyssia Brewer a lengyel bajnokság 5. helyezettjétől a Gorzowtól ér-
kezik Diósgyőrbe. A UCLA egyetemen diplomázott, a WNBA-ben a 
Connecticut Sun draftolta 2013-ban. Egy évet Törökországban játszott, 
majd az előző szezonban a magyarhoz hasonló erősségű lengyel bajnok-
ságban kosárlabdázott, ahol az egész lengyel mezőny legponterősebbjé-
nek bizonyult 20.6-os meccsenkénti átlagával és leszedett mellé 10 le-
pattanót is, mely a kategória 3. helyét jelentette.

A Miskolci Egyetemi Atlétikai és 
Futball Club (MEAFC) férfi kosár-
labda-csapata az NB I/B-ben folytatja 
szereplését, a 2015/2016-os idénytől. 

Sokan gondolták úgy, hogy Miskolc 
férfi vonalon hiányzik a magyar ko-
sárlabda „térképéről”, illetve hogy a 
városban igény lenne rá, hogy a férfiak 
között is legyen legalább másodosztály-
ban szereplő kosárlabda-csapatunk. A 
MEAFC férfi felnőtt kosárlabda-csapa-
ta a 2014/2015-ös NB II-es bajnokság-
ban a 3. helyet szerezte meg. Rakaczki 
Zoltán, a MEAFC ügyvezető elnöke el-
mondta: közvetlenül a döntő után szán-
déknyilatkozatban jelezték, amennyi-
ben az NB II-es bajnokságban előttük 
végzett csapatok nem kívánnak vagy 
nem tudnak az NB I/B-ben elindulni a 
2015/2016-os szezontól kezdődően, úgy 
a miskolci egyesület vállalná itt a sze-
replést. 

A miskolci döntőben a bajnokságot 
elnyerő MAFC Martos nem kívánt/

tudott élni a feljutási jogával, a máso-
dik helyezett Debrecen pedig már sze-
repeltetett egy csapatot az NB I/B-ben, 
vagyis nem kerülhetett fel. Két U23-as 
gárda (Szolnok, Szombathely) visszalé-
pett, így a Magyar Kosárlabdázók Or-
szágos Szövetsége felkérte a MEAFC-ot 
az indulásra.

– Természetesen nagyon büszkék 
vagyunk jelenlegi, 35 éves átlagéletko-
rú játékosainkra, hogy sportkarrier-
jük vége felé is ennyire elkötelezettek a 
kosárlabdázás iránt. Az NB I/B-ben is 
rájuk számítanánk még 2-3 évig, ter-

mészetesen 1-2 „húzó emberrel” meg-
erősítve a csapatot. – hangsúlyozta Ra-
kaczki Zoltán. – Célunk azonban, hogy 
az NB I/B-s csapat által kínált sportkar-
rier lehetőségével Miskolcon tartsuk a 
fiatal kosaras tehetségeket, a 2014. jú-
liusában - az önkormányzat felkérésé-
re azóta foglalkozunk férfi kosárlab-
da utánpótlás-neveléssel - megkezdett 
munka folytatásával pedig 3 éven belül 
saját nevelésű játékosokkal tudjuk fel-
váltani az addigra sportkarrierjüket be-
fejező jelenlegi játékosokat – tette hozzá 
az ügyvezető elnök.

Az idei bajnokságban először szer-
zett pontot a DVTK idegenben, 
miután múlt szombaton döntetlent 
játszott Pakson. Bemutatkozott a 
csapatban a frissen igazolt Novoth-
ny Soma, Nikházi Márk pedig első 
idei gólját lőtte.

Az első félidő kiegyenlített já-
tékot, ám kevés izgalmat hozott. 
A leginkább említésre mél-
tó történés Koman 
Vladimir sérülése 
volt: a DVTK vá-
logatott középpá-
lyását nem sokkal 
az első negyedó-
ra után, hordágyon 
kellett levinni a pá-
lyáról. A fordulás után 
gyors gólváltás követ-
kezett, előbb a hazaiak 
találtak be, majd négy 
perccel később tizenegyes-

hez jutott a DVTK, a büntetőt Nikhá-
zi értékesítette. A folytatásban eleredt 
az eső, s bár a Paks valamivel veszé-
lyesebben futballozott, az állás a lefú-
jásig nem változott.

