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SZENT ISTVÁN
ÜNNEPÉN

„Csak a
keresztény
Magyarországnak
van jövője”
Magyar bravúrok, boldog pillanatok
Ismét sporttörténelmet közvetített
a miskolci Sport Terasz! A magyar
sportolók lapzártánkig 7 arany, 3
ezüst és 4 bronzéremmel vívtak ki
dicsőséget a nemzetek rangsorában, a riói olimpián.
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SZENT ISTVÁN KIRÁLY EMLÉKEZETE
I. (Szent) István, születési nevén
Vajk (969 körül – 1038. augusztus
15.) az utolsó magyar nagyfejedelem
és az első magyar király. A keresztény magyar állam megteremtője, az egyik első magyar katolikus
szent, a magyar és az európai történelem kiemelkedő alakja. Apja az
Árpád-házból származó magyar
nagyfejedelem, Géza, anyja pedig az
erdélyi II. Gyula Bizáncban, keleti rítus szerint megkeresztelkedett Sarolt
nevű leánya volt.

Liudolf Gizellát, II. Henrik bajor
herceg lányát 995 körül vette feleségül. Már apja, Géza 997-es halálától
magyar fejedelem, majd 1000 karácsonyán történt megkoronázása által „Isten kegyelméből” Magyarország királya. A magyarok országát, a magyar
törzsek szövetségéből kialakult nagyfejedelemséget egységes keresztény
királysággá szervezte át. Ez az államalakulat 1028-tól az egész Kárpát-medencére kiterjedt és a 20. századig
fennmaradt. Az általa meghirdetett új
politikai irányvonalnak ellenszegülő
magyar törzseket fegyverrel és békés
úton egyaránt hódoltatta, az ellene irányuló lázadásokat leverte.
Az ezeréves magyar törvénytár az
általa alkotott törvényekkel kezdődik.
Az államszervezet kiépítésével párhuzamosan megszervezte a magyar
keresztény egyházat, ezért ő és utódai viselhették az apostoli király címet. Magyarországon minden év augusztus 20-a, 1083-as székesfehérvári
szentté avatásának évfordulója 1771
óta – kisebb-nagyobb megszakításokkal – nemzeti ünnep. Mumifikálódott
jobb keze, a Szent Jobb jelentős magyar
nemzeti és katolikus ereklye.
Koppány és István
– a régi és az új küzdelme
István atyja életében a Nyitrai Hercegség ura volt, majd 997-ben, Géza
fejedelem halála után követte őt a fejedelmi székben. Géza, hogy fia számára biztosítsa a trónt, korábban megeskette a főurakat, hogy fiát támogatják.
Azonban mikor Géza meghalt, Koppány a régi törvényekre hivatkozva,
bejelentette igényét a fejedelmi trónra.
Koppány mellé sorakoztak fel a régi
rend és a törzsi szabadság hívei.
István hadait német hadvezérek irányították. A sereg magyar fegyveresekből és a feleségével, Gizellával az
országba érkező német lovagokból és
azok kíséretéből felállított a korban
modernnek számító nehézlovas elithaderőből állt. A döntő ütközet helyére nincs mindent kizáró bizonyíték, de
feltételezések szerint valahol Veszprém közelében került rá sor, ahol István megverte a Koppány elavultnak

István király győzelme 1015-ben
Bizánc szövetségeseként Keán
bolgár vezér fölött (Képes krónika)

számított könnyűlovas seregét, a csatában Koppány is életét vesztette. István és Koppány harcában nemcsak
az forgott kockán, hogy ki lesz a magyar nép tényleges hatalommal felruházott vezetője, hanem a keleti és nyugati orientáció kérdése is eldöntésre
várt. Koppánnyal – aki bizánci rítus
szerint keresztelkedett – valószínűleg
a bizánci politikai érdekek erősödtek
volna, míg István győzelmével a német
befolyás nyerhetett nagyobb teret. A
Kárpát-medence geopolitikai helyzete folytán a kor két nagyhatalma közé
ékelődve irányt kellett ugyanis választani, hiszen az állam, vagy a magyarság léte is múlhatott ezen. István
el akarta magát ismertetni az ország
határain túl is, ennek érdekében 999ben Asztrik pannonhalmi apátot küld-

István király a trónon a koronázási jelvényekkel. (Képes krónika)

te Rómába, hogy az ott időző III. Ottó
német-római császárral tárgyaljon. A
kortárs Theotmár merseburgi püspök
legalábbis így írt róla. István szentté avatása előtt a Hartvik-féle legenda
már arról tudósít, hogy II. Szilveszter
pápa volt a követjárás célja, akitől koronát, apostoli áldást nyert.
A korona – amely az általános vélekedés szerint nem azonos a ma Szent
Korona néven ismert uralkodói jelvénnyel – elfogadása az európai hatalmi rendszerbe tagozódás jelképe volt.
Ezzel megalakult a keresztény, független Magyar Királyság. Ekkor már állt a
veszprémi püspökség, és a győrinek is
megvetették az alapjait.
Isten kegyelméből
Magyarország királya
Koronázását követően István a Magyar Királyság első uralkodója lett, ám
tényleges hatalmának megszilárdításáért le kellett győznie törzsi ellenfeleit. A
harcokat elsőként 1003-ban indította
meg Erdély ellen, ahol a saját nagybátyja, az „Ifjabbik” Gyula ellen kellett
küzdenie. Győzelme után őt a családjával együtt fogságba ejtette, sóbányáit elkobozta, országát beolvasztotta sajátjába és ott is megkezdte a keresztény
hittérítést.
Uralkodása során István még két
törzsi állammal számolt le. Nem tudni pontosan a feltehetően bolgár Keán
elleni hadjárat idejét, de vélhetően nem
sokkal az erdélyi után történt. Keán
dél-erdélyi nagyúr volt, aki a 10. század vége óta magyar törzsfőként viselkedett és már Gézával is szembeszállt.
Keánt alattvalói vajdának hívták, miután István legyőzte és megölte, helyére
ispánt (gyulát) helyezett. István 1008ban a fekete magyarok ellen is viselt
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hadat, ezek feltehetően a Délkelet-Dunántúlon élő idegen etnikumú katonai
segédnépekkel, a kavarokkal vagy kabarokkal azonosak. Az ő területükön
alapította meg 1009-ben a pécsi püspökséget, és talán a kalocsai érsekség
is ennek a győztes háborúnak köszönheti megalakulását. A fekete magyarok
területén alakította ki Baranya és Tolna, valamint Bodrog és Bács vármegyéket.
Az egész Kárpát-medence ura
István azonban nem csak fegyverrel teremtett rendet országában. Mivel
lánytestvéreinek kiházasítása is rámaradt, ebben is igyekezett politikai célokat szem előtt tartani. Az egyes feltételezések szerint Sarolta nevezetű húgát
a Felvidéken élő kavar törzsrész vezetőjéhez, Aba Sámuelhez adta feleségül.
Ezzel sikerült elérnie azt, hogy sógorával nem kellett fegyveresen szembeszállnia és ezzel Sámuel országrésze
szintén beolvadt Istvánéba. Másik testvérét, Ilonát 1009-ben adta feleségül a
velencei dózséhoz, Orseolo Ottóhoz.
Az ő házasságukból született Orseolo
Péter, István későbbi utódja is. Ezzel a
házassággal István elérte, hogy rendeződött a régóta rossz magyar–bizánci
viszony, hiszen Velence a Bizánci Birodalom hűbérese volt. Szintén békés
úton egyezett ki a Körös-vidék törzsfőjével, Vatával, akinél elérte, hogy felvegye a kereszténységet. Ajtony vezér
a Maros vidéken építette ki erős törzsi
államát. Ő Istvántól függetlenül vette
fel a görög rítus szerinti kereszténységet, de nem igazán élt a hit szabályai
szerint, ugyanis egyszerre hét felesége
is volt. A király 1028-ban lépett fel Ajtony ellen. A hadak élére Csanádot állította, aki győzelmet aratott a marosvári nagyúr felett, és ő maga vetett véget a
törzsfő életének. A területen újabb püspökség, a marosvári (ma Szeged-Csanádi) létesült, valamint megalapították
a hadvezérről elnevezett Csanád vármegyét. Ezzel a győzelemmel lezárult a
belháborúk kora, és István ténylegesen
is az egész Kárpát-medencére kiterjedő
ország ura lett.
Az ország védelme,
a kereszténység terjesztése
István egész uralkodását a Kárpát-medence egységének a megteremtése, illetve a kereszténység elterjesztése jellemezte. Külpolitikájában
alapvetően békére törekedett, uralkodása során két fő ellenséggel kellett
szembenéznie: a besenyőkkel és a németekkel. A nomád besenyők Erdélybe zúdultak be, de a gyulafehérvári
ispán csapatai elűzték őket. A másik,
sokkal nagyobb veszélyt jelentő ellenség a németek voltak. István sógorával, II. Henrikkel a bajor uralkodócsalád fiágon kihalt (1024), ezután
a Német-római Birodalommal ideiglenesen megromlott a viszony, 1029
környékén német és főleg bajor csapatok többször fosztogatták a Fischa és a
Lajta közét, amire válaszul a magyar
csapatok a bajor területekre való betörésekkel reagáltak. Erre hivatkozással II. Konrád német-római császár
1030-ban megtámadta Magyarországot, azonban István a felperzselt föld
taktikáját alkalmazva kiéheztette az

ellenséget, majd Bécsnél be is kerítette
a visszavonuló német sereget. István
országa bizonyította: képes megvédeni magát a külső ellenségekkel szemben is.
István törvényei
Istvánnak trónra kerülése után
törvényeket is kellett hoznia, hogy a
megszerzett területeket egyben tudja tartani és megfelelően tudja azokat
működtetni. Két törvénykönyvét ismerjük. Az első valószínűleg életében
keletkezett vagy nem sokkal a halála
után foglalták írásba, míg a második
törvénykönyvet feltehetően I. András
idejében szerkeszthették egybe. A törvények megalkotása német mintára
történt, de a cikkelyekben a sajátos magyarországi viszonyokat is figyelembe
vette. A kereszténység megerősítésére,
az egyházi tulajdon védelmére törekedett, az egyik törvénycikk például arról
rendelkezik, hogy minden 10 falunak
egy templomot kell építenie és papját
eltartani. Kötelezővé tette a misére járást is vasárnaponként. István törvényei a tulajdonviszonyok átalakítása
érdekében megváltoztatták az öröklésre vonatkozó addigi magyar szokásokat is, védve ezáltal a magántulajdont.
Megszervezte az udvar adminisztratív szervezetét. A világi hatalom központjává Székesfehérvárt, egyházi központtá Esztergomot tette. Megkezdte a
pénzverést és kivetette az első adókat.
Míg az államalapításig külföldi pénzeket, de leginkább állatpénzt (tinót)
használtak, most a fő forgalmi pénz az
ezüstdénár lett. Megszüntette a vérsé-

Az István mellett harcoló bajor
Vencellin lefejezi Koppány vezért.
(Képes krónika)

gi alapon felépült társadalmi rendet és
területi alapra helyezte az igazgatást.
Ezzel elérte a nomád népek letelepedését és a földművelés vált az emberek fő
megélhetési forrásává. A földek nagy
része királyi birtok lett, amelyekből
adományokat és ezen felül tisztségeket
(ispánságokat) juttatott híveinek. Ezzel
magához tudta kapcsolni őket, mert a
tisztségeket épp ilyen könnyen el is lehetett veszíteni.
Halála és utódlása
István és Gizella házasságából feltehetően több gyermek született, egyes
elméletek szerint két fiú és három lány.
A két fiú név szerint is ismeretes, egyikük Ottó, másikuk – akit 1083-ban
szentté avatását követően Imre néven
tiszteltek – a Henrik nevet viselte. Ottó

