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SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉN 
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Újabb mérföldkőhöz érkezett az új DVTK stadi-
on építése. Elkészült az aréna szerkezete,  
az eseményt a hagyományoknak megfelelően 
bokrétaünnepséggel köszöntötték. 

Több forgatócsoport is járt a napokban Miskolcon,  
amelyek turisztikai imázsfilmekhez készítettek felvételeket.

FILMEKKEL IS NÉPSZERŰSÍTIK MISKOLC LÁTNIVALÓIT

BOKRÉTAÜNNEP A DIÓSGYŐRI STADIONBAN
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Augusztus 20. Magyarország 
legrégibb ünnepnapja. Az 
államalapító Szent István, a 
keresztény Magyarország, és 
az állammá szerveződött ma-
gyarság ünnepe. 

Megvetette a keresztény  
magyar királyság alapjait

Augusztus 20. jellegéből adó-
dóan egyszerre világi és egyhá-
zi. Az ünnep mögött meghúzó-
dó történelmi események azok 
melyekkel Szent István meg-
szilárdította a magyarság hely-
zetét Európában és kijelölte azt 
az utat, mely a fennmaradás-
hoz szükséges volt. Létrehozta 
az egyházi közigazgatást, püs-
pökségeket alapított, vele pár-
huzamosan – akár erőszakosan 
is – a magyarságot keresztényi 
hitre térítette, létrehozta a világi 
közigazgatás vármegyéit (össze-
sen tízet), és olyan törvényeket 
alkotott, melyekkel megvetette 
a keresztény magyar királyság 
alapjait. Ezekkel a lépésekkel az 
ország sikeresen tagolódott be 
Európa országai közé. 

Szent István 38 éves uralko-
dása alatt természetesen ezek a 
nagy ívű államszervező felada-
tok nem fejeződtek be, halála 
után alakult az utolsónak lét-
rejövő püspökség, és a katoli-
kus-keresztény hit is jóval a szent 
király élete után lett Magyaror-
szág igazi vallása. Uralkodása 
idején István augusztus 15-ét, 
Nagyboldogasszony napját tette 
meg ünnepnappá, ekkorra hívta 
össze Fehérvárra a királyi taná-
csot és tartott törvénynapot. Éle-
te alkonyán, 1032-ben szintén 
ezen a napon Szűz Mária oltal-
mába ajánlotta országát és koro-
náját. 

István tisztelete számos  
európai országban is elterjedt

A Patrona Hungariae-ről, 
azaz Magyarország védőasz-
szonyáról való megemléke-
zés egyben a magyar államiság 
megünneplését is jelentette. Ér-
dekes egybeesés, hogy Ő maga 
is ezen a napon hunyt el 1038-
ban. Szent István király ünne-
pét 1083-ban Szent László tette 
át augusztus 20-ára, mert ezen a 
napon engedte meg VII. Gergely 
pápa államalapító királyunk 
földi maradványait tartalmazó 
ezüstládának az oltárra emelését 
a székesfehérvári bazilikában. 
Az oltárra emelés a középkori 
egyházi szokásjog szerint István 
király szentként történő elisme-
rését jelentette. 

A történelem folyamán au-
gusztus 20-a végig megmaradt 
a magyarság ünnepének, azon-
ban időről-időre mást hangsú-
lyoztak az ünnep által. I. (Nagy) 
Lajos uralkodásától (1342-1382) 
kezdve egyértelműen egyhá-
zi ünnep, az István-kultusz el-
sődleges megnyilvánulása lett. 
Ekkora István tisztelete számos 
európai országban is elterjedt, 
1686-ban XI. Ince pápa hivata-

losan is szenté nyilvánította és 
rendelete értelmében Buda vá-
rának a töröktől való visszafog-
lalása évfordulóján az egész ka-
tolikus világ évente emlékezzen 
meg Szent István ünnepéről, 
amelyet az egyetemes egyház 
augusztus 16-án tart.

Hosszú ideig nem lehetett 
megünnepelni

Bár XIV. Benedek pápasá-
ga idején, 1771-ben az egyház a 
túlzott számú ünnepeknek gátat 
vetve lecsökkentette az egy-
ház által megtartott ünnepe-
ket, s ekkor a Szent István-nap 

is kimaradt az egyházi ünne-
pek sorából, de Mária Terézia 
(1740-1780), aki felettébb nagy 
tisztelettel adózott a szent ki-
rály emléke előtt elrendelte a 
Szent István-nap megtartását, 
sőt azt elsőként nemzeti ünnep-
ként a naptárakba is felvetette. 
1771-ben Mária Terézia volt, aki 
Bécsbe hozatta, majd Budára vi-
tette István kézfejereklyéjét. Et-
től kezdve körmenetben viszik 
a Szent jobbot augusztus 20-án. 
István jobb kézfejét a legenda 
szerint 1083-as szentté emelé-
sekor épen találták a koporsójá-
ban. Az 1222-es Aranybulla is 
törvénybe iktatta tiszteletét. Az 
ereklye a magyar történelem 
viharos évszázadai alatt eltűnt 
vagy a tatárjárás vagy a török 
idők alatt veszett el. 1590 körül a 
raguzai (dubrovniki) dominiká-
nus kolostorban találtak rá. 

Az 1848-as szabadságharc le-
verése után a független magyar 
állam szimbólumaként számon 
tartott napot hosszú ideig nem 
lehetett megünnepelni. Elő-
ször 1860-ban engedélyezték, 
de akkor ez országszerte nem-
zeti tüntetéssé vált. Az 1867-es 

kiegyezést követően az ünnep 
visszanyerte méltóságát. 1891-
ben Ferenc József a munkások 
számára is munkaszüneti nappá 
nyilvánította. Először 1895-ben 
lobogózták fel a középületeket 
augusztus 20-a tiszteletére.

A nemzeti emlékezet  
szimbóluma lett

A XX. század első felében az 
ünnep a Szent Istváni király-
ság iránt érzett nemzeti emlé-
kezet szimbóluma lett. A Tria-
non előtti ország visszaállítása 
iránt érzett vágy manifesztu-
ma. István ereklyéjét a Szent 
Koronával együtt a második 
világháború végén a nyilasok 
Nyugatra szállították. A Szent 
Jobbot 1945. augusztus 18-án 
hozták vissza Ausztriából Bu-
dapestre, és 1947-ig ismét sze-
replője volt a Szent István-napi 
ünnepnek. A Szent Korona csak 
1978-ban került vissza az Egye-
sült Államokból.

A kommunista rendszer hata-
lomra kerülése után, mint min-
den vallási és nemzeti érzületű 
ünnepet a diktatúra legszíveseb-
ben ezt is eltörölte volna, de au-
gusztus 20-ával ezt nem merték 
megtenni. Más tartalmat adtak 
neki. Először az új kenyér ün-
nepének nevezték el, majd az új 
szocialista alkotmány hatály-
ba lépését időzítették augusztus 
20-ára (1949). Ezután 1949-1989 
között augusztus 20-a az alkot-
mány napja lett. 1950-től az al-
kotmány ünnepe a Népköztár-
saság ünnepévé vált.

A rendszerváltozás után au-
gusztus 20-a visszaszerezte 
nemzeti és vallási ünnep jellegét. 
1989 óta újra Szent Jobb-körme-
netet rendeznek. 1991. március 
5-e óta hivatalos nemzeti ünne-
peink: március 15., augusztus 
20., október 23. A három ünnep 
közül a Magyar Köztársaság hi-
vatalos ünnepe augusztus 20. 

SOMORJAI LEHEL

Uralkodása idején István ki-
rály augusztus 15-ét, Nagy-
boldogasszony napját tekin-
tette kiemelt ünnepnek: ezen 
a napon tartott törvényke-
zést (törvénylátó napok) a 
Fehérvárra összehívott ki-
rályi tanáccsal, és 1038-ban, 
halálos ágyán szintén Nagy-
boldogasszony ünnepén 
ajánlotta fel Magyarországot 
Szűz Máriának.

Kedden este Nagybol-
dogasszony ünnepén Ter-
nyák Csaba egri érsek tartott 
szentmisét a miskolci mino-
rita templomban, a templom 
búcsúnapján. Jeruzsálemben 
már az V. században meg-
emlékeztek a Boldogságos 
Szűz égi születésnapjáról. Az 
ünnepet Dormitio sanctae 
Mariae, vagyis „a szentséges 
Szűz elszenderülése” név-
vel illették. A VI. század so-
rán egész Keleten elterjedt 
az ünnep. Róma a VII. szá-

zadban vette át, s itt a VIII. 
századtól Assumptio beatae 
Mariae-nak, azaz „a Boldog-
ságos Szűz mennybevéte-
lé”-nek nevezték. XII. Piusz 
pápa 1950. november 1-jén 
hirdette ki hittételként, hogy 
a „Boldogságos Szűz Má-
ria földi életpályája befeje-

zése után testével és lelkével 
együtt felvétetett a mennyei 
dicsőségbe”. Szent István ki-
rály ezen a napon ajánlotta 
Magyarországot a Szűzanya 
oltalmába. Ezért nevezzük a 
Szent Szüzet Magyarország 
égi pártfogójának, vagyis 
Patrona Hungariae-nak. 

Miskolcra érkezett nem-
régiben az a zarándok-
csoport, amely Szentjobb 
községből indult el az 
augusztus 20-i Szent Jobb 
körmenetre. 

Bartók Márta 2010 óta fog-
lalkozik a Mária út szerve-
zésével, s most a Szent Jobb 
zarándoklatnak is az egyik 

szervezője, résztvevője. – Ez 
a hatodik ilyen zarándok-
lat. Negyedik éve Szentjobb 
községből indulunk, amely 
Nagyváradtól északra talál-
ható. Itt őrizték török időkig 
a Szent Jobbot, innen kapta a 
nevét – mondta el. A zarán-
doklat céljai között szerepel 
a tisztelet kifejezése az első 
magyar király iránt, imád-

kozás, engesztelés a magyar-
ságért, nemzetünkért, csa-
ládunkért. Idén július 28-án 
indult a zarándoklat, és au-
gusztus 8-án érkezett Mis-
kolcra. A Polgármesteri Hi-
vatalban Kovácsné Budai 
Mária önkormányzati kép-
viselő és városi tisztségvi-
selők szendviccsel, hűsítővel 
fogadták őket.

MISKOLCON A SZENT JOBB 
ZARÁNDOKLAT

Érseki szentmise a minorita templomban
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A Szent Jobb a neogótikus ereklyetartóban
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Az idei augusztus 20-i tűzi-
játék este kilenc órától kez-
dődik; a miskolciak a Szent 
István térről figyelhetik a 
fényjátékot, amelyet a térről 
és az Avasi kilátóból fognak 
működtetni.

Több ezer látványelem mű-
ködni majd vasárnap este, 
amit magyaros zene fog kí-
sérni, a fények pedig bera-
gyogják Miskolc egét az ün-
nepen. Venczel Vilmos, a 
Saghma-Pyrotech Kft. ügy-
vezetője érdeklődésünkre el-
mondta, nagy erőkkel készül-
nek a vasárnapi rendezvényre. 
– Körülbelül egy hete folyik 
már a készülődés, 19-én éjsza-
ka fogjuk telepíteni az eszkö-
zöket az Avasi kilátóhoz, 20-
án pedig a Szent István térre 
helyezzük ki az elemeket – 
nyilatkozta. 

Ahogy eddig minden év-
ben, úgy most is találkozha-
tunk majd, újszerű látvány-

elemekkel, újabb generációs 
pirotechnikai eszközökkel, és 
meglepetésekben sem lesz hi-
ány. – Az egyik leglátványo-
sabb elem mindig az úgy-
nevezett „fűzfa” effekt, ami 
aránylag sok ideig látható 
az égbolton, és igen nagy te-
rületet foglal el – részletezte 
Venczel Vilmos. Mint mond-
ta, idén a miskolciak megcso-
dálhatják majd a sortűznek, 
vagy „one row” technikának 
nevezett látványelemet, és 
egyéb meglepetések is lesznek, 
amiket a szakember egyelőre 
nem árult el. 