OTP Bank Liga, 6. forduló: Paksi 
FC-Diósgyőri VTK 1-1 (0-0)

Múlt héten csatlakozott a 
DVTK edzéséhez a 22 éves Manj-
rekar James (felső képünkön), aki 

az előző bajnokságban a Pécset 
erősítette. A háromszoros 
kanadai válogatott játékos 
kedden aláírta szerződését 
Diósgyőrben.

Manjrekar James 1993-
ban született a Kis-Antillá-

kon fekvő Dominikai Közös-
ségben. Kilenc éves korában 
családjával Kanadába költö-
zött. A PMFC-nél eleinte az 
utánpótlásban szerepelt, tavaly 
októberben azonban bemutat-

kozott a felnőttek között is.

A lengyel KH Sanok volt a DVTK 
Jegesmedvék ellenfele a múlt pénteki, 
szezonbeli első felkészülési mérkőzé-
sen. A Macik végig fölényben játszva, 
magabiztos győzelmet arattak.

A Jegesmedvék alaposan belekezd-
tek az elején, rögtön letámadták a len-
gyel csapatot és gyorsan fölényt har-
coltak ki.  A második harmad elején 
emberelőnybe kerültek a vendégek, de 
a Macik remekül védekeztek, és a fiatal 
kapus, Adorján – élete első felnőtt mér-
kőzésén – bemutatott pár szép védést. A 
harmad közepén kiegyenlített lett a já-
ték, a Sanok több helyzetet kidolgozott, 
de ezeket nem tudták gólra váltani. A 
10. percben Dansereau közeli lövését 
elképesztő bravúrral védte a lengyel 
kapus. A 13. percben újabb hazai gól-
nak örülhettek a szurkolók: Dansereau 
húzta meg a bal oldalt, a védők között 
visszapasszolt és Tóth kilőtte a bal felső 
sarkot (4-2). Alig telt el egy perc, ami-
kor emberhátrányban találtak be a Ma-
cik: egy megszerzett korongot Galanisz 
vágott a kapuba (5-2). Nem sokkal ezu-
tán Breault szépített közelről (5-3). A 15. 
percben – még mindig emberhátrány-

ban - két miskolci támadó ment egy vé-
dőre és Somogyi passzából Pavuk re-
mekül kipókhálózta a felső sarkot (6-3).  
A harmadik harmadból alig telt el egy 
perc, amikor Tuominen kék vonalas lö-
vése utat talált a miskolci kapuba (6-4). 
Az 5. percben erre egy miskolci védő 
válaszolt: Vojtkó távoli lövése a sarok-
ban akadt meg (7-4). A 11. percben So-
mogyi adta fel a korongot a kék vonal-
ra Dudasnak, aki a szokásos elemi erejű 
bombával szaggatta szét a hálót (8-4). 
A végén Mielniczek tett egy szépségta-
paszt az eredményre (8-5).

- Érdekes mérkőzést láthattunk, 
amelyből kiderült, hogy a taktika és 
csapatszerkezet terén nem vagyunk 
még kész. Ez nem csoda, hiszen csak 
négy napja vagyunk jégen. Mégis na-
gyon hasznos volt a meccs, sok új játé-
kos meglőtte első gólját, leadta első gól-
passzát és győzni mindig jó. A nyolc lőtt 
góllal elégedett vagyok, az öt kapottal 
nem. Első lépésnek megfelelt ez a talál-
kozó – értékelt a mérkőzés után Mayer 
Péter, a Jegesmedvék vezetőedzője. 