Vajk születése (Képes krónika)

bizonyára fiatalon meghalt, így utódlás szempontjából Henrik maradt az
uralkodópár egyetlen reménysége. Neveltetésére is nagy gondot fordítottak,
a velencei szerzetes, a későbbi Szent
Gellért is foglalkozott a trónörökös
tanításával, István pedig az Intelmek
című művében foglalta össze fia számára egy jó király teendőit. Szülei ki is
házasították, ám amikor 1031-ben vadászat közben egy vadkan halálra sebezte, minden remény elveszett arra,
hogy István egyenes ágon adja tovább
királyi címét. Apja testvérének fiai,
azaz István unokatestvérei, Vazul és
László jöhettek számításba, azonban
László még mindig pogány hitet vallott, Vazul pedig bizánci rítusú keresztény volt. Választása végül Ilona nevű
lánytestvérének fiára, azaz unokaöc�csére, Orseolo Péterre esett, aki már az
1020-as évektől kezdve a magyar királyi udvarban élt. István döntése Vazulból elégedetlenséget váltott ki és kevéssel 1031 előtt merényletet követett el a
királya ellen. István nem ítélte halálra a lázadó Vazult, de uralkodásra alkalmatlanná tette azzal, hogy megvakíttatta és fülébe forró ólmot öntetett.
Vazul fiait, Leventét, Andrást és Bélát
pedig száműzte az országból. Ám István törekvései ellenére a későbbi magyar királyok Vazul ágából kerültek ki.
I. István király 1038. augusztus 15én halt meg. Végakaratának megfelelően az általa Székesfehérvárott alapított Nagyboldogasszony-bazilikában
helyezték örök nyugalomra. Halálának helyszínét egyetlen leírásban sem
olvashatjuk konkrétan. Források említik, hogy palotájának nagyjai ágyához gyűltek halálakor, tehát minden
bizonnyal a két főváros egyikében,
Esztergomban vagy Székesfehérvárott
halhatott meg. Egy legenda szerint testét halála után Székesfehérvárra vitték.
Szentté avatását már a 11. század végén kezdeményezte az akkori magyar
király, a későbbi Szent László, aki több
alkalommal érintkezett VII. Gergely
akkori pápával. Így végül a pápai engedéllyel László 1083. augusztus 20-án a
magyar püspökök, apátok és előkelők
jelenlétében István király ezüstládába
zárt ereklyéit a székesfehérvári királyi
bazilika oltárára emelte, ami a szentté
avatást jelentette. Ezután a felszentelés
ünnepségének befejeztével a szent testet az egyház közepén fehér márvány
szarkofágban helyezték el. Ezzel ő lett
az első magyar katolikus szent és egyben az első magyar szent király is.
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Miskolci Napló – A város lapja

Augusztus 20. – Magyarország
nemzeti és állami ünnepe

A Szent Jobb, nemzeti és katolikus ereklye

Augusztus 20-a Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos állami ünnepe az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére.
Ezen a napon ünnepeljük a magyar
állam megalapítását és ezeréves folytonosságát. Ez a nap egyben a magyar katolikus egyház egyik főünnepe, Magyarország fővédőszentje
tiszteletére.
1083-ban Szent László király ezen
a napon, Nagyboldogasszony ünnepe
utáni első vasárnap emeltette oltárra
I. István király maradványait nyughelyén, a székesfehérvári Nagyboldogasszony-bazilikában, ami az akkori
szokások szerint a szentté avatást jelentette.
1092-ben a Szent László vezette szabolcsi zsinat rendelte el István király
oltárra emelése napjának, vagyis au-

gusztus 20-ának ünneplését. 1683ban XI. Ince pápa kiterjesztette az
egész egyházra István király tiszteletét, majd 1686-ban Buda visszafoglalása alkalmából elrendelte, hogy a katolikus világ évente emlékezzen meg
Szent Istvánról. Az ünnep dátuma az
egyetemes egyházban augusztus 16.,
a király halálának napját követő nap,
hogy ne ütközzön Nagyboldogasszony
ünnepével. 1771-ben XIV. Benedek
pápa rendelkezése nyomán – sok más
nappal együtt – Szent István ünnepe
is kikerült a kalendáriumból, de Mária
Terézia szinte azonnal nemzeti ünneppé minősítette augusztus 20-át és Raguzából Bécsbe vitette a Szent Jobbot.
Az ereklyét közszemlére állították, de
ünnepi körmenetet először 1818-ban
tartottak.
Az 1848-as szabadságharc leverésétől 1860-ig a Habsburg hatalom nem

engedélyezte a független magyar államot jelképező Szent István király ünneplését. Az enyhülést követően ismét
megtarthatták az ünnepet, sőt 1891ben Ferenc József munkaszüneti nappá nyilvánította augusztus 20-át, 1895ben pedig belügyminiszteri rendelet
írta elő a középületek fellobogózását
címeres zászlóval. Ezekben az években
már százezres tömeg érkezett a fővárosba az ünnepi körmenetre, és az azt
követő „Szent István-napi vásár”-ra.
A trianoni békeszerződés után az
addig elsősorban egyházi ünnep nemzeti tartalommal egészült ki: lehetőséget adott a területében és népességében
is jelentősen megfogyatkozott magyarságnak a Szent István-i Magyarország visszaállítására való emlékezésre.
Az ünnep megtartása kibővült tisztavatással, ünnepélyes őrségváltással, a

Szent Jobb-körmenet, 1931

néphagyományok ápolásával és 1927
óta minden évben tűzijátékkal. A több
napig tartó látványosságok külföldiek
ezreit vonzották az országba, elsősorban Budapestre. Augusztus 20. ebben
az időszakban vált a nemzeti egység
jelképévé, a magyarság egyetemes ünnepévé, melyet már nem csak az anyaországban és közvetlenül a határon túl
ünnepeltek, hanem a messze kivándorolt magyarok is. Szent István halálának 900. évfordulóján az 1938. évi
székesfehérvári országgyűlés törvény-

Halálának 900. évfordulóján az 1938. évi székesfehérvári országgyűlés törvénybe foglalta Szent István „dicső emlékének megörökítését”

Augusztus 19.
17.00 | Ökumenikus istentisztelet az Avasi református templomban
Augusztus 20.
MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS
10.00 | Felsőhámorban a Szent István szobornál
ÜNNEPI BESZÉDET MOND
Dr. Kiss János, alpolgármester
ÜNNEPI PROGRAM A SZENT ISTVÁN TÉREN
17.00 | ÜNNEPI MENET az aratókoszorúval, Szent István királyunk szobrának megkoszorúzása
ÜNNEPI BESZÉDET MOND
Dr. Kriza Ákos, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere
Csöbör Katalin, országgyűlési képviselő
KENYÉRSZENTELÉS, KENYÉRÁLDÁS a történelmi egyházak képviselőivel
Közreműködik:
A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon Kórusa
A Kolozsvári Református Kollégium vegyeskara
NAGYSZÍNPADI PRODUKCIÓK (a Szent István téren)
16.00 | A Szentegyházi Gyermekfilharmónia előadása
18.15 | A Maros Művészegyüttes műsora
20.30 | Tátrai Tibor és Póka Egon ReGeneráció című koncertje
22.00 | Tűzijáték
KISSZÍNPADI PRODUKCIÓK (a Városháza és a Megyeháza között)
14.00 | Az Óperenciás Bábszínház előadása
15.00 | A Tulipántos Népi Játékpark és Alkotóműhely előadása
18.00 | A Miskolci Csodamalom Bábszínház A kiskakas gyémánt félkrajcárja című előadása
19.30 | A Mintha Zenekar koncertje
KÍSÉRŐPROGRAMOK
11.00 | Tulipántos Népi Játékpark és Alkotóműhely: Népi fakörhinta és Népi játékpark
11.00 | Fügedi Márta Népművészeti Egyesület Népművészeti mesterségbemutató, játszóház és vásár
11.00 | Manó Manufaktúra
12.00 | Paprika Jancsi Csúzlizdája
12.00 | Tönkölykenyérsütés
13.00 | A Csender Zenekar szabadtéri zenélése
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Rendkívül szerteágazó, tanulmányozásra érdemes tanulságai, máig ható igazságai vannak Szent István életművének. Hogy
mindez mennyire bennünk él, arra számtalan példát lehetne találni, de a legismertebb mindenképpen az „István a király”
című rockopera hatása volt a magyarokra.
Arra, amit a mű ősbemutatója annak idején kiváltott, a siker nem is megfelelő szó,
egy máig ható, össznépi katarzist éltünk át.
Azóta kiderült,
maguk az alkotók sem várták
ezt a hatást, az
úgynevezett kritika pedig főleg
nem. Két megállapítást érdemes
idézni akkoriból,
az egyik szerint
ez a rockopera
„nagyon eltalált valamit a magyarokban”.
A másik úgy fogalmazott: „az István a király belülről jövő élményt adott, egy kívülről
vezérelt világban”. Mindaz, amiért önfeledten tomboltunk az előadáson – Koppány és
István, múltunk, jövőnk, keresztény identitásunk – igazából bennünk volt és van, ez a
mű csupán felszabadította.
Az európai integráció és a kereszténység
jelentősége – illetve a kettő összefüggésének
felismerése – ma is időszerű. Elég, ha Robert Schuman francia politikus, az Európai
Unió egyik alapítójának elhíresült mondatára gondolunk: „az európai demokrácia vagy keresztény lesz vagy nem is lesz”.
Schuman a keresztény hagyományban
gyökerező értékekkel kapcsolatban kihangsúlyozta: a „kereszténységellenes demokrácia” karikatúra, amely vagy zsarnokságba,
vagy anarchiába süllyed, ha alkuba bocsátkozik az erkölcsi relativizmussal. Mások is megfogalmazták a közös európai ér-

be foglalta a király „dicső emlékének
megörökítését”.
A második világháború után, 1947ben mintegy félmillió résztvevővel és
Mindszenty József bíboros vezetésével tartották meg a Szent Jobb-körmenetet, amit a következő évben a
kommunista diktatúra kiépülésével
betiltottak. Megszüntették az ünnep
egyházi és nemzeti jellegét, először az
új kenyér ünnepének nevezték, 1949ben pedig erre a napra időzítették az
új, szovjet mintájú alkotmány hatályba lépését. A következő évben az Elnöki Tanács törvényerejű rendeletben
a Népköztársaság ünnepévé, illetve
a Magyar Népköztársaság Alkotmányának ünnepévé nyilvánította augusztus 20-át.
Az ünneplés módja is változott, a Kádár-korszak alatt felerősödött annak
szórakoztató jellege, ekkor tartottak
először vízi és légi parádét. A rendszerváltás után, 1989-től vált újra lehetővé
a Szent Jobb-körmenet megtartása
a Szent István-bazilikánál, 1991-ben
pedig az első szabadon választott Országgyűlés törvényben emelte hivatalos állami ünneppé államalapító Szent
István napját.

tékrend szükségességét. Jacques Delors, az
Európai Unió Bizottságának egykori elnöke úgy vélte, ha nem sikerül „lelket és mélyebb értelmet adnunk Európának”, akkor
eljátszottuk az európai egyesülés esélyeit.
Kontinensünk kohéziója ugyanis nem alapulhat tartósan csupán a szabad áruforgalom, a szolgáltatások és a tőke szabad
mozgásának elvén. Ahhoz, hogy az európai
népek maradandóan összefogjanak, az ös�szetartozás érzésére is szükség
van. Szükséges,
hogy a kultúra, a szellemiség és az érzelmek ezer szála
fűzze egymáshoz őket. Európa szellemisége,
kultúrája, társadalmi, politikai és jogi eszmevilága pedig
mélyen a zsidó vallással közös örökségre
támaszkodó és a görög-római kultúra szellemi hagyományából merítő kereszténységben gyökerezik. A keresztény vallás sajátos
arculatot adott Európának, a közös európai tudatot a humanitás alapvető elveivel
gazdagította. Kereszténység nélkül Európa
nem lett volna azzá, ami.
A rendszerváltozás utáni, első szabadon
választott magyar miniszterelnök, Antall
József politikai eszméibe ugyancsak mélyen
beépült Szent István és az Európai Unió kereszténydemokrata alapító atyáinak nézetrendszere. Ő is a keresztény erkölcsi értékek
kibontakozásában látta az európai integráció, és az ország jövőjét. Halálos ágyán tett,
gyakran idézett kijelentése akár politikai
végrendeletnek is tekinthető: „Keresztény
Magyarországot akartam, mert csak ennek
van jövője”.
SZEPESI SÁNDOR

„Csak a keresztény
Magyarországnak
van jövője”

4 Sport/közélet
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Magyar bravúrok, boldog pillanatok

Ismét sporttörténelmet közvetített a miskolci Sport Terasz
Augusztus 21-én, vasárnap magyar
idő szerint este 11 órakor a záróünnepséggel véget ér a riói olimpia.
A magyar sportolók lapzártánkig
7 arany, 3 ezüst és 4 bronzéremmel
vívtak ki dicsőséget a nemzetek
rangsorában.