Körülbelül 15 perces fény 
és hangjátékra lehet számíta-
ni, ami persze nagyban függ 
az időjárástól is. A szél és a pá-
ratartalom ugyanis befolyá-
solhatja az effektek hatásait. 
Ha párásabb az idő, gyorsabb 
ütemben kell kilőni a pirotech-
nikai elemeket, így rövidülhet 
a „műsoridő”. Szóval remény-
kedjünk a derült időben.

Több ezer látványelem!

Király Viktor New Yorkban 
született. Édesapja, Király 
Tamás az Universal együttes 
dobosa volt 1972 és 1982 kö-
zött (ami elsősorban Kovács 
Kati kísérőzenekaraként volt 
ismert); emellett később a 
Color nevű együttes frontem-
bereként is tevékenykedett, 
egy ideje pedig az EMI le-
mezkiadó kreatív igazgatója. 

Édesanyja, Király Gabriella 
a Cini és a tinik nevű együttes 
énekesnője volt. Nővére Ki-
rály Linda, szintén énekesnő, 
legismertebb számát a Can’t 
Let Go-t több mint 2 millió-
an nézték meg a YouTube-on, 
és a MAHASZ slágerlistá-
ján a negyedik helyet érte el. 
Ikertestvére, Király Benjamin 
hobbiszinten foglalkozik ze-

néléssel. 1999-ben édesany-
ja betegsége miatt költöztek 
vissza Magyarországra. Vik-
tor azóta, tizenhat éves kora 
óta beszél magyarul. Viktor 
először ikertestvérével, Ben-
jaminnal Twinz néven alapí-
tott együttest. 2006-ban ké-

szítették el első és egyetlen 
videoklipjüket „Aranyásók” 
címmel, de az átütő siker ak-
kor még elmaradt. Jelenleg a 
Face to Face nevű formáció 
tagjai. 2008-ban jelentkezett a 
Megasztár negyedik szériájá-
ba, melyben körülbelül tízezer 
jelentkező közül nyert meg, ő 
lett az „Év Hangja”. 

A Péterfy Bori & Love Band 
magyar alternatív rock együt-
tes 2007 májusában alakult 
meg, Péterfy Bori előző zene-
kara, az Amorf Ördögök szer-
zőiből és tagjaiból. Bemutat-
kozó albumuk, a Péterfy Bori 
& Love Band 2007 őszén jelent 
meg, és arany majd platinale-
mez lett.  Ezt követte 2009-ben 
a második, „2”, majd 2010-ben 
a harmadik „2B” című album. 
Péterfy Bori terhessége miatt 
2011 januárja és 2012 máju-
sa között az együttes szünetet 
tartott, de még 2012 év végén 
megjelent negyedik, Fehér éj-
szakák című albumuk. Ötödik 
lemezük, a Szédülés, 2016 ápri-
lisában jelent meg. A 2008-as 
Fonogram-díjkiosztón az év 
hazai pop albuma kategóriá-
ban kaptak jelölést debütáló 
albumukért, a 2013-as Fonog-
ram-díjkiosztón az év alter-
natív albuma kategóriában je-
lölték a Fehér éjszakák című 
albumukat.

„Vagyok minden, ami más, s ami hasonlít rád”

Augusztus 20-i tűzijáték Miskolcon

Sztárfellépők az ünnepi műsorban!

Július végére, augusztus 
elejére befejeződött a búza 
aratása Magyarországon. Az 
idén kiváló mennyiségű és 
minőségű gabonát takarítot-
tak be a gazdák, így az új ke-
nyeret kiváló alapanyagból 
süthetik a pékek.

Ebben az évben kegyes volt 
az időjárás hazánkban a bú-
zára nézve, mert bár voltak 
viharkárok, megfelelő meny-
nyiségű csapadékot és napsü-
tést kapott a gabonanövény. A 
szakemberek 4,5 millió tonna 
búza betakarításában remény-

kedtek, ezt a számot azonban 
sikerült meghaladni, így még 
exportra is jut.

– Mint minden évben, au-
gusztus elejére most is befejez-
tük a búza aratását – mondta 
el érdeklődésünkre Vancsu-
ra József, a Gabonatermesz-
tők Országos Szövetségének 
elnöke. – Ötmillió tonna bú-
zát arattunk le, az utóbbi évek 
legjobb minőségi átlagával. A 
magyar családok asztalára a 
legjobb minőségű búzából ké-
szült termékek kerülnek majd, 
emellett közel kétmillió ton-
nát exportálunk. Utóbbi mi-

nősége is jó, az árak viszont 
most nagyon alacsonyak, rá-
adásul kemény feladat ott 
lenni a piacon, mert „kicsik” 
vagyunk, messze a tengertől – 
tette hozzá az elnök. 

Veress Károly, a diósgyőri 
Hazai pékség menedzsere szin-
tén úgy nyilatkozott: az előzetes 
információk alapján valóban 
nem lesz probléma a liszt mi-
nőségével, sőt, nagyon optimis-
tának mutatkozott az árakkal 
kapcsolatban is. – Azt a tájékoz-
tatást kaptuk, hogy összességé-
ben jó minőségű búza került a 
malmokba – fogalmazott. – A 

búzánál a huszonnyolc száza-
lékos sikértartalom már jónak 
mondható, most pedig azt re-
besgetik, hogy ennél is jobb le-
het ez a mutató. Ahogy elnézem 
a piacot, jelenleg úgy fest, nem 
kell számolni áremelkedéssel. 
Semminek sincs árfelhajtó ha-
tása, így amennyiben a mal-
mok nem emelik az árat, úgy a 
pékségek sem fogják – hangoz-
tatta Veress Károly, aki szerint 
a vásárlók leginkább a hagyo-
mányos, kovászos kenyeret ke-
resik, de népszerűek a magvas 
változatok is. 

TÓTH MILÁN

Remek minőségű lisztből  
készülhet  
az új kenyér



Ahogyan arról már beszámoltunk, az idei nyertes a Balato-
ni Habos Mogyoró lett, amelyet Vaslóczki Orsolya, a Sugar! 
Design Cukrászda cukrásza készített. Az ország cukormen-
tes tortája a Pöttyös Panni névre keresztelt málnás-szilvás 
kreáció lett, amelyet Varga Margit, a Zazzi Cukrászda cuk-
rásza álmodott meg. 

A Kisgergely Cukrászdában 
már csütörtökön nagy volt a 
készülődés. Az ország tortá-
it ugyan hivatalosan csak au-
gusztus 19-től lehet megkós-
tolni, a szakmai műhelyekben 
azonban már ezt megelőző-
en is serényen folyt a munka, 

hogy minél több emberhez el-
juthasson majd a két díjnyertes 
torta. Horváth Zsolt cukrász-
mester a helyszínen avatott be 
minket a Balatoni Habos Mo-
gyoró torta elkészítésének rej-
telmeibe – úgyhogy felkötöt-
tük a köténykét, és hajrá!

A folyamat a mogyorós 
habtészta alap elkészítésével 
indul. Azután jöhet a mogyo-
rós roppanós réteg, amelyet 
alacsony hőfokon meg kell 
„dermeszteni”. Mogyoróliszt, 
barnacukor, mogyorókrém 
is található a munkapulton, 
ezek az összetevők kulcsfon-
tosságú elemei a tortának.

A karamellréteg eléggé 
komplikált; pontosan megha-
tározott hőfok szükséges az 
elkészítéséhez. Először tejszí-
nes tejkaramellát kell készíte-
nünk, amihez mogyorópasztát 
és csokoládét adunk, majd 24 
órára be kell tenni a hűtőbe, 
hogy elérje a kívánt állagot.

A ribizli zselé elkészíté-
se szintén összetett folyamat, 

meg kell győződni róla, hogy 
egy mag se maradjon a fi-
nomságban. A kicsit fanyar 
íz tökéletesen ellensúlyoz-
za a csokoládé és a karamell 
édességét.  A habhoz különös 
igénnyel hőkezelt tojásfehér-
jét használnak. Ezt rendkívül 
óvatosan kell összekeverni a 
csokis krémmel, hogy a köny-
nyed állaga megmaradjon. A 
torta tetejét különleges cso-
kival vonják be: tejcsokoládé-
hoz mogyoróolajat adtak, et-
től még különlegesebb ízt kap. 
A tortán belül a ribizli zselét 
és a krémet körkörösen, hab-
zsákból nyomva osztják el. 
A díszítést a ribizli zselé és a 

csokis krém adja: itt szintén 
habzsákból varázsol különbö-
ző méretű „hab-dombokat” és 
„lekvárfolyamot” a cukrász-
mester.  A miskolciak augusz-
tus 19-től ízlelhetik meg mind 
a két országtortát a Kisger-
gely Cukrászdában. Ezen kí-
vül pedig a Falánk Fanny, és a 
Balajti Cukrászdában is meg-
kóstolhatjuk majd a mogyo-
rós finomságot, a Cukimentes 
Cukrászdában biztosan meg-
találjuk majd Pöttyös Pannit, 
de a többi cukrászdánál is va-
lószínűleg találkozhatunk a 
málnás-szilvás cukormentes 
különlegességgel.

MÉDER NOÉMI

MISKOLCON IS KÉSZÜL AZ ORSZÁG TORTÁJA 

Balatoni Habos Mogyoró – csak ínyenceknek!
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Tudom, nem nagyon lehet összehasonlítani, 
egymás mellé állítani történelmi korokat, illetve 
cselekedeteket. Most azonban, Szent István élet-
művét idézve, közéleti érdeklődésű ember kicsit 
mégis eljátszhat a gondolattal, vajon mi lett vol-
na, hogyan alakul a történelmünk, ha a mai el-
lenzék, illetve a „civil” jogvédők, balliberális ér-
telmiségiek már a honfoglalás, államalapítás 
korában is léteznek? 

Abban talán egyetérthetünk, hogy már István 
koronázási ünnepségét is nagy valószínűséggel 
megpróbálták volna megfúrni. Az akkori Mo-
mentum (korabeli kiejtéssel Mumuntum) moz-
galom nyilván aláírásgyűjtési (vagy rovátkolási) 
akcióba kezdett volna, hogy népszavazás dönt-
sön: szükséges-e a jelentős korrupciós kockáza-
tokat hordozó, méregdrága koronázás, amikor a 
pénzt másra, pl. az „oktatásegészségügyre” is el 
lehetne költeni? 

Evidens, hogy az István ellen lázadó Koppány 
vezér felnégyelését a jelentős gyűlöletkeltés kate-
góriájába sorolták volna, csakúgy, mint az Er-
délyre törő besenyő migránsok véres fejjel tör-
ténő visszakergetését is. (A tolerancia valamint 
az egyetemes emberi szabadságjogok nevében, 
nyilván hagyni kellett volna őket békésen, mint-
egy oltalom alá helyezve fosztogatni.) Mondjuk 
II. Konrád német-római császár sem járt sokkal 
jobban, amikor 1030-ban megtámadta Magyar-
országot – illetve né’ már mit mondok: szóval 
jött volna szegény – hadastól – hogy megvalósít-
sa irányunkban az európai integrációt. Nem na-
gyon jött neki össze. 

Ha viszont még ez sem, az már biztos nagyon 
kiverte volna a biztosítékot liberáliséknál, hogy a 
szent király törvényei szerint, minden tíz falunak 
templomot kellett építenie. (Számukra ez még 
rosszabb, mint a stadionok…! Ki tudja, az ásatá-
sok során talán még egy korabeli, Fehérvár-esz-
tergomi kisvasút maradványai is a felszínre ke-
rülnek majd!) 

Viccen kívül, azért tényleg nehéz elfojtani egy 
kaján mosolyt, amikor az ünnepen, vezető balli-
berális politikusok, értelmiségiek próbálnak Szent 
István érdemeit méltató beszédet mondani… Ha 
van valami, ami szemben áll az ő egész ideológi-
ájukkal, gondolkodásukkal, akkor az István király 
öröksége. Az erős kereszténység, erős államvezetés, 
nemzettudat, a Szent Korona és annak Nagy-Ma-
gyarországa… A hatodik intelmet citálják min-
dig a „vendégek befogadásáról és gyámolításáról”, 
s nem nagyon szólnak róla, hogy azért van még 
ott pár másik, számukra nyilván kevésbé szimpa-
tikus strófa is. („A katolikus hit megőrzéséről”, „Az 
egyházi rend becsben tartásáról”, „A főpapoknak 
kijáró tiszteletről”, „Az imádság megtartásáról”, 
stb.)