DVTK Jegesmedvék – KH Sanok: 
8-5 (3-2, 3-1, 2-2)

GólGazdaG Győzelem

9
Kerekesszékes Tenisz

Újra országos bajnokság miskolcon

Sikerült pontot szerezni 
Pakson Kanadai játékos a DVTK-ban

amerikai légiós érkezik diósgyőrbe

NB I/B-s férfi kosárlabda-csapata 
lesz ősztől miskolcnak



Miskolci NaplóHirdetés10

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!

augusztus 26–szeptember 1.

keresse LeGÚJABB AkCIÓNk TerMÉkeIT
vALAMeNNyI Coop ÜZLeTÜNkBeN!

eh. sertéslapocka 
1 kg,  

Aug. 27–29-ig  
tőkehúst árusító  

üzletekben

999 Ft

eh. tepsis csirke  
1 kg,  

baromfit árusító  
üzletekben

499 Ft

eh. csontos  
csirkemell 

1 kg,  
baromfit árusító  

üzletekben 

999 Ft

Coop tölt. ostya földimogy, kakaós krémmel, 200 g, egységár: 895 Ft/kg 179 Ft
Magyar tejföl  20%-os, 330 g, egységár: 603 Ft/kg 139 Ft
Magyar tejföl  20%-os, 330 g, egységár: 603 Ft/kg 139 Ft

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

Tehetséggondozó foglalkozások indulnak a miskolci Zrí-
nyi Ilona Gimnáziumban a 2015/16. tanévben a következő 
tantárgyakból: 

Összes óraszám: 24 óra

Beiratkozás és tájékoztató: 2015. szeptember 8-án ked-
den 15.00 órakor a miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban 
(3530 Miskolc, Nagyváthy János u. 5. ).

tehetséggondozó foglalkozások 
az általános iskolák  

8. osztályos tanulói számára

• magyar nyelv
• matematika
• rajz és vizuális kultúra
• magyar irodalom, dráma

Te találd ki, milyen
formában!

Hogyan őrizhetnénk meg méltóképpen Miskolcon a bécsi villamosokat?

További információ a www.mvkzrt.hu/palyazat oldalon

SGP villamos
ÚJRATERVEZÉS

Pályázatok benyújtási határideje: 2015. szeptember 30.

Tervezz,
alkoss, pályázz!

JELENTKEZZEN N Á L U N K !
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: FolyamatosanM
UN

KA
LE

HE
TŐ

SÉ
G!

rikkancsmiskolc@gmail.comE-mail:    

06-30-352-8040Telefon:

Munkatársaink hétköznap telefonon 15 és 17 óra között érhetők el.

Szeretné kiegészíteni jövedelmét?

Apróhirdetés
Németjuhász felnőtt és kölyökku-
tyák 3-4 hónapos kanok, szukák, el-
adók. Üzletek, lakások, objektumok, 
személyek védelmére. Nyugdíjasok-
nak házörzésre, védő, jelző kutyá-
nak. Rendszeres az idős emberek el-
leni 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 áru-
ház I. emelet. Nyitva: H–P: 9–14 órá-
ig, sz: 9–12 óráig.
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programajánló
program/közélet

Mosonyi Mihály születésé-
nek 200. évfordulója tisztele-
tére rendeznek hangversenyt 
augusztus 29-én szombaton 
19.30 órai kezdettel, a mind-
szenti templomban. 

Augusztus 30-án vasár-
nap, 15 órakor áldja meg a 
diósgyőri Kisboldogasszony 
katolikus óvoda új épületét 
Ternyák Csaba egri érsek.

Augusztus 31-én hétfőn, 
15 órától az ismert tűzeset 

miatt nem a minorita temp-
lomban, hanem az iskola au-
lájában lesz a Fráter György 
Katolikus Gimnázium tan-
évnyitó szentmiséje.

Elkezdődtek a takarítá-
si munkálatok a minorita 
templomban a Műemlékvé-
delmi Hivatal segítségével. 
Az egyházközség továbbra is 
kéri és várja az anyagi támo-
gatást a tetemes számla kifi-
zetéséhez.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

meghívó 

Augusztus 31. 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

Szeptember 1. 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 Sport-
percek 19.00 Miskolc Ma ism.  19.17 Időjárásjelentés 19.20 Sporthírek 19.23  Program-
Pont 19.30 DVTK-Újpest bajnoki labdarúgó mérkőzés  21.00–06.00 Képújság