De a játékokból még hátralévő időszakban is van kikért izgulni, szurkolni – például Miskolcon, a „Hajrá
magyarok!” Sport Teraszon is, ahol
az óriáskivetítőn az ötkarikás játékok
első napjától nyomon követhettük a
magyar vonatkozású eseményeket. A
Sport Terasz a labdarúgó Eb felejthetetlen pillanatait követően augusztus
6-án délután a miskolci vízilabdázók
jelenlétében, a kis szurkolók műsorával állt „olimpiai üzemmódba”. Az
azóta eltelt napokban számos magyar
versenyzőnek szoríthattunk a Szinva-parti óriáskivetítőnél, számos sikernek, boldog pillanatnak lehettek
szemtanúi a miskolci sportbarátok.

Csodálatos teljesítményével, a párbajtőröző Szász Emese nyitotta meg a
magyar aranyérmesek sorát, és megvédve olimpiai bajnoki címét, London
után Rióban is a dobogó tetejére állhatott Szilágyi Áron kardvívó. Olimpiai
aranyat nyert a női kajak kettesek 500
méteres versenyében a
Szabó Gabriella – Kozák
Danuta egység, de a sikeres magyar olimpiai csapatból is kiemelkedik a
100 méter hát-, 200 és 400
méter vegyes úszásban elért győzelmeivel, három

aranyéremmel és a 200
méter hátúszás második helye
után,
egy ezüsttel záró, világk las�szis Hosszú

Katinka. Kozák Danuta
kajak egyesben is olimpiai bajnoki címet nyert
csütörtökön délután, így
övé lett a magyar olimpiatörténet 175. magyar
aranyérme, és ötszázadik magyar érme.
A szenzációs magyar
sikereket együtt ünnepelhettük meg pénteken délután a Sport Teraszon. Amellett, hogy
a megszokott módon az
óriáskivetítőn követhettük az olimpiai eseményeket,
szoríthattunk a
mieinkért, érdekes és különleges
programokkal is
várták a sportbarátokat. Volt
csocsó, kosárra dobás és nem
maradt el a zumba-őrület sem!
Kicsik és nagyok egy hatal-

mas, közös rajzzal üzenhettek a magyar
olimpikonoknak Miskolcról Rióba.
Bár sajnos egyre jobban közeledik
az ötkarikás játékok vége, az izgalmak Rióban és így a Sport Teraszon

is folytatódnak. Azokat, akik a közös
szurkolás, sportélmény mellett döntenek, a hétvégén is várja még délutánonként, az olimpia végéig „Hajrá
magyarok!” Sport Terasz.

Stadion közbeszerzés:
még tart az elbírálás
Még nem tudni, hogy ki építheti fel a Diósgyőr új otthonát és mikor
kezdődhet a munka. A diósgyőri stadion kivitelezésére és az MVSC Sporttelep tervezésére, kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményét a
Közbeszerzési Értesítőben teszik közzé.
Ezt a választ kaptuk a tendert bonyolító Kiemelt Kormányzati Beruházások Központjától. Cseszregi Róbert, a cég sajtókapcsolati vezetője megkeresésünkre azt írta, csak ezt követően adnak tájékoztatást a közbeszerzési eljárásról, az új DVTK stadion építéséről. A munkára információink
szerint két cég pályázott, de csak az egyik nyújtott be érvényes ajánlatot
(bővebben l. előző számunkban). Ennek elbírálása most is tart.
A tervek szerint szeptember közepén a DVTK-DVSC mérkőzés lenne
az utolsó a régi Andrássy úti arénában. Az új stadion kivitelezése ez után
kezdődne, kiemelt állami beruházásként.

SALKAHÁZI PROGRAM
Miskolc

szeptember
7. 8. 21. 22.
A kirándulások 10:15-kor indulnak a LÁEV
Dorottya utcai induló állomásáról kisvasúttal Lillafüredre, ott egy kb. 4-5
km-es túra megtétele a cél. Lehetőség
lesz a Függőkert megtekintésére is.
A visszafelé utazás szintén kisvasúton
történik. A Dorottya utcai induló állomásra várhatóan 15:00-kor érkeznek
meg a vonatok. A túrán résztvevőknek
uzsonnacsomagot biztosítunk.

Regisztrációs jegyek
Regisztrációs
jegyek
átvétele és
átvétele
ésjelentkezés,
jelentkezés,
személyesen augusztus
személyesen
augusztus
24-től
Művészetek
23-tól aaMűvészetek
Háza
Jegyirodájában
Háza jegyirodájában.
(Kedd
Péntek:10-18h)
9-17h).
(kedd --péntek:
Egy fő csak egy kirándulásra
regisztrálhat személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatásával. Jelentkezéseket
korlátozott számban tudunk
elfogadni!

Kapcsolat/turizmus

2016. augusztus 20. | 33. hét | XIII. évfolyam 33. szám

Miskolci Napló – A város lapja
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Egyre több turista jön Miskolcra

Sorra dőlnek meg a rekordok Miskolc turisztikai látogatottságában és az ezzel összefüggő idegenforgalmi bevételekben.
A KSH csütörtökön közzétett statisztikai jelentése szerint Miskolc turizmusa idén az elmúlt tizenkét év legjobb félévét
zárta. A kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó szállásdíj bevétele június végére meghaladta az 1,1 milliárd forintot. Ez
több mint 147,7 millió forinttal több az előző évinél. 2016 júniusában 30 százalékkal nőtt a belföldi vendégéjszakák száma
(meghaladta a 27 ezret), a külföldi vendégéjszakáké pedig 25 százalékkal volt magasabb - összesen 7 552 éjszakát töltöttek
Miskolcon a külföldi vendégek.

TELTHÁZ A HOTELEKBEN AZ ÜNNEPI HÉTVÉGÉN
Tapasztalhatjuk, hogy nyáron
hét közben is tele van turistákkal
Miskolc, az augusztus 20-ai hétvégén pedig teltház lesz a szállodákban is, noha ezúttal nem lesz
„hosszú hétvége”.
El lehet mondani, szó szerint özönlenek a turisták Miskolcra, van olyan
városi hotel, amelyben már egy hónapja lefoglalták az összes szobát. A vendégeknek ezen a hétvégén elsősorban
nyilván az augusztus 20-i ünnepi programokat ajánlják – és persze a helyi
látványosságokat – emellett van, ahol
ünnepi menüvel is készülnek. A Calimbra Wellness Hotelben több mint
ötven szoba várja a vendégeket, s ottjártunkkor az úgynevezett szobatükrön látszott, hogy hétvégére már egyet-

len szabad hely sincs. – Körülbelül már
júliustól beteltek e helyek, utána már
csak egy-két szoba maradt szabadon.
Mostanra ezeket is lefoglalták, gyakorlatilag az egész nyárra a vendégek előfoglalása volt a jellemző – mondta el
Ostorházi Imre, értékesítési igazgató,
aki szerint a nyári szezon már a pünkösddel elkezdődött. Az államalapítás
ünnepén ez a hotel is a városi progra-

mokat ajánlja a vendégek figyelmébe,
de helyben is lesz egy kis meglepetés.
Nemzeti ételekkel, többek között szilvás gombóccal, töltött káposztával és
bográcsgulyással készülnek.
Nemcsak az ünnepi hétvége ígérkezik azonban eredményesnek. A KSH
adatai szerint az elmúlt 12 év legjobb
félévét zárta Miskolc. – A vendégéjszakák és a vendégek száma is jelentősen
bővült. A vendégéjszakák száma június végéig meghaladta a 150 ezret, a
vendégeké pedig a 71 ezret. Ez azt jelenti, hogy a vendégek számában több
mint 10 százalékos, a vendégéjszakákat tekintve pedig csaknem 16 százalékos volt a növekedés 2015 első félévéhez képest – nyilatkozta Nagy Júlia
TDM menedzser, a MIDMAR Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A vendégek szívesen fedezik fel
Miskolcot
A belvárosi City Hotel szállodaés értékesítési vezetője kiemelte,
már a tavalyi nyár is nagyon jó
adatokat hozott és a tendencia
idén is folytatódik, jó kihasználtsággal működnek.

Kertész Kata elmondása szerint,
elsősorban üzleti úton lévő vendégeik vannak, az ide települt cégek
miatt sokan érkeznek hozzájuk külföldről. Főleg szlovák és román vendégeik voltak, de sok angolt is fogadtak. Nagyon kedvelt a Fedezd fel
Miskolcot csomagajánlatuk, amelynek keretében Miskolc látnivalóit
– többek között a Miskolctapolca
Barlangfürdőt, a Diósgyőri várat –
látogathatják meg a turisták – tette

hozzá. A Hunguest Hotel Palotában
- ismertebb nevén a Palotaszállóban – ugyancsak komoly forgalomról számoltak be. – Inkább belföldiek látogatják meg hotelünket
– nyilatkozta Edőcs Andrea bankett
menedzser. –Néhány éve jellemző,

hogy egyre többen érkeznek családdal, azok közül, akik az iskolai
szünetekben látogatnak el hozzánk.
Általában két-három éjszakát töltenek itt a vendégek, de egyre többen
vannak olyanok is, akik öt éjszakára
foglalnak szállást – emelte ki.

Az év turisztikai attrakciója

Poncsák Pál, az Avalon Resort
& Spa szállodaigazgatója úgy véli,
a miskolctapolcai idegenforgalom
fellendülésében nagyban szerepet
játszik az Avalon Park országos ismertsége. A 2015. júniusában nyílt
attrakciókat
alig egy év
alatt több
mint 20
e z r e n
próbálták
ki. Idén
májusba n,
az Avalon Resort & SPA nyitása óta közel 8500 vendég
éjszakát töltöttek el itt. Minden
tizedik visszatérő vendég. – Már
a tavalyi évben is nagyon sok látogatónk volt, az idén – miután a
szálláshelyet is meg tudtuk nyitni
– még ennél is több embert sikerült
bevonzanunk. Az újdonságként
bemutatott elektromos gokartozás

miatt rengetegen jöttek és jönnek,
de ugyanilyen népszerű a gyerekek
körében a 2500 négyzetméteres
kültéri Maya Játszóparkunk, amihez hasonlót nem találnak máshol
– fűzte hozzá az igazgató. A külföldi látogatók
aránya kb.
15-20 százalékra
tehető. A
csa ládos
látogatók
nagy része
szlovák, az üzleti utazóként érkező vendégek főleg németek, de volt amerikai és japán
vendégük is. 2015-ben Avalon Park
nyerte el az Év Turisztikai Attrakciója címet a szallas.hu portál országos versenyén, idén tavasszal, a
város napján pedig „Miskolc Város
Turizmusáért” díjjal tüntette ki az
önkormányzat.