Való igaz, az idézett intelemben le vagyon írva, 
hogy „az egy nyelvű és egy szokású ország gyen-
ge és esendő” – viszont István király azt is tudta, 
hogy a kirabolt, szétzilált ország még esendőbb, 
ezért az ártó szándékkal érkező jövevényeknek, 
külső, belső ellenségeknek nem sok sikerélményt 
biztosított (lásd fentebb). 

Szent István máig érvényes példát adott arra, 
hogyan kell felülemelkedni a kicsinyes, napi poli-
tikai érdekeken, s történelmi léptékben gondolkod-
ni, országot építeni. Tudta, látta mit kell tennie, ha 
azt akarja, hogy ennek a népnek ezer év múlva is 
hazája legyen itt a Duna-Tisza közén. Tudta, s ke-
mény kézzel végig is vitte. 

Olyan ez, mint amikor a székely kiment a fiá-
val fát vágni az erdőbe. Vágták a hatalmas szál-
fát egész álló nap, aztán a fiú alkonyatkor hirte-
len abbahagyta. Vállára akasztotta a fejszét, és 
szép lassan kezdett elballagni. – No mi az? – szólt 
utána kisvártatva a székely. – Semmi, csak dül a 
fa! – Akkor az jó! – Igen, de ippen felénk! 

Észre kell venni, mikor, merre „dül a fa”, mer-
ről jön szembe a történelem, ha nem akarjuk, 
hogy maga alá temessen minket.

SZEPESI SÁNDOR

VISSZA A JÖVŐBE
A szerkesztőtől

Egyetlen számozott utcai 
lakos sem kapott egyetlen 
önkormányzati lakást sem 
ingyen Miskolcon. Ez cáfol-
hatatlan ténykérdés, minden 
más állítás csak zavaros, kö-
vethetetlen Jobbikos mese – 
hangsúlyozta Soós Attila, a 
Fidesz miskolci frakciójának 
vezetője csütörtöki sajtótájé-
koztatóján. 

Miskolcon ugyanis minden-
kire ugyanazok a szabályok 
vonatkoznak. Miskolcon csak 
az kaphat önkormányzati la-
kást, aki tisztességgel fizeti a 
lakás bérleti díját, a közüzemi 
költségeket, és a rezsit is. – Aki 
ennek az ellenkezőjét állítja, 
az egész egyszerűen hazudik, 
és ez alól a Jobbik sem kivétel 
– fogalmazott a frakcióvezető. 

Soós Attila kiemelte: a számo-
zott utcák felszámolására 35 
ezer miskolci polgár hozott ér-
vényes társadalmi döntést, ezt 
minden tisztességes pártnak 
illik tiszteletben tartania. 

Ha Jobbik ezt a társadalmi 
döntést megpróbálja kiforgat-
ni, azzal nem tesz mást, mint 
azt, hogy valójában a nyo-
mortelepek mellé áll. A Fi-
desz-KDNP azonban szövet-
séget kötött a miskolciakkal 
a nyomortelepek felszámolá-
sára, és ezt a szövetséget senki 
kedvéért nem árulja el. A nyo-
mortelep felszámolási és rend-
teremtési programunkat min-
den politikai ellenszél mellett 
is következetesen végigvisz-
szük – zárta tájékoztatóját a 
Fidesz miskolci képviselőcso-
portjának vezetője. 

Augusztus 20-án a vasár-
napi menetrend szerint közle-
kednek az MVK Zrt. járatai. A 
44-es, 430-as, az Auchan 1, az 
Auchan 2, illetve a Búza térről 
05:11-kor és a Takata végállo-
másról 06:15-kor induló 43-as 
járat nem közlekedik, a 7-es és 
21-es autóbuszok pedig nem 
érintik az áruházakat. Az or-
szágzászló felvonásának ideje 
alatt 08:45-től várhatóan 09:20-
ig a 14-es, 20-as, 28-as, 34-es és 
35-ös autóbuszok a Népkert 
megállóhelyet nem érintik. A 
Városház térnél 18 órakor né-
hány percre leáll a villamosfor-
galom, ezért néhány perces ké-

sés előfordulhat. Az augusztus 
20-ai ünnepi tűzijáték idejére a 
belvárost este időszakosan le-
zárják, ezért villamospótló au-
tóbuszok közlekednek 20:35-
től 22:00-ig a Tiszai pályaudvar 
és a Malomszög utca között, il-
letve terelt útvonalon jár majd 
a 21-es autóbusz.

08:45-től várhatóan 09:20 
óráig rendezvény miatt a Lévay 
utca és Görgey utca körforgal-
mak közötti útszakaszt lezár-
ják, emiatt ebben az időszak-
ban a 14-es, 20-as, 28-as, 34-es 
és 35-ös autóbuszok a Népkert 
helyett a Szigligeti tér megálló-
helyen állnak meg.

Augusztus 20-án 20:35-
22:00 között villamosok he-
lyett villamospótló autóbuszok 
közlekednek a Tiszai pályaud-
var és a Malomszög utca meg-
állóhely között. 

20:35-22:00 között a 21-es 
járat a Kandó Kálmán tér irá-
nyába nem érinti az Erzsébet 
tér megállót, a Tiszai pálya-
udvar irányába pedig a Teleki 
utca és Erzsébet tér megálló-
helyet. A 21-es járatot az Er-
zsébet tér helyett a 11-es járat 
Szemere kert megállóhelyén, 
míg a Teleki utca helyett a 38-
as járat végállomásán lehet 
igénybe venni.

KÖZLEKEDÉSI VÁLTOZÁSOK AUGUSZTUS 20-ÁN

FIDESZ: „EGY ÚJABB JOBBIKOS MESE...”
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Mostantól Miskolcon is „fényfürdőzhetnek” a bőrproblémákkal 
küzdő betegek. A kezelés során a Holt-tenger klímájának ked-
vező hatásait állítják elő mesterségesen, illetve használják fel a 
Semmelweis Kórházban.

A TOMESA Szinkron Fény-
fürdő miskolci centrumát au-
gusztus 16-án mutatták be 
először. A megnyitón Nagy Gab-

riella, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei Központi Kórház, Sem-
melweis Tagkórház Bőrgyógyá-
szati Osztályának osztályvezető 

főorvosa részletesen ismertette 
a számítógépes vezérlésű beren-
dezés működését, valamint a ke-
zelés menetét is.

Mint elmondta, a Holt-ten-
ger klímájának kedvező hatása 
a különböző bőrbetegségek ke-
zelésében évszázadok óta ismert 
és alkalmazott. A kezelés során 
egymást erősítik a napfény, és a 
különleges ásványi anyagokat 
tartalmazó, nagy sótartalmú 
víz hatásai. Leggyakrabban a 
pikkelysömör gyógyításánál al-
kalmazzák, de számos más bőr-
betegség kezelésében is használ-
hatók a kezelés előnyös hatásai.

A kezelés a Holt-tengerihez 
hasonló körülményeket teremt, 
mesterséges úton. A számítógé-
pes vezérlésű berendezés a sós víz-
ben való fürdés közben, a termé-
szetes napsugárzás egyik hasznos 

komponensét is létrehozza, egy 
speciális UV-lámpa segítségével. 
A fürdés anatómiailag formater-
vezett, kényelmes kádban törté-
nik. Magyarországon 1999 óta 
alkalmazzák ezt a terápiát, eddig 
Debrecenben, Budapesten, Győ-

rön és Szombathelyen volt lehe-
tőség a kipróbálására. Mostantól 
Miskolcon is alkalmuk lesz erre a 
betegeknek.

Tiba Sándor, a kórház főigaz-
gatója arról szólt, hogy a pikkely-
sömört ugyan még mindig nem 

lehet gyógyítani, viszont ezzel 
a kezeléssel könnyebbé tudják 
tenni a bőrbetegségben szenve-
dők életét. A kezelésre telefonon, 
a kórházban illetve interneten is 
lehet időpontot kérni. 

MÉDER NOÉMI

KÜLÖNLEGES KLÍMA, FÉNYFÜRDŐ A SEMMELWEIS KÓRHÁZBAN 

Vízelvezető árokkal láttak 
el egy jelentős szakaszt a 
Testvérvárosok útján, és 
akadálymentesítették a jár-
dát MISEK bejáratánál. A 
munkálatok körülbelül 800 
ezer forintba kerültek.

Eperjesi Erika, a kerület ön-
kormányzati képviselője el-
mondta, a Testvérvárosok 28. 
szám előtti útszakaszon régi 
lakossági igény volt a vízelve-
zető kialakítására, óriási po-
csolyák nehezítették itt a köz-
lekedést esőzések idején. Ezért 

vált szükségessé az útszakasz 
felújítására, ez július végére 
készült el, közel 30-40 méte-
ren alakítottak ki vízelveze-
tőt. A MISEK Csabai kapui 
bejárata előtt a járdát akadály-
mentesítették a közlekedés 
megkönnyítése érdekében, a 
munkálatok együttesen mint-
egy 800 000 forintba kerültek. 
Eperjesi Erika arról is szólt, 
hogy a közeljövőben az Auli-
ch utcai játszóteret újítják fel. 
A régi, balesetveszélyes játszó-
teret már lebontották, ennek a 
helyén épül fel az új játszóvár.

Vízelvezető árok, 
akadálymentesítés 

Miskolc sikerrel 
pályázott a több 
mint 105 millió 
forintos hazai il-
letve Európai Uni-
ós támogatásra. 
Júliusban kez-
dődött az épület 
energetikai felújí-
tása.

Miskolc önkor-
mányzata eredmé-
nyesen pályázat 
a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési 
Operatív Program 
keretében a Hadi-
rokkantak útján 
található Eszterlánc Népha-
gyományőrző Óvoda felújí-
tására. 

Az intézmény 1982-ben 
épült, 35 éve szolgálja a Vö-
rösmarty városrészben a szü-
lőket és gyermekeiket. – Erre 

a felújításra már mindenkép-
pen szükség volt! – mond-
ta el Molnár Péter, a terület 
önkormányzati képviselője. 
– Nem csupán energiataka-
rékosabb, de szebb és kom-
fortosabb is lesz az épület – 

tette hozzá. 
Molnár Péter kiemelte: 

olyan átfogó, mindenre ki-
terjedő felújítást, mint a mos-
tani, még soha nem végeztek 
az épületen. Ősszel a 200-nál 
is több gyermek a legkorsze-

rűbb körülmények 
között kezdheti el 
a tanévet.

– Az épület 
homlokzatára 15 
centis hőszigetelés 
kerül. A tetőt hő- 
és vízszigetelő ré-
teggel látják el, ide 
kerülnek a napele-
mek is. Megújul az 
épület gépészete, 
fűtési rendszere is 
– sorolta a képvi-
selő. 

A projekt tel-
jes egészében az 
Európai Unió és 
a Magyar Állam 

támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul 
meg. A támogatás összege 
meghaladja a bruttó 105 mil-
lió forintot.

KUJAN I.

AZ ESZTERLÁNC ÓVODA IS MEGÚJULVA  
VÁRJA ŐSSZEL A GYEREKEKET

Szeptember 4-től új helyszí-
nen, a Vologda utca 3. szám 
alatt, az ÉMÁSZ székház 
mellett várja a vállalkozó-
kat a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara munkaszerve-
zete. A változás oka: meg-
kezdődik a BOKIK Szent-
páli utcai, több mint 50 éves 
székházának felújítása.

Telepakolt dobozok a fo-
lyosókon, az irodákban lázas 
munka – a székházban már 
javában pakolnak, az irodák 
falairól lekerülnek a képek, a 
polcokról a szakkönyvek, ira-
tok, jegyzetek.