Szeptember 2. 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

Szeptember 3. 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 Célkeresz-
ben 20.00 Miskolc Ma ism.  20.17 Időjárásjelentés 20.20 Sporthírek 20.23  Program-
Pont  20.30-06.00 Képújság

Szeptember 4. 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

Szeptember 5. szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 
Hírpont 18.17 Időjárásjelentés 18.25 Promenád ism. 19.00 Hírpont ism. 19.17 Időjá-
rásjelentés 19.25 Sportpercek ism. 20.00 Hírpont ism. 20.17 Időjárásjelentés  20.30 
Herkules, amerikai film  22.30–07.00 Képújság

Szeptember 6. vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 10.30 Képújság 
18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.28 Célkereszben 19.00 Krónika, hírösszefogla-
ló 19.30 Miskolci Napló 20.30 Krónika, hírösszefoglaló 20.55-07.00 Képújság  

magyarok nagyasszonya
500 éves a csíksomlyói 
kegyszobor 

Elmélkedést tartanak Böjte Csaba és P. Bíró Antal feren-
ces rendi szerzetes atyák, bemutatásra kerül a 97 éves An-
tal atya legújabb könyve, melyet a helyszínen meg is lehet 
vásárolni. 

Az esemény időpontja: 2015. augusztus 30. (vasárnap) 
19.00. Kapunyitás: 18.30. 

Helyszíne: Miskolci Görögkatolikus Egyetemi és Főisko-
lai Kollégium, Akropolisz Szabadtéri Színpad, Miskolcta-
polca, Görömbölyi utca 23. 

-  Hallom megnősültél. 
-  Igen, már sehogy sem ízlett 

a vendéglői koszt.
- Na és most?
- Most már ízlik.

�
-  Uram, az ön idegei tönkre-

mentek.
-  Tudom, doktor úr, a hor-

gászás miatt.
-  Hogyan? A horgászás 

nyugtatja az idegeket.
- Persze, engedéllyel...

�
-  Doktor úr, kellene valamit 

csinálni a feleségemmel. 
Rettenetesen ingerlékeny, 
folyton ordít, hisztériás ro-
hamai vannak.

- Vigye el egy tengeri útra.
- Nem érdemes, tud úszni.

�
Férj az anyósának:
-  Mama elmehetne egy kí-

nai festőhöz modellnek!
-  De kedves tőled! De miért 

éppen kínai festőhöz?
-  Mert azok szoktak mindig 

sárkányokat festeni!
�

Találkozik két ismerős, az 
egyiknek rettenetesen össze 
van törve a képe.
- Hát veled mi történt?
-  Képzeld, kijöttem este a 

kocsmából, felugrottam a 
biciklire.

- Atyaég! És elestél?
-  Dehogyis! A falnak volt 

támasztva.
�

Vendégség előtt:
-  Drágám, tedd el a gye-

rekbiciklit az előszobából, 
mert Kovácsékat is meg-
hívtuk.

-  Na és? Kovácsék nem lop-
nak.

-  Nem, de lehet, hogy felis-
merik!

�
A tanító néni: - Ha van 150 
forintod és kérsz apukádtól 
még 200 forintot, akkor
mennyi pénzed lesz?
  - 150 forintom.
  - Kisfiam, te nem ismered 
az összeadást.
  - A tanító néni meg nem 
ismeri az apukámat!

Művészetek Háza
Augusztus 29. 18 óra. CONTINENTAL SIN-

GERS - 30 ÉVES JUBILEUMI KONCERT.
Miskolc-Pereces, Állomás tér (Vilma forrás)
Gorlice (Lengyelország)
Szeptember 3. URBÁN TIBOR KÉPZŐMŰ-

VÉSZ KIÁLLÍTÁSA. Megnyitja: Kákóczki 
András, a Miskolci Galéria intézmény-
vezetője

HOM Papszeri Kiállító Épület
Szeptember 4. 16 óra. MAGYARORSZÁG 

NAGY ÉS DICSŐ KIRÁLYAI. Válogatás 
Mecser Norbert gyűjteményéből. Meg-
nyitja: Gyulai Éva történész-muzeoló-
gus, a Miskolci Egyetem Történeti In-
tézetének igazgatója. A kiállítást egy 
rendhagyó tárlatvezetés kíséri majd 
Mecser Norbert közreműködésével. 