A VÁROSI FÜRDŐK IS NÉPSZERŰEK
A Miskolctapolca Barlangfürdő egész évben népszerű és a strandokat
is sokan látogatják. A hivatalos szezonnak mindjárt vége, a főidény augusztus végéig tart.
Idén a Selyemréti Strandfürdőbe
145 ezren, a barlangfürdőbe csaknem 200 ezren, a Miskolctapolcai

Strandfürdőbe pedig 40 ezren látogattak ki. A megszokott szolgáltatások mellett, valamennyi létesít-

ményben különleges programokkal,
akciókkal is kedveskedtek a vendégeknek.
A Selyemréten a gyermek-, csúszda-, ülő- és dögönyöző medencék a
legnépszerűbbek. A legkisebbek fürdés előtt a strand játszóterét is kipróbálhatják. Az apróságoknak szóló
szolgáltatásoknak köszönhetően, a tapasztalatok szerint a családok szívesen
jönnek ide akár kisgyermekkel is. – Ez
a 145 ezres látogatottsági adat nagyjából a tavalyi év hasonló időszakában
mért vendégforgalomnak felel meg –
mondta el Bánrévi Kinga, a Selyemréti Strandfürdő vezetője. – A hétvégék tekintetében elmondható, hogy
ilyenkor más fürdőkhöz hasonlóan,
nálunk is ugrásszerűen megnövekszik
a látogatószám, azonban a hétköznapokon is jelentős számban érkeznek
kikapcsolódni vágyók. Nem csupán
Miskolcról, hanem a környező városokból, országokból is. Sajnos nálunk

a strandidőszakot nagymértékben befolyásolja az időjárás, viszont sok meleg vizes medencénk van – hangoztatta a fürdővezető.
A Miskolctapolca Barlangfürdő előtt
is gyakori látvány a hosszan kígyózó
sor. A létesítmény adottságainál fogva
egész évben népszerű. Eddig kétezerrel többen keresték fel, mint a tavalyi év
hasonló időszakában. – Ebben az év-

ben közel kétszázezer vendég érkezett
a Miskolctapolca Barlangfürdőbe és
mintegy negyvenezer a Miskolctapolcai Strandfürdőbe – tájékoztatott Lantos Zsuzsa, a Miskolctapolca Barlangfürdő és a Miskolctapolcai Strandfürdő
vezetője. – Idén gyönyörű időnk volt,
bár a barlangfürdőben rossz idő esetén
szerencsére lehetőség van a beltéri medencék használatára – tette hozzá.

6 Rendezvény/hirdetés
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„Minden megélt percnek FACTORY FESZTIVÁL
– két napig dübörgött a gyár
lehetne örülni…”
Szabó Balázs bandája, Ganxsta
Zolee, Wellhello, Ludmilla.
Néhány fellépő abból a csaknem ötvenből, akik hétvégén a
vasgyárban jártak. Az idei Factory Fesztivál minden eddiginél látványosabbra sikeredett.

Először, de hagyományteremtő szándékkal rendeztek az
elmúlt hétvégén úgynevezett
„örömünnepet” Miskolcon. A
Holdam Egyesület Miskolctapolcára várta az érdeklődőket,
hogy a különböző „tereken”
bemutassák: az életet láthatjuk
szépnek, örömtelinek is!
Csincsi Bernadett szervező elmondta, az ország első örömünnepét Veszprémben rendezték
meg, még 2014 nyarán. Ő maga
is ebben a dunántúli városban
élte meg ezeket a rendezvényeket, majd Miskolcra költözve, a
Holdam Egyesülettel úgy gondolták, itt is létrehoznak egy
ilyen programot. Miskolc városa
elsőként csatlakozott a kezdeményezéshez. - Fontosnak tartjuk
elgondolkodtatni az embereket:
mi is az, ami igazán örömet okoz
az életben. Minden megélt percnek lehetne örülni, ha ilyen lenne a gondolkodásunk. Azt szeretnénk elérni, hogy mindazok,
akiknek felkeltettük az érdeklő-

dését, kicsit „kóstolják meg” az
életet ilyen oldalról is. Bízunk
benne, hogy sok embernek tudunk örömet szerezni ezzel a
programmal, a dalokkal, beszélgetésekkel, előadásokkal, vagy
akár csak egy szép szóval is – fogalmazott a szervező.
A Miskolci Örömünnep hiánypótló fesztivál a környéken,
az egészségtudatos családok
hasznosan és önfeledten tölthettek együtt egy örömteli napot a
szép természeti környezetben. A
programok összeállításánál fontos szempont volt, hogy minden
korosztály megtalálja a kedvé-

re való tevékenységeket. Ehhez
olyan helyszíneket látogathattak meg, mint például a „Csendes-Ülő”, ahol fitoterápia és természetgyógyászat várta őket,
vagy a „Mozgás-tér”, ahol a testmozgás állt a középpontban.
A programkínálatban szerepeltek egészséges életmódot hirdető előadások, gyógytechnikák, mozgásformák bemutatása
illetve kipróbálása, koncertek,
verselés, alkotás, játékok kicsiknek, nagyoknak, baba-mama sátor és még sok minden más, az
egészség-, környezettudatosság
jegyében.

A különleges, kifejezetten fiataloknak szóló fesztivál idén
tízedik születésnapját ünnepelte. Ennek örömére még több látványelem szolgálta a szórakoztatást. A szervezők nagyon széles,
színes palettájú zenei programot állítottak össze, a jubileumi
Factory Fesztiválon plusz színpaddal és még a szokásosnál is
változatosabb zenei kínálattal
várták a szórakozni vágyókat.
A legnagyobb sikert a WellHello
koncertje aratta. A srácok a nyári fesztiválszezonban is energikusak voltak.
A reggea stílust is kedvelte a
közönség, de a Rakpart például

eredetiben szólalt meg. A kön�nyűzene mellett viszont a fesztivál hű volt gyökereihez is. A
tört ütem pince egy egészen más
világ volt, a hip-hop színpadon
pedig egymást váltották a rapperek.
A fesztiválhangulat szombaton sem csökkent a gyár területén. Szabó Balázs bandája és a
30Y előtt a Cloud9+ fűtötte fel a
tömeget.

A saját dalok mellett egy kis
dj-set is belefért az időbe a közönség nagy örömére. A hangulat a Nextapes színpadnál
sem volt kisebb. Ott az elek
tronikus zene hazai nagyágyúi
táncoltatták meg a fesztiválozókat. Voltak is szép számmal,
mert a változatos zenei kínálat
mellett a környezet és a társaság
is vonzotta a fiatalokat. A tizedik Factory Fesztivál két napján
csaknem ötven fellépő gondoskodott a jó hangulatról. A jubileumi fesztiválról a sport sem
hiányozhatott, az ország minden részéből érkeztek bmx-esek,
az aréna napközben is nyitva
volt. A fiatalság a kreativitását
is megmutathatta, hiszen a szervezők installáció-versenyt hirdettek és a 10. születésnap alkalmából minden eddiginél több
látványelemmel pezsdítették fel
a fesztiválozókat.
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FOKOZOTT ÜGYÉSZI
FELÜGYELET
Fokozott ügyészi felügyelet
mellett nyomoznak a múlt heti,
miskolci gyilkosság ügyében, a
bíróság elrendelte a gyanúsított
előzetes letartóztatását - közölte
a B.-A.-Z. Megyei Főügyészség.
A nyomozás adatai szerint a sértett péntek délelőttől együtt italozott egy barátjával a miskolci Csanyik-völgy környékén. A két férfi
az esti órákban – erősen ittasan
– úgy döntött, korábbi nézeteltérésük tisztázására felkeresik ismerősüket, aki a közeli erdőben, egy
saját maga által készített, körbekerített kunyhóban élt.
Miután odaértek, a sértett előbb
a kerítésen kívül állva vitatkoz-

ni kezdett a portáján tartózkodó
gyanúsítottal, majd annak ellenére, hogy ő felszólította: ne menjen
be, a kerítésen átmászva megindult
felé. A 60 éves gyanúsított felkapta a keze ügyében lévő kést és megszúrta a sértettet, aki összeesett.
Ezt látva a gyanúsított segítségért
sietett, de mivel a férfi szívét érte a
szúrás, a helyszínen meghalt.
A nyomozásban – amely felett a
főügyészség fokozott ügyészi felügyeletet gyakorol – vizsgálják a
jogos védelem, mint büntethetőséget kizáró ok fennállásának lehetőségét. A gyanúsított, bűnösségének
megállapítása esetén, akár tíz évet
meghaladó szabadságvesztésre is
számíthat.

Éles bevetéseket modelle

Összemérték
erejüket
a tűzoltók
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság idén
is megrendezte a
legerősebb tűzoltó
páros versenyt.
A megyei szintű
megmérettetésre
ezúttal Miskolcon
került sor, a Generali Arénánál.
A IV. Megyei TFA
„Legerősebb tűzoltó páros” verseny
megnyitóján Szunyog Zoltán tűzoltó ezredes, megyei katasztrófavédelmi
igazgató-helyettes köszöntötte a résztvevőket. A versenyző párosoknak hat
feladatot kellett teljesíteniük. Az indulást követően légzőkészüléket vettek
fel, majd habsugár szerelést végeztek.

Az Avason ellenőriztek

Az illegális beköltözőket, az ingatlanokat illetve a környezet
állapotát ellenőrizték az önkormányzat rendészei szerdán a
Nagyavason.

dészek munkájának már látszik az
eredménye. – Nyár elején elég sok elhanyagolt ingatlan volt itt, de aztán a
gazdák szép lassan kijöttek és rendbe
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rakták a portákat. Jó lenne, ha mindenhol kialakulna ez a lakossági felelősségérzet – fogalmazott Takács
János.

Az illetékes körzeti rendész korábban már végigjárta a területet, s ahol
szükséges volt, figyelmeztette a tulajdonosokat, beköltözőket, hogy tartsák be a szabályokat. Most azt ellenőrizték, történt e változás. Az egyik
pincénél – ahová munkatársaink is
elkísérték a rendészeket - egyelőre
nem használt a figyelmeztetés. Továbbra is ketten élnek ott, illegálisan,
az ügyben most már a rendőrség tud
intézkedni. A közterület-felügyeleti
és rendészeti vezető-helyettes szerint
az ellenőrzéseknek és a körzeti ren-

A harmadik feladat során két-két
negyven kilogrammos hordóval kellett megkerülniük egy húsz méterre lévő bóját, majd pedig egy két
méter magas palánkot leküzdeniük. A
verseny ötödik, s talán a legnehezebb
feladata egy 365 kilogrammos gumiabroncs átfordítása volt, amit nyolcszor
kellett megismételni. Az embert próbáló viadalon huszonhat tűzoltó indult,

közülük a Mezőkövesdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságot
képviselő Farkas Lóránd Béla – Bodnár
László páros bizonyult
a leggyorsabbnak.
Eredmények: 1. helyezett: Farkas Lóránd
Béla – Bodnár László (Mezőkövesdi HTP II. csapata). 2.
helyezett: Czudar Richárd – Belényesi
Róbert (Mezőkövesdi HTP I. csapata).
3. helyezett: Csáti Szabolcs – Mészáros
Dávid (Miskolci HTP I. csapata). Különdíjak: A legidősebb versenyző különdíját Nácsa Bálint (Szerencsi HTP)
vehette át. A legjobb létesítményi tűzoltóságnak járó jutalmat a Borsodchem
LTP csapata érdemelte ki, míg a legjobb
miskolci tűzoltó párosnak felajánlott
díjat a Miskolci HTP I. csapata kapta.