– Szeptember elején költö-
zünk az új, ideiglenes helyünk-
re, a Vologda utca 3. szám alá 
– mondta el érdeklődésünk-

re a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara (BOKIK) elnöke. Bi-
hall Tamás hozzátette, bíznak 
benne, hogy a munka minő-
ségében semmi változást nem 

tapasztalnak majd a hozzájuk 
betérő vállalkozók.

Több mint húsz éve lett a 
Szentpáli utcai épület a ka-
mara székhelye, maga az épü-
let legalább 50 éves. Energeti-

kai, de városképi és biztonsági 
okokból nagyon is indokolt te-
hát a felújítása.

– Mintegy 250 millió forint 
önerő áll a rendelkezésünk-
re a felújításhoz. Köszönet jár 
a vállalkozásoknak, hogy a 
befizetett összegekkel is hoz-
zájárultak, hogy megújult 
épületben fogadhassuk majd 
őket jövő tavasszal – emelte 
ki Bihall Tamás, hozzátéve: az 
elvégzendő feladatokhoz mér-
ten ez aránylag szerény ösz-
szegnek számít, ezért nagyon 
körültekintő és takarékos 
munkára van szükség.

A generálkivitelezőt közbe-
szerzési eljárás keretében vá-
lasztják ki. A BOKIK-elnök el-
mondása szerint kilenc céget 
hívtak meg a feladat elvégzésére.

KUJAN ISTVÁN

FELÚJÍTÁS: IDEIGLENESEN ÚJ 
HELYRE KÖLTÖZIK A BOKIK



Újabb mérföldkőhöz érkezett 
a miskolci DVTK stadion épí-
tése. Az előzetes ütemtervnek 
megfelelően elkészült az aréna 
szerkezete, az eseményt a ha-
gyományoknak megfelelően 
kedden bokrétaünnepséggel 
köszöntötte Miskolc önkor-
mányzata, a Diósgyőri VTK 
egyesülete, a beruházásért fele-
lős Diósgyőri Stadionrekonst-
rukciós Kft. és a kivitelező 
Market Építő Zrt.

Kriza Ákos polgármester kö-
szöntőjében az összefogás jelentő-
ségét hangsúlyozta: – Küzdelmes 
utat jártunk be azért, hogy ma 
itt magasodjon Diósgyőr határá-
ban ez a csodálatos létesítmény, 
amelyet igazi miskolci és újabb 
magyar sikerként értékelhetünk 
– mondta el. A polgármester úgy 
fogalmazott, sokat kellett várni a 
beruházásra, de megérte. Az ere-
deti elképzelés egy néhány száz-
milliós stadionrekonstrukcióról 
szólt, most pedig egy XXI. száza-
di megoldásokat tartalmazó va-
donatúj, minden igényt kielégítő 
aréna épül.

Kriza Ákos kiemelte: a cél az, 
hogy a szurkolók is maguké-

nak érezzék az új arénát, amel-
lett, hogy az megfelel a klub 
igényeinek és a nemzetközi elő-
írásoknak. A DVTK egy olyan 
közösség, ahol a szurkolók a leg-
fontosabbak. A tervezés során is 
figyelembe vették a drukkerek 
kérését, véleményét, s így lesz ez 
a későbbiekben is.

Scheer Sándor, a Market 
Építő Zrt. vezérigazgatója szin-
tén az összefogás jelentőségét 
hangsúlyozta.  – Mivel aktívan 
focizom, és szurkolóként is szí-
vemen viselem a magyar labda-
rúgás sorsát, ez a feladat különö-
sen közel áll hozzám – mondta 
el. – Már most nagy büszkeség-
gel tölt el a DVTK új stadion-
ja, mivel ez a nagyszabású épü-
let nem csak a szurkolóknak, 
hanem a szurkolókkal együtt 
épülhet fel. Közel három évti-
zedes pályafutásom alatt ritkán 
láttam ilyen összetartó szurko-
lói közösséget, akik már most 
folyamatosan járják, érdeklődve 
figyelik a helyszínt és sok vissza-
jelzést adnak új „otthonukkal” 
kapcsolatban – tette hozzá. 

A csaknem 15 ezer férőhe-
lyes DVTK Stadion építése a 
terveknek megfelelően halad. 

Elkészült az új aréna tartószer-
kezete. A hagyományoknak 
megfelelően ebből az alkalom-
ból az építők bokrétaünnepet 
tartottak. A létesítmény leg-
magasabb pontjára, a 27 méter 
magas reflektoroszlop tetejére, 
emelődaruval helyezték fel a 
hatalmas, focilabdát jelképező 
bokrétát.

A régi stadion bontása tavaly 
novemberben kezdődött, az új 

aréna alapkövét december 1-jén 
tették le. Az alapozási munká-
kat követően helyükre kerültek 
a stadion szerkezetének vasbe-
ton elemei. Ezzel párhuzamosan 
a központi főépület, a klubház 
építése is megkezdődött. Az aré-
na július végére került szerkezet-
kész állapotba. 

Az eddigi munkálatok során 
csaknem 30 ezer köbméter föl-
det mozgattak meg, több mint 
17 ezer köbméter monolit, illetve 
előre gyártott vasbetont építettek 
be. A stadion acél tetőszerkeze-
te 1100 tonna, a betonszerkeze-
tek elkészítéséhez pedig további 
1000 tonna acélra volt szükség. 
Az építők eddig csaknem 400 
ezer munkaórát dolgoztak a léte-
sítményen, volt olyan nap, ami-

kor egyszerre 386-an szorgos-
kodtak a stadionon.

A létesítmény csaknem 15 
ezer vandálbiztos, felhajtható 
ülőhellyel felszerelt, fedett lelá-
tójú, az UEFA IV. előírásoknak 
megfelelő nemzetközi találko-
zók megrendezésére is alkalmas 
létesítmény lesz.

A főépület földszintjén a csa-
patok öltözői, a bírói, orvosi és 
más kiegészítő helyiségek kap-
nak helyet. Az első emeleten 
mobil falakkal osztható rendez-
vénytér épül egy pályára nyíló, 
nagy terasszal. A második eme-
leten lesz 20 darab különleges 
páholy – úgynevezett skybox – 
a hozzájuk tartozó társalgóval. 
Erre a szintre kerülnek még az 
irodák, a stadionfelügyelet he-
lyiségei és a médiastúdiók. A fő-
épület legfelső szintjén lesznek a 
közvetítő állások.

A nézőteret 18 helyen tudják 
a nézők megközelíteni. A lelátók 
alatt szurkolói büfék és mosdók 
kapnak helyet. Az északi, rö-

vid oldal földszintes épületében 
lesznek a pénztárak, a söröző, 
az ajándékbolt. Az egyesület tör-
ténetét bemutató relikviákat az 
egész létesítményt bejáró stadi-
ontúrák keretében lehet majd 
megtekinteni.

A stadion és a játéktér minden 
szempontból megfelel az UEFA 
IV. és MLSZ A infrastruktú-
ra kategória előírásainak, ame-
lyet többek között a beépítésre 
kerülő pályafűtés, automata lo-
csoló-berendezés és modern ví-
zelvezetés tesz lehetővé. A pálya 
melletti sávban nézőtéri mene-
külő lépcsők, akadálymentes né-
zőtéri pódiumok épülnek.

A nemzetgazdasági szem-
pontból kiemelt jelentőségű 
beruházás a tervek szerint 2018 
tavaszára készül el. A stadion 
küzdőtere és a főépület helyi-
ségei is többféle célra használ-
hatók, így sport- és kulturális 
rendezvényeket, családi vagy 
más eseményeket is lehet ben-
nük rendezni. A többféle funk-
ció az alapja annak, hogy az 
aréna hosszú távon fenntart-
ható legyen.
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DVTK idén újjáalakult női 
röplabda-szakosztályánál a 
nulláról kell felépíteni min-
dent. A kihívásoknak azon-
ban Toma Sándor szakmai 
igazgató és játékosai is állnak 
elébe, még az sem zavarja 
őket, ha egyelőre nem tud-
nak labdás edzésekkel ké-
szülni az NB II-es rajtra.

A Magyar Röplabda Szövet-
ség (MRSZ) szabályainak kö-
szönhetően a DVTK már elin-
dulhatott úgy a másodosztály 
idei küzdelmeiben, hogy nem 
kell utánpótlás-csapatokat ki-
állítania, azokkal elég később 
előrukkolnia. A csapat NB II-
es és Magyar Kupa-nevezé-
sét is elfogadta az MRSZ, en-
nek megfelelően pedig Toma 
Sándor irányításával megkez-
dődtek az edzések. A sors pi-
kantériája, hogy a bajnoksá-
got a másik miskolci együttes, 
az MVSC-MVSI ellen kezdi a 
DVTK.

Kiss Vivien, Nagy Zsanett, 
Szabó Barbara és Szajkó Tímea 
is még a vasutasokat erősítette 
az előző szezonban. Csatlako-
zott hozzájuk Lossó Viktória 
valamint Kovács Edina. Utób-
bi az élvonalbeli Nyíregyhá-
za játékosa volt még a tavalyi 
kiírásban, súlyos térdsérülése 
miatt azonban az egész idényt 
ki kellett hagynia. Jelenleg ők 

alkotják a DVTK keretét, a 
többi kiszemelttel még tarta-
nak az egyeztetések.

– Termünk egyelőre még 
nincs, de néhány napon be-
lül ez is rendeződik – vázolta 
a szakosztály jelenlegi hely-
zetét Toma Sándor, aki ko-
rábban már dolgozott együtt 
Szabóékkal, sőt, többen az ő 
keze alatt váltak stabil élvo-

nalbeli játékossá. – Az edzé-
sekhez, mérkőzésekhez szük-
séges tárgyi felszereléseket 
már megrendeltük, a klub 
mindent megtesz annak ér-
dekében, hogy semmiben ne 
szenvedjünk hiányt.  Mivel a 
csapatot komoly NB I-es ru-
tinnal rendelkező játékosok 
alkotják, lehet bizakodni akár 
a feljutásban is. 

A felnőtt válogatottal idén 
Eb-bronzérmet kiérdemlő 
Bartha Ákos személyében 
miskolci judós indulója 
is lesz az augusztus 19-
30.-án Tajpej városában 
megrendezendő 29. Nyári 
Universiadénak. 

A városi sportiskolában 
nevelkedett, majd jó néhány 
éve az MVSC színeit képvi-
selő versenyző Taijvanról is 
éremmel szeretne hazatér-
ni. Az Universiade az olim-

pia után a második legna-
gyobb multisport esemény 
a világon. Az egyetemisták 
és főiskolások tajpeji sport-
seregszemléjén az utóbbi 
negyven év legnagyobb ma-
gyar delegációja, 141 spor-
toló vesz részt. A mieink 14 
sportágban – asztalitenisz, 
atlétika, judo, golf, gyorsa-
sági görkorcsolya, íjászat, 
kosárlabda, ritmikus gim-
nasztika, tekvando, tenisz, 
torna, úszás, vívás, vízilab-
da – mérettetnek meg.

TAJVANRÓL IS  
ÉRMET SZERETNE

Élvonalbeli rutinnal az NB II-ben 
MEGKEZDTE A MUNKÁT A DVTK NŐI RÖPLABDACSAPATA

BOKRÉTAÜNNEP A DVTK STADIONBAN 
SZERKEZETKÉSZ A SPORTLÉTESÍTMÉNY!



Zárt kapuk mögött játsszák 
szombaton az Újpest FC – Di-
ósgyőri VTK NB I-es labda-
rúgó-mérkőzést. A miskolciak 
viszont semmiről nem marad-
nak le, a Szinva teraszon ezút-
tal is élőben lesz látható a derbi 
a LED-falon. A zárt kapus 
döntésnek Bódog Tamás, a pi-
ros-fehérek szakmai igazgatója 
sem örült, a csütörtöki sajtótá-
jékoztatón ezzel kapcsolatban 
is elmondta a véleményét.