Szeptember 5. 12 órától: Perecesi bányász-
nap. Zenés, szórakoztató programok. 

ZENÉS SZÍNHÁZI ÉVADNYITÓ
Sétálóutca, 1-es és 2-es villamos.
Szeptember 6. Egész nap: meglepetés 

flashmobok.
A színház előtt és a Déryné kertben
Szeptember 6. 9:30 – 12:30 óra. Kifőztük 

az évadot! Egész délelőtt színészcsa-
patok főzőversenye. A tányéron: a be-
mutatók ihlette specialitások – dalok, 
versek, táncok. A színpadon: Ízfokozó 
– a főzőcsapatok fűszere és showja, a 
specialitásokhoz.

Kamaraszínház
Szeptember 6. 15 óra. Lúdas Matyi /  

Premier. 
Helynekem 
Szeptember 6. 18:30 óra. A Helynekem 

MNSZ-szalonjának és szobaszínházá-
nak avatója.

Déryné kert – a művészbejáró előtt
Szeptember 6. 19:30 - 21 óra. Múlt, Jelen, 

Jövő - Évadnyitó ünnepi műsor a Mis-
kolci Nemzeti Színház egykori és jelen-
legi művészeinek fellépésével. Közre-
működik: A Társulat, Igó Éva, Dézsy 
Szabó Gábor. 

Művészetek Háza 
Szeptember 11. 17 óra. CineFest megnyi-

tó. A hagyományoknak megfelelően a 
fesztivál első hétvégéjén, szeptember 
11-12-én Miskolc főterén a legismer-
tebb hazai könnyűzenei együttesek 
és előadók garantálják a fesztiválra 
látogatók kikapcsolódását. A fesztivál 
megnyitására szeptember 11-én 17 
órakor, a záró és díjkiosztó ünnepségre 
szeptember 19-én 17 órakor kerül sor.

MAB-székház
Minden hónap első csütörtök, 15 órától: 

Komolyzenei hanglemezklub.
II. Rákóczi Ferenc könyvtár
Minden hónap első péntek, 15 órá-

tól: Operaklub. Klubvezető: Fazekas 
György.
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Ahogy a miskolci közön-

ség már megszokhatta, idén 
is közös ünnepléssel, színes 
programokkal, zenével és vi-
dámsággal várják az érdek-
lődőket a Miskolci Nemzeti 
Színház évadnyitó program-
jára, szeptember 6-án.

A szervezők egye-
bek mellett az évad 
repertoárjához kap-
csolódó főzőverseny-
nyel, Lúdas Matyi be-
mutatóval, Évadnyitó 
színházi esttel és 1000 
lufival teszik emléke-
zetessé a 192. évadkez-
dést, a színház előtt. 
Délelőtt az évad bemu-
tatóihoz kapcsolódó ételekkel 
versenyeznek majd a színészek-
ből álló csapatok, de nem lesz 
elég jó szakácsnak lenni, a mű-
soros ebédhez produkció is jár. 
A neves séfekből álló szakmai 
zsűri a csapatok performan-
ce-át és főzőtudományát egya-
ránt értékelni fogja. 

Új be-
m u t a t ó v a l 
is készül a 
színház, a ki-
csiket és na-
gyokat Lúdas 
Matyi várja 
délután a ka-

maraszínházban. A főutcán 
egész nap találkozhatnak a 
szereplőkkel és a meglepetés 
flashmob akciókkal: „elfog-
lalják” a villamosokat és ezer 
lufit töltenek meg a színház-
ról születő gondolatokkal.

Ha azt mondom színház, 
te mit mondasz? – ezzel a 

kérdéssel járják 
majd a várost. 
A nap folya-
mán színházról 
szóló gondola-
tokat gyűjtenek 
az utcán. a vá-
laszokat pedig 

ezer luftballonra írják fel. A 
miskolciak színházról szó-
ló gondolatait, véleményét 
este, ünnepélyes keretek kö-
zött fel engedik az égbe. Mert 
a szó elszáll, de ahogyan az 
írás – úgy a színház is meg-
marad, a közös gondolatok-
kal, és előfordulhat, egy szép 

napon valaki elé majd éppen 
a saját sorait sodorja a szél.