SÚLYOS BALESET
A REPÜLŐTÉRNÉL

A rendőrség tájékoztatása szerint, két személygépjármű ütközött össze frontálisan hétfőn délután Miskolcon, a 306-os számú
úton. A balesetben hárman sérültek meg.
A jelenleg rendelkezésre álló
adatok alapján a baleset hétfőn dél-

után fél négy körül történt, eddig
még tisztázatlan okból. A helyszínelés és a műszaki mentés idején
a 306-os számú úton rendőri irányítás mellett haladt a forgalom. A
Miskolci Rendőrkapitányság vizsgálatot indított a baleset körülményeinek tisztázására.

Borsodban buktak le a trafikos csalók
ECETTEL ÖNTÖTTE LE A BUSZSOFŐRT
A rendőrök őrizetbe vették azt a férfit, aki
egy Putnokról Miskolcra közlekedő autóbusz sofőrjét korábbi nézeteltérésük miatt
ecettel leöntötte.
A 28 éves, putnoki S. Henrik augusztus 4-én
este fél hat körül öntötte arcon ecettel egy menetrend szerint közlekedő autóbuszjárat 57 éves
sofőrjét. A sértett az elsődleges orvosi szakvélemény szerint 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A sofőr kihallgatása során a

nyomozóknak elmondta, hogy közte és támadója között aznap délelőtt vita alakult ki, mivel
ő felszólította a férfit, hogy szálljon le a buszról
annál a megállónál, ameddig a menetjegye szól.
Ezt sérelmezte a későbbi gyanúsított.
A S. Henriket a nyomozók augusztus 17-én
bűnügyi őrizetbe vették, az Ózdi Rendőrkapitányság Putnoki Rendőrőrse közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt folytat vele szemben büntetőeljárást.

A rendőrség üzletszerűen elkövetett csalás vétség
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat
büntetőeljárást két román
nővel és férfitársukkal
szemben.
A gyanúsítottak augusztus
12-én egy óra leforgása alatt
Arlón, Putnokon és Ózdon
több nemzeti dohányboltba
bementek, vásárlást kezdeményeztek, majd az eladókat
pénzváltással megtévesztették és több tízezer forinttal
megkárosították. Az Ózdi

Rendőrkapitányság munkatársai a bejelentéseket követően elfogták a csalókat. A
kihallgatás során megállapították, hogy a gyanúsítottak
más megyékben is hasonló
bűncselekményeket követ-

hettek el, az információk ellenőrzése jelenleg is folyamatban van. A rendőrök bűnügyi
őrizetbe vették a terhelteket
és előterjesztéssel élnek előzetes letartóztatásuk ügyészi
indítványozására.
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AKKOR...

A diósgyőri ipari
hagyományok és
a Kohászati Múzeum

Az avasi lakótelep az Avas déli-délkeleti lejtőin épült 1973 és 1985 között, három ütemben. 10 448 lakással az ország egyik legnagyobb lakótelepe. Az első
ütem a diósgyőri kohászat dolgozói és családjaik számára épült vasbeton elemekből, a Miskolci Házgyár betonpaneleiből. A második ütemben már nem
csak a gyári munkások kaptak itt lakást, hanem olyan családok is, amelyek
legalább négy gyermeket neveltek vagy vállaltak. A harmadik ütemben kisebb,
négyemeletes panelek épültek, amelyekben nem csak szociális, hanem pénzért
értékesített lakások is voltak. Az I. ütemben az avasi domb délkeleti oldalát
építették be. A Középszer utcát alkotó „avasi nagy fal”, amely másfél kilométer hosszan felhúzott, gyakorlatilag egyenes vonalvezetésű, tízszintes épületekből áll, önmagában az I. ütem 2426 lakásának 82%-át adja. Az II. ütembe
5360 lakást terveztek, ezt az építési egységet a Szentgyörgy utca két oldalára
telepítették. Az építési szerkezetet a kelet-nyugati irányú mellékutak négyzethálós kialakítása adja. A III. építési ütem a II. ütem városrendezési elveit
követi, de lényegesen lazább, levegősebb kivitelben. FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

...ÉS MOST

A Kohászati Múzeumot Miskolc
Felsőhámor nevű városrészében, a
Palota u. 22-ben rendezték be. Lillafüredről is megközelíthető: közel
van a lillafüredi vízesés lábához
és az Anna-barlanghoz. Feladata a
hazai vaskohászat, fémművesség,
főként a helyi (massai, diósgyőri)
kohászat történetének bemutatása.

A múzeum a tárgyi gyűjteményen,
maketteken, diaporámákon kívül jelentős fotógyűjteménnyel, valamint
szakkönyv- és szakfolyóirat-gyűjteménnyel is rendelkezik. A Magyar
Műszaki és Közlekedési Múzeum intézménye.
A Központi Kohászati Múzeumot
1949-ben alapították, alapító igazgatója
Korompai Viktor Győző volt. Első nyilvános kiállítása 1958-ban „A diósgyőri
vasgyár 90 éve” címmel nyílt. Az állandó kiállítást a Lenin Kohászati Művek
Diósgyőr-vasgyári vendégházában rendezték be. A vasgyár alapításának 190.
évfordulójára emlékezve 1960. szeptember 25-én Csergő János kohó- és
gépipari miniszter nyitotta meg.
A Massa Múzeumot 1963-ban alapították az őskohó szomszédságában,
eleinte mindkét intézményt a diós-

győri kohászat tartotta fenn. A folyamatosan növekvő anyag lassan kinőtte az ideiglenes helyszínt, a múzeum
1968–69-ben költözött mai helyére; ezt
a kiállítást 1970. július 28-án nyitották
meg. Igazgatója ekkor Szinvavölgyi
Oszkár volt.

Az intézmény külső létesítményei
az őskohó, az 1979-ben felépített vízikerekes hámor és a műszaki skanzen (1982 óta). Az épületet az 1770-es
években, még Fazola Henrik idején,
barokk stílusban építették, s a „Kancelláriát” eredetileg irodaként, lakásként és raktárként használták. 1985
óta műemlék, 2010-ben újították fel.

A szomszédos telken áll Fazola
Frigyes vas emlékoszlopa. A bejárat
melletti két, ugyancsak vasból öntött
emléktábla feliratai az épület történetét ismertetik. A múzeum első
emeletén először Fazola Henrikkel
kapcsolatos dokumentumokat tekinthetünk meg. A nyersvasgyártást bemutató teremben a vasgyártás
történetét szemléltető diaporámák
láthatók, de itt nézhető meg a nevezetes imolai, X–XII. századból származó kohó és a kőszegfalvai buca
kemence. Itt lehet végigkísérni még
a nagyolvasztók fejlődéstörténetét, s
meg lehet ismerni a nagyolvasztóban
lejátszódó folyamatokat is. A következő terem az acélgyártásé. Itt lehet
megtekinteni az egyes acélgyártási
eljárásokat. A második emelet első
termében a kovácsolás történetével,
technikája, technológiája fejlődéstörténetével lehet megismerkedni.
SOMORJAI LEHEL

ÜNNEP ÉS HAGYOMÁNY – AZ ÚJ KENYÉR MEGSZENTELÉSE
Az „új kenyér ünnepe” eredetileg
nem augusztus 20-án volt és nem
is 1947-48-ban találták ki. A kenyér- és gabonaünnepként ismert
Szent István-napi esemény (amikor
nemzetiszínű szalaggal átkötött
kenyérrel köszöntik a vendéget)
valójában Darányi Ignác nevéhez
köthető. A történeti kutatások szerint, az egykori földművelésügyi
miniszter a 19. század végén kirobbant aratósztrájkok megfékezése
érdekében kezdett országszerte
aratóünnepeket szervezni.
Maga az új kenyér vallásos ünnepe a népi aratóünnephez kapcsolódik. A magyar egyház az apostolok
oszlása középkori liturgikus ünnep (július 15.) bevezetésével hagyta jóvá, szentelte meg az archaikus
hagyományt. Nem volt általánosan
kötelező érvényű ünnep, a katolikusok ma sem tartják meg egységesen.
Az arató gazda a kalákás vagy részes

aratásnál rendszerint kalákatánccal
(taposóbállal) fejezte be az aratást,
amelyet gyakran a tarlón tartottak
meg. A tánccal egybekötött aratószokás főleg nagybirtokos vidékeken vált általánossá. A gazda ilyenkor megvendégelte a munkásokat.
Az aratás befejezése után a búzakalászból, mezei virágból aratókoszorút kötöttek és ünnepélyes menetben a földesúr, tiszttartó vagy a
gazda elé vitték.
Az új kenyér napját tehát a középkori Magyarországon július 15-én,
az apostolok oszlása ünnepén tartották: ekkor vitték be a kenyeret a
templomba, ahol megáldották, megszentelték. Ehhez a naphoz köthető
az aratási felvonulás is, amikor a kalászkoszorút vivő lányokat a többiek
lovaskocsin követték. Első útjuk a
templomhoz vezetett, ahol hálaimát
mondtak az aratás befejezésére.
1899. augusztus 6-án Darányi
Ignác, a Bánffy-kormány földmű-

velési minisztere az egyre inkább
elharapózó alföldi és dunántúli aratósztrájkok hatására titkos rendeletet adott ki. Ebben legkivált azt
szorgalmazta, hogy „a birtokos és
a munkás közti viszonyt mind a két
fél érdekében bensőségesebbé, bizalmasabbá, patriarchálisabbá kellene tenni”. Szerinte ezt jól szolgálná
a régi aratóünnepek hagyományának felújítása, „melynek keretében a
birtokos a jól bevégzett munka után
munkásait vendégül látja és azokkal együtt örömünnepet ül a legjelentősebb mezőgazdasági
munka szerencsés befejezésekor”. E rendeletnek azonban eleinte nagyon csekély
hatása volt. Az ünnep megtartása ugyanis addig csak
a béraratóknál volt általános. A maguknak aratók
nem tartottak aratóünnepet, még a gazdag aratóhagyományokkal rendelkező
településeken sem. Így az a sajátos
helyzet állt elő, hogy Darányi felhívásának igen sok helyen egyszerűen nem lehetett eleget tenni, hiszen
nem volt olyan hagyomány, amit fel
lehetett volna újítani. Darányi ezért
két évvel később ismét kiadta a rendeletét, s ennek már érezhetően nagyobb volt a hatása. Mivel azonban,
mint írtuk, sok településen korábban egyáltalán nem voltak aratóünnepek, gyakran előfordult, hogy a
rendezők az ünnepség szerves részéhez tartozó szokáselemeket egyszerűen elhagyták. Más helyeken
többek között az apostolok oszlása
ünnepén még élő hagyományt, a

kenyér megáldását megpróbálták a
felújított aratóünnepek szokásrendszerébe illeszteni. Szinte természetesnek tűnt, hogy ezeknek a búza- és
kenyéráldással bővülő aratóünnepeknek a húszas évek elejétől lassan
megváltozott a nevük is.
A különböző forgatókönyvű ünnepségeknek eleinte semmi közük
nem volt augusztus 20-ához, azokat júliusban tartották. E jeles nap
és a kenyér ünneplésének összefűzése először akkor merült fel, amikor
képviselők rájöttek, hogy Szent István napjának megünneplése vegyes
megítélés alá esik az akkor még soknemzetiségű és különböző vallású

ország polgárai között. Az Országos
Nemzeti Szövetség ezt szerette volna feloldani, amikor – augusztus 20.
„össztársadalmibb” jellegének növelése érdekében – 1903-ban felvetette,
hogy az aratóünnepek „hozassanak
kapcsolatba” a Szent István-nappal.
Mindennek Paulini Béla, a Gyöngyösbokréta mozgalom megálmodójának fellépése adott új lendületet, aki először a Városi Színházban,
1937-ben pedig Szegeden rendezte meg az új kenyér „apoteózisát”.
A mozgalom csúcspontját a Horthy Miklós kormányzó szabadkai
bevonulásakor tartott ünnepség
jelentette 1941 júliusában. A második világháború után, amikor a
kommunista diktatúra kiépülésével
megszüntették augusztus 20-a egyházi és nemzeti jellegét, először az
új kenyér ünnepének nevezték, mígnem 1949-ben erre a napra időzítették az új, szovjet mintájú alkotmány
hatályba lépését.