– A labdarúgás a szurkolókért 
van, de a szabályokat be kell tar-
tani – fogalmazott Bódog Ta-
más. – Ezzel azonban most nem 
csak a hazai, hanem az ellenfél 
szurkolótáborát is büntetik, jelen 
esetben bennünket. Egy olyan 
eset miatt nem drukkolhatnak 
nekünk a szimpatizánsaink a 
helyszínen, amiről nem ők te-
hetnek. Furcsa, hogy kizárják a 
szurkolókat a stadionból, talán 
lehetett volna jobb megoldást is 
találni. Inkább mondjanak né-
hány negatív megjegyzést az 
emberre meccs közben, hiszen 
még akkor is lenne valamilyen 
hangulat – tette hozzá. 

Az ÚFC eddig még csak egy 
vereséget könyvelt el a szezon-
ban – ahogy a DVTK is – és mi-
vel mind a két együttes támadó 
futballt szeret játszani, jó mérkő-

zésre van kilátás. A budapestiek-
nek egy győzelmük és egy vere-
ségük van, a bajnokságot három 
döntetlennel kezdték. Jelenleg 
hat ponttal a kilencedikek a 12 
csapatos NB I-ben, míg a Diós-
győr a negyedik.

Idén nyáron az Újpest idáig 
14 futballistát igazolt, Nebojsa 
Vignjevics vezetőedző láthatóan 
ütőképes csapatot igyekszik ösz-
szegyúrni – többek között No-
vothny Somával, aki az előző 
kiírásban még a DVTK-t erősí-
tette. Miskolci oldalon azonban 
ott van Nagy Tibor, aki a múlt 
héten debütált tétmérkőzésen a 
Bódog-csapatban – nem is rosz-
szul – és könnyen elképzelhető, 
hogy korábbi kenyéradója ellen 
is pályára léphet.

– Nem könnyű megemészte-
ni, amikor kimaradsz a keret-
ből, de mindig hinni kell ma-
gadban – fogalmazott a 26 éves 
védő. – Fizikálisan a toppon kell 
lenni, hiszen az ilyen lehetősé-
geket meg kell ragadni. Sokat 

kivett belőlem a múlt heti talál-
kozó, de már rendben vagyok, és 
ugyanúgy készülök, mint eddig 
bármikor. Két évig játszottam 
Újpesten, de a sérüléseim miatt 
kevés lehetőséget kaptam. Bár a 
keret kicserélődött, az edzőjük 
mentalitását ismerve biztos va-
gyok abban, hogy remekül fel-

készített gárdával fogunk talál-
kozni – hangoztatta. 

Nem csak Nagy teljesítményé-
vel volt elégedett legutóbb Bódog 
Tamás, a Puskás Akadémia elle-
ni 2-2-t követően ugyanis mind 
az öt, addig kevesebb lehetőséget 
kapó futballistáját megdicsérte. 
Persze, most sem volt maximá-
lisan megelégedve, látott még hi-
bákat, hiányosságokat.

– Többé-kevésbé megvoltak 
azok a dolgok a múlt hétvégén, 
amit kértünk kollégáimmal a 
játékosoktól – mondta el a szak-
mai igazgató. – Voltak még hi-
bák, nem szabad tagadni, hogy 
az ellenfélnek megvoltak a lehe-
tőségei a gólszerzésre. Ugyanak-
kor a csapat jól reagált az első be-
kapott találatra, majd előttünk 
is voltak esélyek a mérkőzés el-
döntésére. A Makrai Gábor, Ug-

rai Roland csatárkettős mozgé-
konyabb, fürgébb, idézőjelben 
értve ügyesebb, mint a Szarka 
Ákos, Nikolaosz Joannidisz duó. 
A Puskás ellen rájuk volt szüksé-
günk, jól játszottak, éltek a bizal-
mammal, ahogy Nagy Tibor is.

Bódog Tamás egy taktikailag 
remekül felkészített, harcos Új-
pestre számít a hétvégén, amely 
véleménye szerint hasonló fel-
fogásban játszik, mint a DVTK. 
Az, hogy hány helyen fog vál-
toztatni ezúttal a kezdőcsapa-
tán, még rejtély, de egy dolog 
biztos: ezúttal még keményeb-
ben meg kell dolgoznia annak 
a futballistának, aki folyamato-
san játszani akar nála. Kitl Mik-
lós hagyott ki néhány edzést ki-
sebb sérülése miatt, mindenki 
más azonban egészséges.

TÓTH MILÁN
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Az elmúlt egy évben nagyot 
fordult a világ a DVTK női 
labdarúgócsapata körül. Az 
NB II-t veretlenül megnyerő 
együttesre idén új kihívások 
várnak az élvonalban (NB 
I) – rögtön az 1. fordulóban, 
szombaton 15 órától a Ferenc-
városhoz látogat Fórizs Sándor 
vezetőedző csapata.

A nyáron több felkészülési 
összecsapást is játszott a DVTK 
női nagypályás csapata, és egyet 
sem veszített el. A címvédő 
MTK-val 2-2-es döntetlenre vé-
geztek, illetve legyőzték a tavalyi 
negyedik Győri ETO-t. Ennek 
ellenére nem álmodnak nagyot 
Fórizsék: céljuk az ötödik hely, 
emellett pedig az, hogy a saját já-
tékukat játsszák.

– A reális cél az ötödik hely, 
annál jobb helyezés már extrá-
nak számítana, az első négybe 
kerülés nagyon jó teljesítmény 
lenne – fogalmazott a szerdai 
sajtótájékoztatón Fórizs Sán-
dor, aki szerint a Ferencvárosé 

a legjobb csapat a magyar me-
zőnyben. – Örülök, hogy az 
első fordulóban rögtön a Fradi-
val kezdünk, ezért szorítottam, 
mert nem tudjuk, hol állunk 
hozzájuk képest. Ez most kide-
rül, majd kilenc-tíz hét múlva a 
következő, egymás elleni össze-
csapáson le tudjuk mérni, meny-

nyit fejlődtünk. Fórizsnak 17 
mezőnyjátékos és két kapus áll 
a rendelkezésére. A fiatalokon 
kívül a nyáron egy holland vá-
logatott jobbhátvéd és egy szerb 
válogatott kapus is csatlakozott 
a DVTK-hoz, de a csapat mag-
ját továbbra is az NB II-es tár-
saság adja, beleértve a miskolci 

futballistákat is. – Ha a saját stí-
lusunkban futballozunk, nem 
lehet nagy baj – fogalmazott a 
tréner. Attól, hogy egy osztályt 
feljebb léptünk, nekünk ugyan-
úgy, magabiztosan és hittel kell 
játszanunk, mint eddig, és akkor 
sikeresek lehetünk.

TÓTH M. 

A bajnokság őszi idényének 
mérkőzéseit a DVTK tovább-
ra sem játszhatja hazai pá-
lyán. A városvezetés szeretne 
a szurkolói közösség kedvé-
ben járni, lehetővé téve, hogy 
minden Diósgyőr-meccsen 
közösen drukkolhassanak a 
csapatnak. Ezért a MIKOM 
Kft. közreműködésével, a baj-
nokság őszi idényének vala-
mennyi hátralévő összecsapá-
sát – megfelelő időjárás esetén 
– élőben lehet majd követni a 
Szinva terasz óriás LED-kive-
títőjén.

A tabella negyedik helyén 
álló Diósgyőr az eddigi meg-
szerezhető 15 pontból nyol-
cat zsebelt be: két-két győzel-
me és döntetlenje mellett egy 
veresége van. Bódog Tamás 
szakmai igazgató csapata leg-
utóbb a Puskás Akadémia el-
len játszott 2-2-es döntetlent 
hazai albérletében, Debrecen-
ben. Most hétvégén a nyáron 
alaposan átalakult Újpest FC 
vendége lesz a DVTK, a szom-
baton 20.30-kor kezdődő ösz-
szecsapás már látható lesz a 
Szinva terasz óriás LED-falán.

SZURKOLJUNK EGYÜTT  
A  SZINVA TERASZON! A diósgyőri lányok is várják a rajtot 

Szó szerint „viharos” mérkőzést játszott a 
DVTK augusztus 12-én Debrecenben, ahol a 
Puskás Akadémia csapatát fogadta. A máso-
dik játékrészben ugyanis olyan vihar csapott le, 
hogy félbe kellett szakítani a mérkőzést.

Gyors gólváltással indult a mérkőzés: a 4. 
percben Heris használta ki, hogy a rosszul ki-
mozduló diósgyőri védők között váratlanul 
helyzetbe került, majd hat perccel később a ritka 
parádés becsúszással érkező Makrairól pattant 
be a labda a vendégek kapujába, amikor Hege-
düs kapus egy hazagurítás után túlságosan so-

kat várt az előreíveléssel. (1-1) Később jórészt a 
mezőnyben folyt a játék, küzdöttek egymással a 
csapatok, helyzetek inkább az időnként szépen 
játszó Diósgyőr előtt adódtak. 

A 75. percben Prosser használt ki egy pontos 
kiugratást, ezzel a Puskás Akadémia jutott is-
mét vezetéshez, a DVTK azonban nem adta fel: 
a 89. percben a végig remekkül játszó Diego Vela 
kapott parádés labdát Nonótól, a kapu torkáig 
sprintelt, közben lerázta Baloghot, és a kapus fö-
lött a hálóba lőtt.  OTP Bank Liga 5. forduló: Di-
ósgyőri VTK – Puskás Akadémia FC 2-2 (1-1)

Támadó futballra, jó mérkőzésre van kilátás



Augusztus 20-án, 17 órától, 
a Miskolc Televízió HívőSzó 
című műsorában a Szent Ist-
ván római katolikus templom-
ból közvetítenek szentmisét, 
felvételről. A szentmisét Szabó 
József Béla atya mutatja be. 

A Szent István római katoli-
kus templom a selyemréti város-
részben található. Eredeti neve 
Vasútvidéki templom volt, mert 
a Tiszai pályaudvar és a Gömöri 
pályaudvar viszonylagos közel-
ségében helyezkedik el.

A templom építéséről már 
1937-ben írtak a lapok: „a meg-
hosszabbítandó Tisza Ist-
ván ucca egyik legszebb dísze 
lesz…”, felszentelésének terve-
zett dátuma is ismert volt, 1938, 
a Szent István-év. Ez akkor nem 
valósult meg, a templom csak 
évekkel később épült fel, és 1943. 
szeptember 13-án szentelte fel 
Czapik Gyula egri érsek. Terve-
zője Hevesy Sándor egri építész 
volt. Akkor még nem készült el a 
harangtorony, harangja sem volt 
a templomnak, így a felszentelés-
kor nem is harangoztak. Később 
kapott a templom egy ideiglenes, 
az 1930-as években készült, 130 

kilogrammos lélekharangot. A 
templom 43 méter hosszú, 18 
méter széles, 15 méter magas 
lett, a toronyrész enyhe hajlású 
gúla alakú tetővel volt fedve. Épí-
tőanyagként fontos szerepet ka-
pott a beton, a mennyezet is ka-
zettás betonból készült. Stílusa a 
két világháború közötti időszak-
ra jellemző visszafogott moder-
nista jellegű.

A dekorálásra 1955-ig kellett 
várni, ekkor festette a szentély 
freskóját Kontuly Béla (1904–
1983), amelyen magyar szen-
teket és a történelem nagyja-
it szerepeltette (Szent István, 
Árpád-házi Szent Margit, Ár-
pád-házi Szent Erzsébet, Hu-

nyadi János, II. Rákóczi Ferenc, 
Pázmány Péter és mások).

A jelenlegi harangtorony 
1980. augusztus 20-ára készült el 
Horváth István tervei alapján, a 
következő évben pedig elkészült 

két új harangja is, az őrbottyá-
ni Gombos Lajos műhelyében. 
A Szent István harang 710 kg, a 
Mária harang pedig 430 kg tö-
megű. Elkészült a templom kül-
ső felújítása és a belső fűtés is, a 
belsőket Takács István díszítette, 
17 stációs vászonképét helyezték 
el benne. A templomban három 
mellékoltár van Szent Józsefről, 
a Szűzanyáról és Jézus szívéről 
elnevezve. A templom három 
szobra Szent Istvánt, Szent Te-
rézt és Szent Antalt ábrázolja. A 
templom kétmanuálos, húsz re-
giszteres orgonája 1989-ben ké-
szült el Áment Lukács tervei sze-
rint, és Seregély István egri érsek 
szentelte fel június 4-én. 2013-
ban felújították a tornyát.
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Augusztus 1-től új káplán, 
Maksó Péter kezdte meg 
lelkipásztori szolgálatát a 
Diósgyőri Római Katolikus 
Plébánián.