A Helynekemben MNSZ- 
szalon nyílik, egy szoba, ahol 
minden a színházról szól 
majd. Este pedig egy külön-
leges évadnyitó színházi est-
re várják a színházbarátokat, 
ahol találkozik a múlt, a jelen 
és a jövő: a Miskolci Nemzeti 
Színház jelenlegi társulata és 
egykori művészei készülnek 
ünnepi műsorral, akik szívé-
ben még mindig kiemelt he-
lye van hazánk első magyar 
nyelvű kőszínházának. 

Fotók: minap archív

egyházi hírek, események

ZenéS, vidám évadnyitó

2015. augusztus 22. Indul a zarándoklat Görömböly  
görög katolikus templomából Sajópálfala kegyhelyére.

„ha azt mondom színház, te mit mondasz?”

KormányhIvatalI híreK

hamaroSan vége  
aZ idegenForgalmi 
főSZEZOnnAK
A B.-A.-Z. Megyei Kor-
mányhivatal Műsza-
ki Engedélye zési és 
Fogyasztó vé delmi Főosz-
tályának mun katársai az 
idegenfor gal mi főszezon-
ban 92 vendéglátóegységet 
ellenő riz tek. 

Vizsgálták az ár fel-
számítás helyességét, a 
kért étel, ital mennyisé-
gét.  Ellenőrizték, hogy a 
vállalkozás megfelel-e az 
általános kereskedelmi fel-
tételeknek, van-e ártájé-
koztató, rendelkezik-e az 
üzlet vásárlók könyvével, 
nyújtanak-e tájékoztatást 
a nyitvatartási rendről, a 
panaszkezelés módjáról, 
lehetőségeiről. A statiszti-
kák szerint az elmúlt évek 
kampányainak és ellenőr-
zéseinek hatására egyre 
kevesebb a tisztességtelen 
kereskedő. Az elmúlt évi 

39 %-hoz képest, idén már 
csak az ellenőrzöttek 34 
%-a nem tett eleget a jog-
szabályban meghatározott 
követelményeknek. 

A jogellenes vállalkozóval 
szemben a hatóság minden 
esetben fellép. Ugyanak-
kor fontos kiemelni, hogy 
a bírság csak egy lehetsé-
ges szankcionálási eszköz, 
de semmiképpen sem cél! 
Ahol a jogsértés súlya nem 
indokolja és a vállalkozás is 
gyorsan kijavítja a hibát, ott 
a korábbi évek gyakorlatá-
nak megfelelően a hatóság 
munkatársai a kötelezés és 
a figyelmeztetés eszközével 
élnek. Az idei szezonban 29 
vállalkozást kellett felszó-
lítani a jogkövető magatar-
tásra és a jogsértés súlyát 
mérlegelve csupán csak 3 
esetben élt bírságolási jogá-
val a hatóság.   



Mozaik Miskolci Napló

Hamar elfogták a garázdákat
Tíz percen belül elfogták a rendőrök azokat a garázda fiatalo-

kat, akik szeméttárolókat borogattak fel. A Tiszaújvárosi Ren-
dőrkapitányságra augusztus 22-én kora hajnalban érkezett be-
jelentés, hogy a Tisza utcán több garázda fiatal „támadta meg” 
a járda mellett elhelyezett szemetes konténereket. A kiérkező 
járőrök a közelben elfogták a cselekmény elkövetésével megala-
pozottan gyanúsítható társaságot. K. Ádám 18 éves, B. Márk 18 
éves, Sz. Péter 20 éves és K. László 20 éves tiszaújvárosi lakoso-
kat a rendőrök csoportosan elkövetett garázdaság bűntette mi-
att hallgatták ki gyanúsítottként.