Sport
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Felújítják a sporttelepet

Harmincmilliós önrésszel kiegészítve százmillió forintos TAO-s
pályázati pénzből születik újjá az
egykor szebb napokat látott verseny- és szabadidős sportra egyaránt használható MVSC - Papp
József Sporttelep.

– A körülmények úgy alakultak,
hogy a stadionfejlesztési projekt kapcsán az állami támogatás megemelkedett, illetve ezzel kapcsolatban a
Miskolci Vasutas Sport Klubnak ez
a pályázat úgymond felszabadult és
természetesen az a leglogikusabb,
hogy a pálya felújítására költsük a
pénzt – mondta el Illyés Miklós, az
MVSC elnöke.
Miskolcnak fontos, hogy ne kihasználatlanul álljanak, hanem a verseny-, illetve a tömegsportot szolgál-

ják a város sportlétesítményei, ezért
az önkormányzat az anyagi áldozatvállalástól sem zárkózik el. – Az önkormányzat 30 millió forinttal támogatja önrészként ezt a felújítást,
aminek keretében egy verseny labdarúgópálya szabványos feltételeinek
megfelelő pályarekonstrukció történik – nyilatkozta Kiss Gábor alpolgármester. – A lelátó veszélyessé vált
a vízalámosások miatt. Ennek az állapotnak a megszüntetése és – ami talán a legnagyobb beruházás – az öltöző felújítása történik meg teljesen,
emellett világítást is tudunk építeni a
pályán. Ha az időjárás is engedi, december végére végeznek a munkákkal
és ahogy a fű megerősödik, tavasszal
már itt játszhatja első hazai meccsét
az MVSC megyei első osztályban szereplő labdarúgócsapata.
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ISMÉT A LEGJOBB NÉGY KÖZÖTT
AKARNAK ZÁRNI

A legutóbbi idényben negyedik
Diósgyőr női kosárlabda csapata a 2016/2017-es szezonban is a
legjobbak között akar zárni mind
a bajnokságban, mind a kupában.
Erről Maikel López vezetőedző
beszélt Miskolcon, az együttes
hétfői sajtótájékoztatóján.

ismerik a stílusát, hasonlóképpen
gondolkodnak a kosárlabdáról és
meg tudják valósítani azokat az elképzeléseket, amelyeket eltervez.
Jelezte, arra számít, hogy az idény
első fele kemény és nehéz lesz, ezért
a bajnokság rajtja előtti időszakban
heti 10-11 edzést tart.

Kiemelte, az elmúlt években szinte mindig bejutottak
a legjobb négy közé annak
ellenére, hogy a magyar bajnokság évről évre erősödik.
Emlékeztetett arra, hogy az
NB I-ben az idén is két euroligás csapat, a Sopron és a
Győr, valamint négy Európa
Kupás együttes indul.
A Diósgyőrnél több mint
két éve dolgozó Maikel López elmondta: a játékosok

Czank Tímea csapatkapitány arról beszélt, hogy az NB I most következő idénye kiegyensúlyozottabbnak ígérkezik, mert több rivális
is erősödött. “A mi csapatunk is sokat változott, lehet, hogy az elején
emiatt egy kicsit döcögősebb lesz a
játék” – mondta el, de megjegyezte,
hogy a bajnokságban és az
európai kupaporondon is
szeretnének előrébb jutni,
mint az előző szezonban.
Az Aluinvent DVTK
több új játékost szerződtetett, többek között Gorjanácz Ágnest, aki a PEACtól, Adamecz Lillát, aki
a Vasastól érkezett, valamint az amerikai Cierra
Robertson-Warrent, aki az
elmúlt idényben a PINKK
Pécs színeiben szerepelt.

Három csapatot indít a DVTK-Volán
gettünk – mondta el András Miklós,
a DVTK-Volán szakosztályvezetője. –
A célkitűzés az volt, hogy jussunk fel
a legmagasabb ligába és induljon el az
utánpótlás-nevelés. Az NB I-et megnyertük és örömmel mondhatom,
hogy mára már több tucat gyerek látogatja az edzéseket. Idén három csapatot indítunk, egyet az extraligában,
egy NB II-es (ez jelenleg a harmadosztály és egy NB III-as (negyedosztályú)

Szezonnyitó sajtótájékoztatót tartott a DVTK-Volán asztalitenisz
csapata a DVTK edzőközpontban
csütörtökön. András Miklós, Kővári Balázs és Molnár István Patrik fogadta az újságírókat.

– Egy évvel ezelőtt a megszűnés fenyegette az első osztályban szereplő
csapatot, de a DVTK segítő kezet nyújtott nekünk és nagy terveket szövö-

Rising Star győztes a
miskolci páros
Rising Star győzelemmel és Super Grand
Prix elődöntővel zárta az idei German
Opent a miskolci Süttő-Tombácz duó.
– Egy nagyon intenzív felkészülési
időszak előzte meg a megmérettetéseket, számos edzőtáborral, tréninggel
és persze rengeteg lemondással... De
megérte, hiszen a profik Rising Star
versenyén 34 páros közül sikerült felállni a dobogó legfelső fokára! – mondták el a miskolci táncosok.
– Külön örömünkre szolgált, hogy sikerült több olyan párost is megelőznünk,
akik előző nap a Super Grand Prix-n előttünk végeztek. A dobogó tetején, a magyar himnuszt hallgatva nagyszerű érzés
volt arra gondolni, hogy egy ilyen rangos
megmérettetésen, mint a German Open
sikerült nyernünk – fogalmaztak.
A stuttgart-i Super Grand Prix-n eddig minden alkalommal közel ugyanannyi, vagy több páros indult, mint egy
Európa- vagy világbajnokságon. Süttő
Roland és Tombácz Anikó itt 48 duó
közül egyenes ágon jutott az elődöntőbe, ahol a 18. helyen végeztek. Elárulták,

céljuk, hogy a következő ilyen megmérettetésen legközelebb meglegyen a középdöntő. Megtudtuk azt is, hogy az
őszi-téli időszakban a nyílt nemzetközi
versenyek és az Ostravai Super Grand
Prix mellett két kiemelt verseny – a Latin Világkupa és a Latin Világbajnokság, mindkettő Oroszországban – és további edzőtáborok várnak rájuk.

gárdát. A legfelsőbb osztályban a biztos bennmaradás a cél. A második és
a harmadik csapat célja az, hogy egy
évvel később a mostanihoz képest egy
osztállyal feljebb kerüljenek. Nagy
öröm számomra, hogy a költségvetésünk rendben van, ezt köszönjük a támogatóinknak és a DVTK-nak, remélem, hogy jövőre a város is lát bennünk
fantáziát és támogat majd minket –
hangsúlyozta. (Forrás: dvtk.eu)

A HAJRÁBAN FORDÍTOTT A PAKS
A Paks ellen sem sikerült szerdán pontot szereznie a DVTKnak, noha most először a mieink
jutottak vezetéshez és a rendes
játékidő végén is döntetlenre állt
a mérkőzés.
A 9. percben adódott az első nagyobb lehetőség, ekkor Haraszti lekészítette a labdát a berobbanó Bálónak, ő kicselezte az előtte álló Lázárt,
majd jobbal 10 méterről mellé lőtt.
A 24. percben Bartha ballal lőtt 23
méterről, Rados hatalmas bravúrral, a levegőben úszva szögletre tolta a léc alá tartó labdát. Kilenc perccel később Haraszti emelt jobbról a
hosszúra, ahol Lenzsér kapufára fejelte a labdát, majd a visszapattanót
Hahn ellőtte keresztbe a gólvonal
előtt. A félidő vége előtt egy kontránál Bognár passzolt az üresen felfutó Griffiths-nek, aki 18-ról lőtt, de
Kemenes lábbal, bravúrral védett.
Helyzetek adódtak, gól azonban
nem született az első 45 percben.
A második félidőben aztán a gólok
is megérkeztek. A 64. percben Nikházi Márk indult meg egy labdával,

Lenzsér behátrált, Nikházi pedig 17
méterről kilőtte a jobb felsőt, 0-1. Vezetést szerzett tehát a DVTK, a Paks
azonban a hajrában megfordította a
mérkőzést. Előbb a 81. percben Bertus csapott le egy lecsorgóra, amit
balról átemelt a hosszú felé, Rados
középen megtolta, így került a túloldalon Bartha elé, aki jobbal belebikázott, és a felső lécről a kapuba pattant
a labda, 1-1. A 91. percben többen

már elkönyvelték a döntetlent, amikor Bertus futtából, 23 méterről, jobbal kilőtte a jobb alsó sarkot (2-1),
ezzel megnyerte a meccset csapatának. A Paksi FC ezzel megszerezte
első sikerét a szezonban - elmozdult
a kiesést jelentő helyekről - a DVTK
pedig most sem tudta megszakítani
vereségsorozatát. (OTP Bank Liga, 6.
forduló: Paksi FC – DVTK 2-1 (0-0))
(Fotó: dvtk.eu)
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Hirdetés

Kastély Panzió, Dubicsány
Esküvők rendezése l Családi pihenés l Baráti összejövetel
Táborozás, osztálykirándulás l Osztálytalálkozó
Csoportos étkeztetés l Kedvező árak
Rendezvényeket, vendégek fogadását
csak előzetes egyeztetést követően tudjuk vállalni.
Szeretettel várjuk vendégeinket!

3635 Dubicsány, Kossuth u. 73.
Telefon: (48) 432-663, e-mail: dubicsany@emkk.hu
Web: dubicsany.emkk.hu
Miskolc város közigazgatási területén

díszfák növényvédelmi permetezését
végezzük 2016. 08. 22. és 2016. 08. 31. között.
Az alábbi szerek felhasználásával:
Dimilin 25 WP, Runner 2 F, Topas 100 EC,
Mospilan SG, Decis Mega, Csöpmix, Silwet

Apróhirdetés

Szerszámkészítőket keresünk (műanyag fröc�csöntésben jártas) és CNC gépkezelőket (maró és
szikraforgácsoló gépre). Szállás, utazás biztosítva,
UNIO-s fizetés! Tel: 06-70/206-26-21. e-mail: szupermunka@index.hu.
ÉRETTSÉGIT szeretnél? Gyere Miskolc belvárosába a NABIS Szakközépiskolába! Nappali és
esti formában, akár 100 ezer Ft ösztöndíjjal. Érdeklődj: www.nabiskola.hu Tel: 46-32-32-90;
70/708-2931.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alumínium), garázskapuk cseréje óriási kedvezménnyel, teljeskörű
árnyékolástechnikával. Tel./fax: 46/402-292, mobil:
30/336-5528, web: www.aluport.hupont.hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva:
h, sz, cs, p: 9–17 óráig, k: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.
Nem italozó, önállóan dolgozni tudó ácsot és korábban ács mellett dolgozó segédmunkást keresek Miskolc és környékére, nem csak tetőn végzendő munkákra. Tel.: 06-20/460-6775.