1964. június 14-én szüle-
tett Hasznos nevű települé-
sen, ami 1984 óta Pásztó vá-
rosrésze. A Mátrában lévő kis 
falu neve sokaknak az 1947-
es Szűzanya jelenés miatt le-
het ismerős. Maksó Péter el-
mondta, akkoriban az egész 
falut átitatta ez a csoda, az ő 
kapcsolata is ide vezethető 
vissza a vallással. – A Szűza-
nya fogta a kezemet. Néha a 
magam útját akartam járni, 
de egész életemben vezetgetett 
– fogalmazott

Dolgozott a Központi Fi-
zikai Kutatóintézetben az 
űrkutatás területén, majd 
síoktató lett, főként Olaszor-
szágban és Ausztriában tevé-
kenykedett. Mint elmondta, 
számára már ez is jó evan-
gelizációs terep is volt, pró-
bálta az embereket közelebb 
vezetni a valláshoz. – Közel 
háromezer látogatót vonzott 
a síparadicsom egy-egy sze-
zonban, tehát valóban sok 
embert elért a mondaniva-
lóm – mondta el a káplán. 

Így kezdett el érdeklődni a 
papi hivatás iránt, amely egy-
re erősebben vonzotta. Végül 
engedett a hívásnak és Bu-
dapesten elvégezte a Sapien-
tia Szerzetesi Hittudományi 

Főiskolát. Emellett a síoktatói 
munkát is folytatta, ezt köve-
tően jelentkezett az egri sze-
mináriumba, ami már a teljes 
idejét lekötötte.

Diakónusi gyakorlatát Ti-
szafüreden töltötte, 2017. jú-
nius 17-én szentelték pappá. 
– Furcsa dolog ez. Az egész 
életemet szabadságban éltem, 
amint azonban 2013. szep-
tember 12-én bementem a 
szemináriumba, vége szakadt 
ennek. Újból az iskolapadban 
ültem, minden percem be volt 
osztva, lelki programokon 
vettem részt. S mégis: soha ko-
rábban nem éreztem magam 
olyan szabadnak, mint ott, 
a szemináriumban. Létezik 
ugyanis egy belső szabadság, 
az ember el tud indulni befe-
lé is, ahol egy végtelen világot 
talál. Óriási öröm ezt a világot 
felfedezni – tette hozzá Mak-
só Péter.

Miskolcon korábban csak 
átutazóban járt. Mint mond-
ta, a diósgyőri városrész külö-
nösen tetszik neki, otthon érzi 
magát a hegyek között. Papi 
jelmondata: „És az Ige testté 
lőn.” Szerinte ez a legnagyobb 
misztérium, és a legnagyobb 
öröm is, hogy az Isten ember-
ré lett, és „az angyalok is cso-
dálkoznak, hogy miért nem 
angyallá vált.” – Azért lett em-
berré, és nem angyallá, hogy 
minket, embereket mentsen 
meg – emelte ki a káplán.

MÉDER NOÉMI

„ÓRIÁSI ÖRÖM FELFEDEZNI  
A BELSŐ VILÁGUNKAT”

Szombaton, 19-én 14 órakor szent-
misét mutat be a diósgyőri vár Szent 
Hedvig-kápolnájában Szalkai Z. Jó-
zsef minorita atya. Vasárnap, 20-án 
két miskolci templom is búcsúünnepet 
tart. A selyemréti Szent István temp-
lomban 19-én, szombaton egésznapos 
szentségimádás lesz, 20-án a fél 11-kor 

kezdődő búcsúi szentmisét Szabó Jó-
zsef Béla atya mutatja be. A vasgyári 
Szent István-templom búcsúja 20-án 
10 órakor kezdődik. Az ünnepi szent-
misét Pehm G. Antal ferences kistest-
vér mutatja be. Hámorban 10 órakor 
kezdődik az ünnepség, ahol megko-
szorúzzák Szent István szobrát, utá-

na 11 órakor szentmisét mutat be Mi-
kolai Vince főesperes a templomban. 
A hívek nagylelkű adományából ösz-
szegyűlt a szükséges összeg a temp-
lomtorony keresztjére (900 000 Ft) az 
avas-déli Ige-templomában. A kereszt 
a templomtorony tetejére augusztus 
20-ra kerül fel. 

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Hamarosan befejeződik a 
mindszenti templom több 
mint két éven át tartó felújítá-
sa. A munkák 2015. szeptem-
berében kezdődtek, az átadást 
idén októberre tervezik. 

Lipcsák János plébániai kor-
mányzótól megtudtuk, a leg-
utóbbi részleges renoválás az 
1950-es években volt. Igazi nagy 
felújítás legutóbb 1906-ban tör-
tént, nagy szükség volt tehát egy 
átfogó rekonstrukcióra.

– Fő szempontunk – ami az 
egyház mottója is – a „megújít-
va megőrizni” elv. Úgy kíván-
tuk megújítani ezt a gyönyörű 
templomot, hogy közben meg-
őrizzük a benne rejlő korábbi, 
művészi és egyházi értékeket – 
hangsúlyozta Lipcsák János.

Megújult a belső fal, a Takács 
István által készített freskók, a 
teljes villamoshálózat, és új vi-
lágítást is kapott az épület. Fel-
újították a fa műtárgyakat – be-
leértve a főoltárt és a szószéket 

– a mellékoltárokat és a képke-
reteket. Restaurálták a fő, és a 
négy mellékoltár vászonképeit 
is, illetve most van folyamatban 
a padló cseréje. A falak nagyon 
sok nedvességet kaptak a Kisa-
vas felől, ami nyomot hagyott a 
belső festésen. Mint megtudtuk, 
az 1950-es felújítás alkalmával 
szükségmegoldásként festették 
le a gyönyörű, aranyozott be-
rendezést. – Sokan bizonyára 
rá sem fognak majd ismerni a 

templomra, hiszen most a fes-
tésben is a korábbi, 1906-os ál-
lapothoz térünk vissza. Azokat 
a színeket alkalmazzuk – nyi-
latkozta Lipcsák János.

A felújításra szánt összeg kö-
rülbelül 200 millió forint, a hí-
vek adományain és a saját for-
ráson túl, a felújítás költségeit 
az egri érsekség állja. A megújul 
templomot a tervek szerint ok-
tóber 8-án Ternyák Csaba egri 
érsek szenteli majd fel. 

„Megújítva megőrizni!”

„Uram, jöjj alá az én hajlékomba…”:  
A Szent István római katolikus templom



Jiří Menzel Oscar-díjas cseh 
rendező és a Sörgyári capric-
cio legendás női főszereplője, 
Magda Vášáryová lesz a 14. 
Jameson CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztivál dí-
szvendége.

A 14. Jameson CineFest Mis-
kolci Nemzetközi Filmfesztivál, 
Magyarország vezető filmes 
rendezvénye szep-
tember 8-tól 17-ig 
várja a közönsé-
get. A fesztivál nyi-
tófilmje szeptem-
ber 8-án 17 órakor 
a Sörgyári capriccio 
lesz – a rendező, Jiří 
Menzel és a fősze-
replő, Magda Vášá-
ryová jelenlétében.

Az Oscar-díjas 
rendező életműdíjat 
kap Miskolcon, a le-
gendás színésznő és 
diplomata Vášáryová pedig a 
nyitóünnepségen átveszi a Ja-
meson CineFest tavaly alapított 
Európa-díját.

Menzel az európai filmmű-
vészet egyik legjelentősebb 
alakja. Már első filmje, a Szi-
gorúan ellenőrzött vonatok 
Oscar-díjat nyert 1968-ban. 
Az egy évvel az Oscar-díj után 
készült Pacsirták cérnaszá-
lon húsz évre dobozba került, 
hogy aztán az 1989-es Berli-
ni Filmfesztiválon, példátlan 
módon a fesztivál történeté-

ben, elnyerje az Arany Med-
vét.

„Gyönyörű, gyönyörű, gyö-
nyörű. Ezt nevezem eredeti, 

nagy humornak!” – írta Mi-
lan Kundera Menzelnek az 
Őfelsége pincére voltam című 
film premierje után. A film 
2006-ban több mint egymil-
lió nézőt vonzott a mozikba a 
tízmilliós Csehországban és 
ez volt a rendező hatodik Hra-
bal-adaptációja. Filmjeiben ki-
vételesen játszik egymásba a 
komédia, a tragédia, az érzel-

messég, a finom 
humor és az irónia 
– ami csak a legna-
gyobbak sajátja. A 
Szeszélyes nyár, a 
Hóvirágünnep, az 
Oscar-jelölt Az én 
kis falum, az Iván 
Csonkin legendás 
rendezője számos 
filmben – köztük 
több magyarban – 
játszott is, és szín-
házi tevékenysége 
is kimagasló.

A Sörgyári capriccio női 
főszereplője, Magda Vášáryová 
19 évesen játszotta el a Markéta 
Lazarova című cseh film fősze-

repét. A majdnem 
három órás fil-
meposzt azóta a 
nemzetközi szakk-
ritika és filmtör-
ténetírás a 60-as 
évek aranykorá-
nak legjobb euró-
pai filmjei között 
tartja számon – fel-
újított kópiájának premierje né-
hány éve igazi szenzáció volt. 
A színésznő nem csak film-

szerepek tucatjaival vívott ki el-
ismerést. A rendszerváltás után 
diplomata- és politikusi karri-

erje egészen a szlo-
vák elnökjelöltségig 
vitte, közben pedig 
volt nagykövet és 
külügyi államtitkár 
is. A számos nyel-
ven beszélő, igazi 
európai látókörrel 
rendelkező művész 
és politikus Juliette 

Binoche 2016-os díjazása után 
nyeri el a Jameson CineFest Eu-
rópa-díját.
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Újabb élmény-elemekkel bővül 
a Miskolctapolcai Strandfür-
dő; elkészült az új közigazga-
tási központ tervezési tanul-
mányterve; és megemelték a 
Diósgyőr FC Kft. saját tőkéjét 
– ezekről a témákról tárgyalt 
hétfői, rendkívüli ülésén Mis-
kolc közgyűlése.

Miskolc önkormányzata ki-
emelt jelentőségű feladatának te-
kinti az idegenforgalmi, turiszti-
kai beruházások megvalósítását. 
A Miskolctapolcai Strandfür-
dő továbbfejlesztése érdekében 
szükségessé vált a jelenleg hatá-
lyos településrendezési eszközök 
módosítása. 

A beruházás gyorsítása és 
egyszerűsítése érdekében a terü-
letet a közgyűlés még az áprilisi 
ülésén kiemelt fejlesztési terület-
té nyilvánította. A strandfürdő 
továbbfejlesztésekor a hiányzó 
élményfürdő-elemeket kívánják 
majd pótolni. 

Az ITC Székház és az azt kö-
rülölelő terület (Uitz B. utca – 
Szemere utca – Corvin utca – 
Görgey utca) szolgál helyszínéül 
a B.-A.-Z. Megyei Kormányhi-
vatal Új közigazgatási központ 
kialakítása című projekt megva-
lósításának. A megyei kormány-
hivatal elkészítette a telepítési 
tanulmánytervet, és benyújtot-
ta azt a miskolci önkormány-

zatnál. A fejlesztés érdekében a 
jelenleg hatályos településren-
dezési eszközök módosítása vált 
szükségessé – erről is szavaztak a 
rendkívüli ülésen.