Fokozott ellenőrzés a labdarúgó mérkőzés napján
Az országos rendőrfőkapitány kiemelt biztonsági kockázatú 

sportrendezvénnyé minősítette a DVTK–Újpest FC OTP Bank 
Liga NB I-es labdarúgó-mérkőzést, amelyet augusztus 29-én, 
szombaton 18 órától játszanak Diósgyőrben. A közúton érkező Új-
pest-szurkolókat az M30-as autópálya Miskolc-dél lehajtója mel-
letti Auchan (régi CORA) áruház mellett, a 3-as számú főútról 
érkezőket pedig a Miskolc településjelző táblánál gyülekeztetik, 
ahonnan szervezett formában, rendőri kísérettel utazhatnak to-
vább a stadionhoz. A vonattal érkező vendégszurkolók szintén ha-
tósági kísérettel juthatnak majd el a sportlétesítménybe. A vendég 
szurkolók részére kijelölt parkoló helyszíne megváltozott, az új par-
kolóhely a Miskolc, Glanzer Miksa-Irma utcák kereszteződésénél 
található. A gépjárművekkel itt lehet megállni és innen kb. 200 mé-
tert gyalogosan kell megtenni a stadion beléptető kapujáig. A 29-
es számú autóbusz közlekedésében időszakos forgalomkorlátozás 
várható, így a mérkőzést megelőző időben a DIGÉP felőli részről 
nem lehet tömegközlekedési eszközzel megközelíteni a stadiont.

Pótolták a rendőrök az 
ellopott laptopot

A B.-A.-Z. Megyei Ren-
dőr-főkapitányság állo-
mánya gyűjtést szerve-

zett egy beteg kisfiúnak, akitől kórházi kezelése alatt ellopták 
a laptopját. A tolvajt hamar elfogták, a laptopot pedig pótolták. 
Az ünnepélyes adomá-
nyátadásra augusztus 
18-án került sor Mis-
kolcon, a Velkey László 
Gyermekegészségügyi 
Központban. A főkapi-
tányság állományának 
és a kezdeményezéshez 
csatlakozó vállalkozá-
soknak köszönhetően 
rövid idő alatt annyi fel-
ajánlás gyűlt össze, hogy nem csupán a laptopot sikerült pótol-
ni, hanem hangfal szettel, fejhallgatóval, táskával, led lámpával, 
mesefilmekkel, számítógépes játékokkal és egy mobilinternet 
kapcsolattal is sikerült megtoldani az adományt.

Körzeti megbízotti irodát avattak
Modernizált körzeti megbízotti irodát, valamint újonnan ki-

alakított kistérségi térfigyelő rendszert avattak fel és adtak át 
augusztus 19-én, Halmajon. A rendezvényen jelen volt Laka-
tos Tibor, az Országos Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi 
főosztályvezetője, Janza Frigyes miniszteri biztos is. A felújított 
épületben kapott helyet az önkormányzati rendészet munka-
társai által kezelt, kistérségi térfigyelő rendszer központja is. 

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) Jobban örülne, ha mások is profi 
munkát végeznének és nem minden az Ön nyakába zúdulna. 
Egyelőre azonban sajnos be kell vállalnia a dolgok nagyját. Őszin-

tének kell lennie, ha fejlődni akar, ne rejtsen semmit véka alá.

Bika (április 21 - május 20) Olyannak próbálja mutatni magát, 
amilyen valójában soha nem volt és ez gyorsan ki is derül. Kicsit 
csalódott lehet, de szerencsére még idejében felszínre kerül az 

igazság, és ez segít, hogy a teljesítményén is javítson.

Ikrek (május 21 - június 21) Mikor már azt hiszi, túl van a dolgok 
nehezén, még adódhatnak meglepetések. Szerencsére ezeket az 
akadályokat is könnyedén veszi, ha nem ijed meg az elején. Soka-

kat lenyűgözhet a teljesítménye, élvezze ki a siker ízét. 

Rák (június 22 - július 22) Van valaki, akinek nem tud nemet 
mondani, még akkor sem, amikor tudja, hogy ez lenne a legjobb 
megoldás. Ezen a héten a szíve dönt, és az esze hallgat, szeren-

csére ebben az időszakban erre is tökéletes megoldásokat találhat. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Sikerül ráéreznie valami-
nek az ízére, és most már nem is akarja elengedni addig, amíg ki 
nem hozza belőle a legtöbbet. Nem hagyja másoknak sem, hogy 

megálljt parancsoljanak, a gondolatait azonban nem találhatják ki. 