MUNKALEHETŐSÉG!

Munkavégző: BOGÁRMÉRNÖKSÉG KFT.

• Kiegészítő jövedelemforrás
• Miskolcon és környező
településeken újság és
szóróanyag terjesztéséhez
keresünk heti rendszerességű
munkavégzéshez részmunkaidős
terjesztőket.
• Munkavégzés szombatonként,
reggeli, délelőtti órákban
• Jelentkezni a

rikkancsmiskolc@gmail.com
email címen, illetve
hétköznapokon
15 és 16 óra között
a 30/352-8040-es
telefonszámon lehet.

Cégünk keres Nyíregyháza környéki munkahelyre
lakatosokat és CO2 hegesztőket. Érd: 06-70/773-0118. e-mail: munka157@gmail.com.

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

NYÁRI AKCIÓ

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

ÚJABB NYÁRI AKCIÓVAL VÁRJUK VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN AUGUSZTUS 17–23-IG
Előhűtött csontos csirkemell
1 kg (baromfit árusító
üzletekben)

Bonyhádi
edények
széles
választékban
kaphatók!

999 Ft

Előhűtött sertéslapocka
1 kg (hétvégi akcióban
aug. 17–19.)
(tőkehúst árusító üzletekben)

929 Ft

Abaúj félzsíros túró
450 g (COOP ABC-SZUPER)
Egységár: 731 Ft/kg

329 Ft

PHead&Shoulders citrus 250ml + Old Spice tusfürdő original 250 ml
Head&shoulders Class Clean 250 ml + Old Spice tusf. White Water 250 ml
1199 Ft/cs helyett 20% engedménnyel
949 Ft/cs

REKLÁM ÁRON KAPHATÓ AUGUSZTUS 31-IG:
Kornetta fodros nagykocka, tarhonya
tojás nélkül, 500 g, egységár: 338 Ft/kg
169 Ft
Legyen üzleteink törzsvásárlója!
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PROGRAMAJÁNLÓ

Diósgyőri vár, lovagterem
Augusztus 23. 18 óra. A franciországi „Ecce
Musica” kórus hangversenye. Az együttes Dél-Franciország egyik legnépszerűbb kórusa. Műsorukban a hangulatos népzenei feldolgozások és a francia
örökzöldek mellett, megszólalnak a lovagi kultúra és a kortárs zene legnépszerűbb darabjai is. A belépés díjtalan.
Vasgyári református templom
Szeptember 4. 16 óra. A „Zene összeköt„
címmel ad koncertet a Diósgyőr-vasgyári református egyházközség meghívására László Attila, a 2011-es Csillag Születik győztese.
Művészetek Háza
Szeptember 1. 18 óra. MÜHA AKADÉMIA
- PÁL FERI ATYA: A SZORONGÁSTÓL AZ
ÖNBECSÜLÉSIG. „Az önbecsülés az emberi élet egyik alapértéke. Általa vagyunk jóban önmagunkkal, érezhetjük
jól magunkat a bőrünkben, és lehetünk
érdekes társaság magunk számára”.
Miskolci Galéria
Augusztus 20. Tárlatvezetések a Kövesi
István titkos gyűjteménye – „Remekművek Aba-Nováktól Zifferig” című
kiállításban. A tárlatvezetések időpontjai: 9 óra, 13 óra, 15 óra, 17 óra.

Augusztus 20. 11 óra. Magyar Divatnap
az Államalapítás ünnepére. A „Laurus” Alapítvány a kiemelkedő tehetségek támogatására, a Takács Modell
Stúdió és a Herman Ottó Múzeum,
Miskolci Galéria szervezésében kerül
megrendezésre a Magyar Divatnap.
Diósgyőri vár
Augusztus 27. 19 óra. Királyi szerelmek
éjszakája a Diósgyőri várban. Titkos
szerelmek, udvari intrikák és hódítási
tippek a középkorból. A Diósgyőri vár
esti programjain királyokkal és királynékkal idézhetjük föl a szerelem mámorító, szenvedélyes és olykor csalódásokkal teli pillanatait.
Feledy-ház udvara
Augusztus 27. 9 óra. Közösségi kertgondozás. Július 9-én újra megszépült a Feledy-ház udvara és folytatták a szaletli
építését. Jelentkezés: augusztus 22-ig.
Balázs István elnök, Múzsák Kertje Alapítvány (www.muzsakkertjemiskolc.hu).
Belvárosi Liget
Minden pénteken 7-13 óráig: Belvárosi
biovásár a Belvárosi Ligetben! Bioélelmiszerek közvetlenül a termelőktől. A
biopiac szervezője az Észak-Magyarország Flórája Faunája Alapítvány.

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA
Novák Józsefné önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát tart, 2016.08.22-én 17 órakor
a Könyves Kálmán Általános Iskolában, melyre
mindenkit szeretettel vár!
Hubay György önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát tart 2016. 08. 30-án, kedden,
17 órától a Bársony János utcai Általános Iskolában.

Tűzvarázs és Aperitif

Hagyomány és újdonságok
a szimfonikusoknál
A Miskolci Szimfonikus
Zenekar az új évadban is
megtartja jól bevált bérletneveit. A hagyomány
mellett azonban szerepet
kap számos újdonság is. Az
együttes szerdán tartotta
évadnyitó ülését.

Pénteken már játszottak
Nyírbátorban, első miskolci
koncertjüket jövő szombaton,
azaz 27-én tartják, a Zenepalotában. – Hagyományos és újító
jellegű programjaink is lesznek
– mondta el Szászné Pónuzs
Krisztina, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezetője.
– Ilyen lesz majd a novemberi
„Hangol már a zenekar” című
koncert a Kaláka együttessel,
ahol nemcsak zenei élmények-

cai, Hősök tere és Európa téri
mélygarázsban ünnepnapon
és vasárnap is a mélygarázsokra érvényes általános rend szerint történik a parkolás.
xxx
Az MVK Zrt. járatai augusztus 20-án a vasárnapi
menetrend szerint közlekednek. A 44-es és az ingyenes áruházi járatok, illetve a
Búza térről 05:11-kor és a Takata végállomásról 06:15-kor
induló 43-as járat nem közlekedik, a 7-es és 21-es autó-

Idén harmadszorra kerül
megrendezésre,
augusztus
27-én szombaton, az EgyÚton Zarándoknap. Idén a
Gyermekvállalás szándékáért kelnek majd útra a zarándokok. Az indulás augusztus
27-én, szombat reggel 8 órakor történik, Görömböly gö-

buszok pedig nem érintik az
áruházakat. A Városház térnél 17 órakor néhány percre leáll a villamosforgalom,
ezért néhány perces késés
előfordulhat. Az augusztus
20-ai ünnepi tűzijáték idejére
a belvárost este időszakosan
lezárják, ezért villamospótló autóbuszok közlekednek
21:30-tól 22:40-ig a Tiszai
pályaudvar és a Malomszög
utca között, illetve terelt útvonalon jár majd a 21-es autóbusz.

MIDIBUSZT TESZTEL AZ MVK

Egy Isuzu márkájú, Citybus
típusú autóbuszt tesztel a napokban a miskolci közlekedési vállalat főként az 5-ös, 15-ös,
28-as, 68-as és 69-es viszony-

latokon. A próbaüzemeltetés
célja, hogy helyi körülmények
között gyűjthessenek tapasztalatokat a közlekedési szakemberek a jármű műszaki- és

kel várjuk a családokat, hanem
kísérőprogramként játszóházzal is. A szeptember 2-ai Aperitif koncert új helyszínen jelentkezik, ezúttal nem a Nyári
színházban játszunk majd, hanem a Szinva teraszon. Részt
veszünk egy kéthetes, nyolc
fellépéses, párizsi koncertsorozaton, ami nagy lehetőség a
zenekar és Miskolc hírnevének öregbítésére – emelte ki.
A Hangforrás bérletnél továbbra is négy hangversenyt
tartanak, ezek közül az egyiket a közönség választhatja ki.
Ez ráadásul, ahogyan Gál Tamás művészeti vezető fogalmazott, az ország egyik legszebb termében, a Zenepalota
Bartók termében lesz. – Nemcsak koncertjeink helyszí-

neiben vannak újdonságok,
hanem a repertoárunkban
is. Mahler III. szimfóniája
ugyanis egy bonyolult darab,
öttételes, szünet nélküli, ráadásul nagy apparátust követel, így a zenekarral fellép
a Fazekas Gyermekkar és a
Miskolci Egyetem női kara.
De lesznek ismertebb és kön�nyedebb darabok is, így például az újévi koncertünk
műsorában újra szerepelnek
majd könnyűzenei dallamok

– tette hozzá. A Tűzvarázs
bérlet hangversenyei közül
lesz, amit Kocsis Zoltán vezényel, de Gál Tamás mellett
dirigálja majd az együttest
Kovács János, Somos Csaba és
Marco Balderi olasz karmester. – Az évadban a miskolci együttessel lép fel Várdai
István csellóművész, Banda
Ádám hegedűművész és Berecz Mihály zongoraművész
– mondta még el a művészeti
vezető az évadnyitón.

EgyÚton Zarándoknap a gyermekvállalásért

Díjmentes parkolás, vasárnapi menetrend
Augusztus 20-án a Régió
Park Miskolc Kft. felszíni parkolói és a Régiposta utcai parkolóház díjmentesen vehetők
igénybe. Az ünnepnapon a turisztikai övezetekben és a Tiszai pályaudvar környékén is
díjmentes a parkolás. Augusztus 21-én, vasárnap – mint
ahogy turisztikai szezonban a
hét minden napján – a kiemelt
idegenforgalmi övezetekben és
a Tiszai pályaudvarnál is 8 és
18 óra között díjfizetési kötelezettség áll fenn. A Patak ut-
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forgalmi tulajdonságairól. A
részben magyar gyártmányú
busz 24 ülő, 37 álló, illetve 1
kerekesszékes/babakocsis utas
szállítását tudja biztosítani.

rögkatolikus templomából.
Két irányba is indul zarándoklat. Kácsra erdei, mezei
utakon, Kisgyőrön és Mocsolyáson át, Sajópálfalára pedig
Hejőcsaba, Avas, Kálvária,
Mindszent, Búza-téri székesegyház érintésével, Szirmabesenyőn és Sajóvámoson át

jutnak el a zarándokok. Idén
először Sajókeresztúr is fogadja a zarándokokat. Sajóvámosról Orosz Atanáz görögkatolikus püspök vezeti
majd át Sajópálfalára a zarándokokat, az Edelényből indulókkal együtt. Sajópálfala kegytemplomában este 7

órakor kezdődő záróimádsággal és püspöki áldással
fejeződik be a 2016-os EgyÚton zarándoklat. Minden
érdeklődőt várnak a zarándokcsapatok! Részletes tájékoztatás: Bárdos István szervező, 20/426-50-51. Honlap:
www.1uton.mariaut.hu.