Mint ismert, Miskolc spor-
tinfrastruktúrája folyamatos 
fejlődésen ment át az elmúlt 
években. A DVTK stadion re-
konstrukciója okán megépült a 
Miskolci Egyetemen az atlétikai 
pálya (Miskolci Atlétikai Cent-
rum), maga a stadion pedig az 
eredeti 4,5 milliárdos kormány-
zati támogatás helyett 14 mil-
liárd forintból újulhat meg. A 
közelmúltban elkészült továb-
bá a DVTK Labdarúgó Aka-
démia székházépülete, és szá-

mos edzőpályát is kialakítottak. 
Ide kapcsolódik, hogy a DVTK 
észak-magyarországi és felvi-
déki sportfejlesztési program-
jának megvalósításához szük-
séges forrás biztosításáról szóló 
kormányhatározat értelmében 
építenek egy multifunkcionális 
sportcsarnokot birkózótermek-
kel és kiszolgáló egységekkel, 
valamint orvos-diagnosztikai és 
rehabilitációs központtal. Újabb, 
több milliárd forint összegű 
sportcélú beruházás érkezik 
Miskolcra.

– Fontos szempont azon-
ban, hogy nemcsak a sportinf-
rastruktúrát kell korszerűsíteni 
és fejleszteni, hanem a klubok, 

egyesületek pénzügyi, gazdasági 
stabilitását és tőkeerejét is folya-
matosan biztosítani kell – hang-
súlyozza az előterjesztés, amely-
ben arra tettek javaslatot, hogy a 
közgyűlés hatalmazza fel a Mis-
kolc Holdingot: a Diósgyőr FC 
Kft. tőkeemelése, illetve tőkeren-

dezése érdekében folytassa le a 
szükséges tárgyalásokat, és mint 
Kft. kisebbségi üzletrészének tu-
lajdonosa, vegyen részt tőkeará-
nyosan a kft. tőkeemelésében. 
Mindhárom előterjesztést meg-
szavazta a képviselő-testület.

KUJAN I. 

Nagy sikerrel zárult a Mis-
kolci Önkormányzat támo-
gatásával, a Filharmónia 
Magyarország szervezésében 
megvalósult koncertsorozat, 
a Muzsikáló Udvar. A nyár 
folyamán három alkalommal 
élvezhettük a könnyed, de 
igényes zenét kínáló hangver-
senyeket a Miskolci Galéria 
hangulatos udvarán.

Barátságos, meghitt környe-
zetben a magas művészi színvo-
nal, az élőzene élménye, közel-
sége és a valódi szórakoztatás 
együtt jelentek meg. Júliusban 
a David Klezmer Band humor-
ral teli, zsidó népzenei alapokra 
építkező muzsikájára tapsolha-
tott a közönség. Augusztusban 
Orosz Zoltán harmonikamű-
vész virtuóz előadását, magával 
ragadó játékát csodálhattuk a 
balzsamos nyárestéken. Har-
madszorra a Swing a la Djan-

goval felidézhettük a 30-as, 
40-es évek hangulatát, mégpe-
dig újszerű, 21. századi megkö-
zelítésben. A zenészek hamar 
megtalálták a hangot a nyitott, 
érdeklődő közönséggel, így a 
muzsika mellett érdekes tör-
ténetekkel, vicces sztorikkal is 
színesedett a program. A telt-
házas koraesti előadásokon a 

lelkes taps és a visszatérő kon-
certlátogatók is igazolták, hogy 
remekül érezte magát a nagyér-
demű. A főutcára kiszűrődő vi-
dám hangok még a koncertek 
megkezdése után is becsalogat-
ták a zenekedvelőket. Aki még-
is lemaradt, annak vigaszul el-
mondhatjuk: jövőre folytatása 
következik!

Az Avasi református templom adott otthont nemrégiben, 
egy nyári estén a Wah Yan énekkar koncertjének.  
A negyven főből álló, híres kórus tagjai egy hongkongi 
jezsuita gimnázium tizenkét-tizenhat éves tanulói közül 
kerülnek ki. 

A Wah Yan kórus ezúttal 
Pozsonyból érkezett Miskolc-
ra. Egy versenyen vettek részt, 
ahol elnyerték a nagydíjat, két 
aranydiplomát kaptak, zongo-
rakísérőjük pedig különdíjas 

lett. Mint megtudtuk, a hong-
kongi kórus korábban is járt 
már Magyarországon, 2013-
ban a nyíregyházi Cantemus 
Nemzetközi Kórusfesztiválon 
vettek részt. Miskolcra ezúttal 

a Fényi Gyula Jezsuita Gim-
názium énekkarának vezetője, 
Herpainé Velkey Klára hívta 
meg őket, hogy előadásukkal 
megörvendeztethessék váro-
sunk lakóit is. A távol-keleti fi-
úkórus repertoárjában – saját 
népük dalai mellett – európai 
kórusművek is szerepelnek, an-
golul, franciául, finnül és lati-
nul. Magyarországon magyar 
népdalokat is előadtak.         R. O. 

RENDKÍVÜLI ÜLÉST TARTOTT MISKOLC KÖZGYŰLÉSE

Könnyed esték a Muzsikáló Udvarban

Hongkongi fiúkórus az avasi templomban

CineFest – Életműdíj Jiří Menzelnek,  
Európa-díj Magda Vášáryovának
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Nem tagadom, elfogult vagyok az Avassal kapcsolatban. 
Szerintem senki nem mondhatja el magáról, hogy ismeri 
a várost addig, míg nem baktatott fel az Erzsébet térről az 
Avasi kilátóig. 

Ez a kedvenc helyem a vá-
rosban, s hogy miért, azt 
hosszan lehetne sorolni. A 
lépcsősor, amely összeköti az 
Erzsébet teret az Avasi kilá-
tóval, maga is bepil-
lantást enged Mis-
kolc történelmébe. 
Ha az Erzsébet térről 
átérünk az Avas ol-
dalába, álljunk meg 
egy pillanatra, és néz-
zünk fel. Pásztázzuk 
végig tekintetünkkel 
a lombkoronákkal 
tarkított hegyoldalt, 
amelynek a tetején ott 
díszeleg utunk fény-
pontja – az Avasi kilá-
tó! Aztán ha már kezd 
zsibbadni a nyakunk, 
irány a lépcsősor! 

Biztos sokan vannak, akik 
naponta járnak erre, de soha 
nem vették még észre a Má-
ria-út jelzéseit. Ez egy Mis-
kolcon is keresztülhaladó 
zarándokút, amely összeköti 

egymással a Mária-kegyhe-
lyeket.  A következő állomás 
az Avasi Református Temp-
lom temetője, amely min-
dig egy titkokkal teli erdő 

benyomását kelti bennem. 
Mintha mindent tudna a vá-
rosról, és az emberekről… s 
mintha mindent tudna ró-
lam is. A templom kertjében 
megannyi síremlék magaso-
dik, számos helyi híres em-

ber, dinasztia nyughelyével 
találkozhatunk. Ha pedig 
szerencsénk van, épp akkor 
járunk arra, amikor felcsen-
dül a templom különleges 
harangjátéka. Ez 1941 má-
jusától csengi be a várost, és 
három dallamot ötvöz magá-
ba: az egyik a westminsteri, 

a másik 
a whit-
tingto-

ni, a harmadik 
a St. Michael-i 
dallam. Egysze-
rűen gyönyörű!

Ahogy tovább banduko-
lunk, rájövünk, a Kisavas 
egyik speciális sajátosságá-

ra: arra, 
hogy 
bárhon-
nan kö-
rüljár-
ható, 
megke-
rülhető, 
végig-
nézhető. Minden út vissza-
visz a kiindulási pontunk-
hoz, és mindegyik az Avasi 
kilátó felé vezet. Némelyik 

meredekebb, keskenyebb, 
gazosabb, de a végén ugyan-
azt látjuk. Igen kevés házikó-
ban laknak az Avas ezen ré-

szén, jobbára borospincéket, 
egymás hegyére-hátára épül, 
régi borházakat találni erre-
felé – na és persze turbékoló 

tini páro-
kat. 

Aztán, 
amint ha-
ladunk fel-
felé, egy-
re többször 
tűnik elő 
a város a 
lombkoro-
nák között. 
Elő-, elő-
bukkan va-
rázslatosan, 
hol többet, 
hol keve-

sebbet mutatva meg magá-
ból, míg végül felérünk oda, 
ahonnan a legszebb panorá-
ma tárul a szemünk elé.

Az Avasi kilátó madártáv-
latból láttatja vendégeivel 
Miskolcot. Gyönyörű! Nem 
csak a kilátás, hanem maga a 
kilátó is. Csodálatos, hogy van 
egy hely Miskolcon, ahol „el-
bújhatunk”, ahová felmehe-
tünk gondolkodni, miközben 
tényleg a lábaink előtt hever 
a város. Egykoron működött 
a kilátó fenti szintjén egy cuk-
rászda, aminek sajnos már 
csak csak a hűlt helyét talál-
juk. Most üres szint van a bá-
mészkodó turisták és párok 
feje fölött. Ha sötétedés után 
kukkantunk ki az Avas tetején 
felállított erődítményből, még 
csodásabb látvány fogad. Bár 
én azt mondom, lehet akár éj-
jel, akár nappal, az Avasi kilátó 
az egyik legszebb szimbóluma 
városunknak!

MUNTYÁN BERNADETT

Közérdekű közlemény
Az UD STAHL RECY-

CLING Kft. (4242 Hajdú-
hadház, Sámsoni u. 2. sz.) a 
Miskolc, Repülőtéri u. 3.-5. 
sz. 01426/ 7 hrsz. alatti te-
lephelyén fémhulladék kez-
elő telep létesítését tervezi, 
valamint ezzel összefüggés-
ben összevont környezeti 
hatásvizsgálati és egységes 
környezethasználati enge-
délyezési eljárás lefolytatá-
sát, illetve az egységes kör-
nyezethasználati engedély 
kiadását kérelmezte a terü-
leti környezetvédelmi ható-
ságtól.

Az eljárással kapcsola-
tos tervdokumentáció 2017. 
szeptember 11.-ig megte-
kinthető a B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Miskolci 
Járási Hivatal Környezetvé-
delmi és Természetvédel-
mi Főosztályán (Miskolc, 
Mindszent tér 4. sz.), vala-

mint Miskolc Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivata-
lának Építési és Környezet-
védelmi Osztályán (Miskolc, 
Városház tér 8. sz.) ügyfél-
fogadási időben, továbbá a 
http://emiktvf.zoldhatosag.
hu/Ugyfelinf/engedelyek/
lista.html internetes olda-
lon BO-08/KT/8383/2017. sz. 
alatt. 

A környezetvédelmi ható-
ság az eljárás során közme-
ghallgatást tart: 2017. szep-
tember 27.-én (szerda) 14.00 
órakor Miskolc Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal 
Közgyűlési Termében (3525 
Miskolc, Városház tér 8.)  A 
környezeti hatástanulmány-
nyal kapcsolatban észrevéte-
leket a közmeghallgatás idő-
pontjáig a környezetvédelmi 
hatósághoz, vagy Miskolc 
Megyei Jogú Város Jegyzőjé-
hez lehet benyújtani.

MEGÁLLÓ ÁTHELYEZÉS  
A 31-ES AUTÓBUSZ VONALÁN

2017. augusztus 16-án, szerdán reggel hét órától a Tiszai 
pályaudvar felé kialakított Kazinczy Ferenc Általános Isko-
la megállóhelyet ideiglenesen előrébb helyezték a Tapolcai 
elágazás irányába húsz méterrel. A megálló áthelyezés vár-
hatóan egy hónapig tart majd.

BÉRLETPÉNZTÁRI INFORMÁCIÓK
Augusztus 20-án az MVK Zrt. négy bérletpénztára tart 

nyitva, az alábbiak szerint: a Búza téri 6:00 órától 19:00 órá-
ig; a Tiszai pályaudvaron lévő 6:00 órától 19:00 óráig; a Fel-
ső-Majláthon lévő 7:00 órától 14:00 óráig; az Újgyőri főtéren 
lévő 7:00 órától 14:00 óráig. 

Miskolc látnivalóinak, attrakcióinak népszerűsítése 
érdekében a MIDMAR két forgatócsoportot is foga-
dott a napokban. 