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Ezen a héten nincs meg-
állás, egyik feladatot a másikra halmozza, még végére sem ér egy 
teendőnek, már érkezik a másik. Szerencsére jó hangulatban ta-

lálják a feladatok, tele van ötletekkel, amik megvalósításra várnak.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Végre sikerül minden-
nek a végére járnia és ez jó érzéssel tölti el. Tudja, hogy olyan te-
hertől szabadult most meg, amely nélkül sokkal könnyebb lesz az 

élete. Itt az ideje, hogy a jövőre is gondoljon, ha döntéseket hoz.

Skorpió (október 24 - november 22) Közel már a cél, de még 
mindig olyan sok a leküzdendő akadály, hogy az megrémisztheti. 
Szerencsére lesz, aki Ön mellett áll és bármilyen nehéz helyzeten 

átsegítheti. Már csak az kell, hogy a többiek is kövessék.

Nyilas (november 23 - december 21) Nem szeretne elhamar-
kodott kijelentéseket tenni, de végre úgy tűnik, hogy egyenesbe 
került és a lehető legjobban alakulnak a dolgok. Hamarosan arra 

is készen áll majd, hogy ezt másoknak is látványosan megmutassa. 

Bak (december 22 - január 20) Nem bánná, ha egy kicsit köny-
nyebben mennének a dolgok, de végül is készen áll arra, hogy a 
mostani feladatokkal is szembenézzen. Bízik abban, hogy végül 

minden jól alakul majd, fontos, hogy a megfelelő emberekben bízzon meg.

Vízöntő (január 21 - február 19) Szeretett volna egy kicsit 
még lazítani, de ez a hét nem erről fog szólni. Sok a teendője, és 
másoknak is szeretne segíteni, így viszont legalább elégedetten 

zárja majd a napjait. Úgy tűnik, egy darabig nem lesz oka az aggodalomra.

Halak (február 20 - március 20) Nem tudja, kiben bízhat meg, 
és ki az, akit fenntartásokkal kell kezelnie, ez pedig érzelmileg is 
kimerítheti. Próbáljon az emberek lelkének mélyére nézni, ha az 

megvan, és sikeres lesz, semmi nem tarthatja vissza.

sportolóink

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben miskolci spor-
tolók, sportegyesületek neveit rejtettük el. Kérjük, a meg-
fejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 
szeptember 30-án éjfélig juttassák el szerkesztőségünk-
be (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.

1Forró NyoMoN
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Nem volt hiány a múlt héten látványos, szórakoztató prog-
ramokban, az idén nyolcnapossá bővült Augusztusi Forgatag 
rendezvényein a Diósgyőri várban és környékén. Minden gene-
ráció megtalálhatta a kedvére való kikapcsolódást, s nem hiány-
zott a kitűnő hangulat sem.

A  hét fotója
Mocsári LászLó 
FeLvéteLe

Hangulatban
Augusztus 22-én idén is megrendezték az 1Úton Nemzetközi Zarándoknapot. A helyi zarándokcsapatok reggel 8 órakor 

Miskolc-Görömböly görög katolikus templomából indultak el Miskolcon keresztül Sajópálfala kegyhelyére. A menet váro-
sunkban érintette Hejőcsaba római katolikus templomát, a Jezsuita Gimnázium Isteni Ige templomát, a Kálvária kápolnát, a 
Búza téri görög katolikus székesegyházat, és a Deszka templomot is.  A zarándokok Szirmabesenyőn és Sajóvámoson át, este 
hét óra körül érkeztek meg Sajópálfalára, a Könnyező Szűzanya kegyképe elé, ahol könyörgő ájtatosságot tartottak a búcsújá-
róhely kegytemplomában.  A zarándoklatot idén a megbékélésért és az egységért rendezték meg a Kárpát-hazában, Erdélytől 
az Őrvidékig, a Mária Út teljes hosszán.                                                                                                                Fotó: Mocsári LászLó

zaráNdokLat 