Újdonság a miskolci taxirendelésben
Már letölthető az egyik
legnagyobb miskolci taxitársaság ingyenes alkalmazása, ami nagyban megkönnyíti a taxirendelést
– de más előnyei is vannak
az applikációnak!
„Nonstop taxi” – a
webáruházunk
keresőjébe
mindössze
ennyit kell beírnunk és
indulhat is a letöltés,
majd a sikeres telepítés után már csak egy
rövid regisztráció van
hátra: a nevünket, egy
jelszót és a telefonszámot kell megadnunk,
és rendelhető a taxi!
Göncfalvi János, a
Nonstop Taxi Miskolc Kft.
ügyvezetője elmondta, a rendszer a telefon helymeghatározó funkciója segítségével határozza meg az utas tartózkodási
helyét, de ezt pontosíthatjuk is
a jobb felső sarokban található
„cím pontosítás” feliratnál.
– Ez a rendszer jóval gyorsabb, mint a diszpécserköz-

pontot hívni. A rendelés leadását követően értesítést
kap az utas arról, hogy a taxi
elindult, s egy térképen nyomon követheti, hogy éppen
merre jár. Szintén értesítés

jelzi, ha az autó megérkezett
– sorolta az ügyvezető. Az
applikáció azt is megmutatja, milyen típusú és rendszámú autó jön értünk. Jelezhetjük extra igényünket, ha
például sok csomaggal vagyunk, kombit kérhetünk.
Göncfalvi János szerint
az Uberrel is van hasonló-

ság. Az utazás után értékelhetjük a sofőr munkáját
és a szolgáltatás színvonalát. Ha valamit a kocsiban
hagytunk, könnyen utánajárhatunk, melyik járművel utaztunk,
a rendszerben
v issza követ hetők a rendeléseink.
Miskolcon elsőként – a szolgáltatás
színvonalának
emelése érdekében – vezették be
az applikáción
keresztüli taxirendelést. A társaság 20 forintos
kilométerenkénti kedvezményt biztosít az app-ot
használóknak. Az utasok
többsége ma még a diszpécserközponton
keresztüli
rendelést választja, de a társaságnál bíznak abban, hogy
hamarosan ők is az applikáción keresztül kérnek majd
autót.

ÚTLEZÁRÁSOK A TŰZIJÁTÉK IDEJÉN
Az ünnepi tűzijáték miatt
2016. augusztus 20-án, szombaton 21.45-től 22.30 óráig az
alábbi utcákat, kereszteződéseket lezárják az autósforgalom

előtt: Kálvin J. utca, Toronyalja utca, Rácz Gyula utca, valamint a Meggyesalja u. – Reményi u. kereszteződése, a Petőfi
S. u. – Dayka G. u. keresztező-

dése, a Kálvin J. u. – Papszer
kereszteződése, az Uitz B. u. –
Csengey G. u. kereszteződése
és az Uitz B. u. – Szemere B. u.
kereszteződése.
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Miskolci Napló
A hét fotója

JUHÁSZ ÁKOS
FELVÉTELE

Nagyboldogasszony
ünnepén

JÁNOS VITÉZ

Hétfőn tartotta templombúcsúját a Miskolc-belvárosi görögkatolikus egyházközség és a Nagyboldogasszonyról nevezett püspöki
székesegyház. Mivel a Búza téri templom az egyházmegye székesegyháza is, így a templombúcsú nem csak helyi esemény volt, több
parókiáról is érkeztek hívek a püspöki Szent Liturgiára.

Lenyűgöző, látványos előadásban, rengeteg meglepetésben lehetett részük azoknak, akik kilátogattak múlt vasárnap este
a Lovagi Tornák Terére. Petőfi számtalan feldolgozást megért, regényes meséjét, a János vitézt így még biztosan nem látta a
nagyérdemű - a Nemzeti Lovas Színház kiváló énekeseinek és lovasainak közreműködésével minőségi költészet, magas színvonalú muzsika és szemet gyönyörködtető látvány várta a nézőket. A lovas üldözésekkel, fergeteges harcokkal tarkított családi
előadás minden generációnak szólt, hiszen a veretes huszárruhába öltöztetett parasztfiúból lett János vitéz figurája kicsik és
nagyok szívét egyaránt megdobogtatja.
FOTÓ: VÉGH CSABA

Magyar olimpikonok
1

FORRÓ NYOMON

Ismét házhoz megy a rendőrség
A rendőrség a lakosság vagyonbiztonsága érdekében folytatja országos kampánysorozatát – „Házhoz megyünk!” címmel – a
program megyénkben is újra elindul szeptemberben. A rendőrök
szeptember első három hetében Szerencsen, Sárospatakon és Sátor
aljaújhelyen információs pontokat állítanak fel. A településeken havonta egy-egy hét utolsó két munkanapján látják el tanácsokkal a
szakemberek az érdeklődőket. A helyszíneken előadások, filmeket
vetítenek, tanácsadásokat tartanak, az érdeklődők megismerhetik
a különféle vagyonvédelmi eszközöket, azok működését. Lehetőség
nyílik arra, hogy kerékpárunkat egy a rendőrség számára is hozzáférhető biztonságos adatbázisban díjmentesen regisztráljuk.

MISK

LCI

KALENDÁRIUM
2016

LCI KALENDÁRIUM – 2016

A heves esőzés miatt több helyszínre riasztották a hivatásos tűzoltókat augusztus 10-én Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Bekecsről
és Szerencsről három bejelentés érkezett lakóházak megrongálódott
tetőborítása miatt. A szerencsi hivatásos tűzoltók segítséget nyújtottak az életveszély elhárításában, Tarcal külterületén pedig útra dőlt
fákat távolítottak el.

Ötszáz körbála gyulladt meg
Kazaltűz miatt riasztották a szerencsi és a miskolci hivatásos tűzoltókat Megyaszó külterületére augusztus 10-én. Az egységek két
vízsugárral kezdték meg a mintegy ötszáz körbálából álló kazal oltását. A beavatkozást két helyi munkagéppel is segítették, amelyekkel
a felhalmozott szalma szétbontását és a még sértetlen bálák eltávolítását végezték. A tüzet másnap délelőttre sikerült eloltani, az anyagi
kár jelentős.

MISK

Kidőlt fák és megrongált tetők – újra lecsapott a vihar

sokkal egy általa eldobott
papírzsebkendő miatt. Ennek során az egyik személyt
arcon ütötte, majd ruházatából egy „viperát” (ös�szecsukható fémrúd) vett elő, s szitkozódva, támadólag lépett fel a
bántalmazott személy védelmére siető utasokkal szemben. A várakozóknak sikerült kivenni a viperát a gyanúsított kezéből, majd vis�szatartották G. Józsefet a rendőrök kiérkezéséig. A járőrök az elkövetőt előállították a Miskolci Rendőrkapitányságra, ahol kihallgatása
során beismerő vallomást tett.

599 Ft

Új pszichoaktív anyaggal
kereskedtek
Előzetes letartóztatásban
van az a páros, akik Kazincbarcika környékén tiltott szer
kereskedelméből éltek. A gyanúsítottak - Cs. Sándor 37 éves kurityáni lakos és D. Judit 19 éves kazincbarcikai lakos - augusztus 9-én a
kora délutáni órákban egy közúti ellenőrzés során kerültek a rendőrség látóterébe, amikor gépjárművük átvizsgálása során ismeretlen
eredetű pirulákat és zöld növényi törmeléket találtak náluk a nyomozók. Az élettársak vallomásai ellentmondásosak voltak, ezért a nyomozók az ügy részleteinek tisztázása végett előbb Cs. Sándort, majd
D. Juditot is bűnügyi őrizetbe vették. A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett
és más bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
folytat ellenük büntetőeljárást.

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben magyar olimpiai
versenyzők neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt,
egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2016. szeptember
14-én 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 2016-os Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk,
amelyre üzeneteiket, problémáikat elküldhetik: info@mikom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

Szemetelt majd „viperával” garázdálkodott
Felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság G. József 56 éves miskolci lakossal szemben. A gyanúsított augusztus 8-án este tíz óra körül a Miskolcon, a Malomszög
úti villamosmegállóban szóváltásba keveredett az ott várakozó uta-

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Ne legyen túl szigorú magához, ugyanúgy megérdemli a kikapcsolódást, mint mások.
Pihenjen, töltekezzen fel, ha lehetősége adódik erre a héten.
Önnek kell tudnia, mi az, ami igazán fontos a számára.

Rák (június 22 - július 22) Őszintének kell lennie, ha másoktól is őszinteséget vár. Az érzéseikről néha nehéz beszélni,
de tapasztalhatta, hogy így is érdemes. Ne feledje, ezekben a
napokban nagyon össze kell kapnia magát, a jövője érdekében.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Nincsenek fölösleges
energiái, amiket elpazarolhat, ezért is fontos, hogy őszinte legyen magával, és csak azzal foglalkozzon, ami tényleg számít. Ez
lehet most a kulcs az elégedettséghez. Most végre eljöhet az Ön ideje.

Bak (december 22 - január 20) Jól halad a dolgokkal, és ha
továbbra is tudja tartani ezt a tempót, minden esélye megvan
a sikerre. Ne hagyja, hogy bárki is a kedvét szegje. Gondolja át,
mit tesz, mert egy darabig nem lesz most újabb dobása.

Bika (április 21 - május 20) Ne próbálja elnyomni az érzéseit, vagy beletemetkezni a munkába, ha tudja, hogy valami bántja. Nézzen a szíve mélyére, és keressen megoldást a
problémákra a menekülés helyett. Most csak magában bízzon.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Nagy lendülettel veti
bele magát valamibe, de lehet, hogy most éppen a türelmes,
aprólékos munka vezetne előre. Legyen körültekintő, pontosan
kell látnia egy problémát ahhoz, hogy megoldást is tudjon találni rá.

Skorpió (október 24 - november 22) Fontos, hogy megfelelően táplálja a testét, és a szellemét is. Csak így lehet abban
a kirobbanó formában, amire szüksége van a siker érdekében.
Megállíthatatlan, egyszerűen mindenki a bűvkörébe kerül most.

Vízöntő (január 21 - február 19) Szüksége van egy kis pihenőre, mert ha lendületből, de fáradtan próbál megoldani
dolgokat, nagyobb esélye van a hibákra. Ha az egyik út járhatatlannak bizonyul, keressen másikat, de ezen a héten ne forduljon vissza.

Ikrek (május 21 - június 21) Azt remélte, hogy egy első lendület és egy ötlet messzebbre viszi, de az út döcögősnek bizonyul. Ne feledje, csak azért, mert nehezebb út visz oda, nem
biztos, hogy nem éri meg elmenni és követni az álmait

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Igazat ad valakinek,
akivel korábban nem értett egyet, mert józan érvekkel Önt is
meg lehet győzni. Viszont ha valaki nem érti meg, hogy ez
csak az Ön bölcsességének és belátásának a jele, akkor az legyen az ő baja.

Nyilas (november 23 - december 21) Lehet, nehezére esik
beismerni, ha hibázott, de ha ez a módja annak, hogy tiszta
lappal kezdjen, akkor mégis érdemes lenyelni a keserű pirulát. Ne álljon a saját sikerei útjába, kizárólag a büszkesége miatt.

Halak (február 20 - március 20) Úgy érzi, végre nyeregben
van, ne hagyja, hogy most csússzanak ki a kezei közül a dolgok.
A magabiztosság jó, de ha túlságosan elbízza magát, az akár
fordítva is elsülhet. A hét végén viszont nyugodtan ünnepelhet.