Augusztus 3-án a magyar 
Turisztikai Ügynökség meg-
bízásából járt városunkban 
egy forgatócsoport, amely 
Lillafüred bemutatását kap-
ta feladatul – földi és drónos 
felvételek egyaránt készültek 
a turisztikai imázsfilmhez. A 
stábot is elbűvölte a hely szép-
sége, tisztasága és a sokféle 
szolgáltatás, amelyet a látoga-
tóknak kínálnak. A program 

a MIDMAR szakmai aján-
lásával és helyi kalauzolásá-
val valósult meg, a forgatás-
hoz nyújtott 
segítségért 
köszönetet 
mondanak a 
Bükki Nem-
zeti Park, a 
Hotel Palota, 
a Kohászati 
Múzeum és 

a Lillafüredi Pisztrángtelep 
munkatársainak.

A következő héten az 

MTVA Itthon vagy c. mű-
sorának miskolci epizódjá-
hoz készültek riportok, fel-
vételek, két napon keresztül. 
Forgattak a Weidlich-ház-
nál, a Rákóczi-házban egy 
koncerten, a Szinva teraszon, 
Sándor Zsolt pincészetében 

és szőlőjében, a Dűlő Étte-
remben, a Pannon-tenger 
Múzeumban, a Színészmú-

zeumban, a Di-
ósgyőri várban 
és az Avasi refor-
mátus templom-
ban, valamint a 
Fazola-kohónál, 
a Massa Múze-
umban és a Ko-
hászati Gyűjte-
ményben.

Mivel a forga-
tás idejére esett 
a MIDMAR havi 
garantált város-
nézése – amely-

nek ezúttal a Bató-legenda 
volt a témája – a forgató-
csoport is bekapcsolódott a 
programba. Így a Bató Esz-
ter emlékszobában, a Ka-
kastemplomban és a Desz-
katemplomban is készültek 
felvételek.

FILMEKKEL IS 
NÉPSZERŰSÍ-
TIK MISKOLC 
LÁTNIVALÓIT

„Valahol az északi tájakon...” 
– Körkép az Avasról
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40% engedménnyel 

1299 Ft

Eh. csontos csirkemell   
1 kg (baromfit  
árusító üzlet) 
 

Eh. csirkecomb    
egész, 1 kg (baromfit  
árusító üzlet) 

499 Ft

Delikát ételízesítő                                                      
1 kg,  
2189 Ft helyett 

899 Ft

VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN  
AUGUSZTUS 16-22-IG NYÁRI AKCIÓ!

COOP 4 toj. száraztészták 500 g, fodros nagykocka, tarhonya, egységár: 358 Ft/kg 179  Ft
A zöldségpultból ajánljuk:

Paradicsom 1 kg 249  Ft 
Lecsó paprika 1 kg 169  Ft
Vöröshagyma  1 kg 109  Ft

Legyen COOP üzleteinkben rendszeres vásárló!

Apróhirdetés
Hi-Sec acél biztonsági aj-
tók már 63 900 Ft-tól, továb-
bá nyílászárók (műanyag, 
fa, alumínium), garázskapuk 
cseréje óriási kedvezmény-
nyel, teljeskörű árnyékolás-
technikával. Tel./fax: 46/402-
292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.
hu, bemutatóterem: Miskolc, 
Bükk áruház I. emelet. Nyitva: 
h, sz, cs, p: 9–17 óráig, k: 9–14 
óráig, szo: 9–12 óráig.

Ács-, tetőfedő munkák, 
gipsz kar to no zás, lambé-
riázás, filagóriák, elő tetők, 
kerítések, kerti házak és 
egyéb famunkák készítése; 
Velux ablakok beépítése, cse-
réje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőzteté-
se. www.kerekgyarto-acs.hu. 
Tel.: 06-20/460-6775.

Nem italozó, önállóan dol-
gozni tudó ácsot és koráb-
ban ács mellett dolgozó se-
gédmunkást keresek Miskolc 
és környékére, nem csak te-
tőn végzendő munkákra. Tel.: 
06-20/460-6775.

Miskolci  
munkahelyre  

keresünk 

összeszerelői 
munkakörbe

munkavállalókat  
gyors munkába állási  

lehetőséggel.  
Elvárás:  

min. középfokú  
iskolai végzettség 

Jelentkezni lehet:  
06-30/376-9884,  
06-30/321-5611 

E-mail:  
info@primajob.hu

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

Az akció érvényes: 

2017. 08. 12-től 2017. 08. 25-ig 

Füzet A/5, 32 lapos 55 Ft 45 Ft

Füzet A/4, 32 lapos 119 Ft  99 Ft

Spirálfüzet A/4, 70 lapos 289 Ft 249 Ft

Füzet T-Creativ, A/5, 32 lapos 159 Ft 139 Ft

Leckefüzet T-Creativ, A/5 159 Ft 139 Ft

Füzetborító mintás, T-Creativ, A/5  29 Ft

Füzetborító Disney mintás, A/5  45 Ft

ICO színes ceruza, 12 színű (sünis)   629 Ft

ICO vízfesték, 12 színű (sünis)  759 Ft

SKY színes ceruza, flexibilis, 12 színű   429 Ft

Conte grafitceruza (hajlékony) HB  89 Ft

Disney füzetcímke, 8 db/ív  89 Ft

SKY vonalzó készlet, 4 db/cs  299 Ft

Nebuló ragasztó stift, 15 g, 12474 Ft/kg  189 Ft

MINŐSÉGI GYÁRTÁS    
18 éve az autóipar szolgálatában Miskolcon 

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

A vállalat bővülő tevékenységéhez keres új munkavállalókat fizikai munkaterületekre.

A közhiedelemmel ellentétben ez nem pusztán összeszerelési munka, hanem egy komplex technológiai folyamat 
megvalósítását jelenti. A végzendő feladatok sokrétűek és egymásra épülnek. A szakterületek, ahova várjuk a leen-
dő kollégákat: fröccsöntés, gombfelrakás, festés-minőségi szakterület, lézer-gravírozás, minőség ellenőrök 
több szakterületre, raktáros.

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

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

Jelentkezés módja: telefonon: az 46/530-706 és a 46/530-765 telefonszámokon hétfőtől–péntekig 8:00-
16:30 terjedő idő intervallumban, valamint  az álláskereső önéletrajzával e-mailben a shinwa@shinwa.hu 
e-mail címre illetve a vállalat portájára leadott önéletrajzokkal lehet 2017. 08. 31-ig (csütörtök). Az önélet-
rajzok befogadása után adunk időpontot az interjúkra a jelentkezőknek.

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

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

SHINWA



Mozaik Miskolci Napló

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak, 
kérjük, jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől péntekig, 9-17 
óra között.
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Villamos-baleset  
a Centrumnál 

Információink szerint egy mozgáskorlátozott nőt gázolt el a vil-
lamos hétfőn délután egy óra körül a miskolci városközpontban, a 
Centrumnál. A helyszínelés, műszaki mentés idejére leállították a for-
galmat. A rendőrség tájékoztatása szerint, a balesetben érintett sze-
mély csupán könnyebb sérüléseket szenvedett. A villamosforgalom és 
a közlekedés nagyjából másfél óra múlva állt helyre az érintett útsza-
kaszon. 

Két rendőrautót is összetört az arlói ámokfutó 
Az Ózdi Rendőrkapitányság járőrei augusztus 16-án este 9 óra kö-

rül akarták intézkedés alá akarták vonni egy terepjáró sofőrjét, a férfi 
azonban figyelmen kívül hagyta a rendőri jelzéseket, és gépjárművé-
vel Ózd irányába hajtott. A rendőrök követték az autót, majd a segít-
ségükre siető kollégáik megkülönböztető jelzést használva próbálták 
megállítani a gépjárművet Ózdon. A férfi terepjárójával először az 
egyik, majd a helyszínre érkező másik szolgálati gépjárműnek is ne-
kiütközött, majd az egyik, gyalogos rendőr felé hajtott. A rendőr cél-
zott lövést adott le a gépjármű kerekére. A sofőrt és utasát a helyszín 
közelében elfogták az Ózdi Rendőrkapitányság munkatársai. Az eset 
során a rendőrök nem sérültek meg, a terepjáró sofőrjének könnyű 

sérülései keletkeztek. 
A hivatalos személy el-
leni erőszak bűntette 
miatt indított eljárás-
ban a nyomozást foly-
tató Miskolci Járási és 
Nyomozó Ügyészség 
– a terepjárót vezető – 
Cs. Erik 22 éves ózdi 
lakost őrizetbe vette.

Eltűnt egy 14 éves,  
miskolci lány

Augusztus 8-án a kora 
esti órákban miskolci ott-
honából ismeretlen helyre 

távozott a 14 éves Rontó Réka, tartózkodási helye azóta ismeretlen. 
A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek ered-
ményre, a rendőrök a lakosság segítségét kérik. Rontó Réka megkö-
zelítőleg 154 centiméter magas, vékony testalkatú, megközelítőleg 45 
kilogramm súlyú, haja hátközépig ér, 
szőkésbarna színű, szeme színe kék, 
fogazata ép, arcformája kerek. Külö-
nös ismertető jele, hogy combján mű-
téti heg látható. Ruházata: fekete színű 
farmernadrág, rózsaszínű póló, feke-
te színű Adidas sportcipő. A Miskol-
ci Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a 
képen látható keresett kamasz jelenlegi 
tartózkodási helyével kapcsolatban in-
formációval rendelkezik, jelentkezzen. 

Fakidőlés, vezetékszakadás Miskolctapolcán 
Megyénkben is több helyen károkat okozott augusztus 12-én este 

az erős szél és a lezúduló csapadék. Miskolctapolcán, az Avalon park-
nál kidőlt fák nehezítették a közlekedést, és az áramvezeték is megron-
gálódott. A hiba elhárítására a szolgáltató szakemberei is a helyszínre 
érkeztek, a munkálatok idejére az érintett útszakaszt lezárta a rendőr-
ség vasárnap délelőtt.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Fontos részletekre kell még fi-
gyelmet fordítania, és úgy érzi, eddig is sok időt vesztegetett 
el. Szerencsére még nem késett le semmiről, van ideje kidol-

gozni a részleteket. Állítson fel a fontossági sorrendet!

Bika (április 21 – május 20) Feltétel nélkül bízik valakiben, 
és ez Öntől különösen nagy dolognak számít. Nem egyszerű el-
hallgattatni a félelmeit, de van, akiért ezt is megteszi. Legyen 

résen, ezen a héten ne hozzon hirtelen döntéseket.

Ikrek (május 21 – június 21) Minden mindennel összefügg, 
Önnek csak meg kell találnia az összefüggések pontos okát, és 
akkor sikerülhet megoldania egy régóta nyomasztó feladatot 

is. Megbízható munkaerő, és ezt a főnökei is értékelik.

Rák (június 22 – július 22) Egy régi emlék tűnik fel a múlt-
ból, és segít, hogy feldobja a hetét. Néha éppen egy ilyen ap-
róság kell ahhoz, hogy eloszlassa a sötét felhőket. Nem pihen, 

ha éppen nincs semmi, akkor is talál magának feladatot

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Elfogadta, hogy nem 
minden alakul az elképzelései szerint, és a változással járó vesz-
teséget is hajlandó feldolgozni. Kicsit még rosszul esik ugyan a 

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

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Jól indul a hét, de aztán 
valami megakaszthatja a lelkesedését, és a tervei megvalósítá-
sában is lelassítja. Próbáljon túllendülni a dolgon, és figyeljen a 

saját feladataira. Így feltöltheti a kreatív energiáit is.

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

szeszorítani a fogait, és lenyelni a kellemetlenséget.

Skorpió (október 24 – november 22) Minél jobban sürget 
valamit, annál nagyobb az esélye annak, hogy elmulaszt valami 
fontos dolgot. Néha megéri kicsit túlfeszíteni a húrt, de vigyáz-

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

Nyilas (november 23 – december 21) Nem ott tart, ahol sze-
retett volna, és ez a kedvét is szegheti, de ha tovább búslakodik, 
azzal még messzebbre kerülhet a céljaitól. Üljön vissza a nyereg-

be, és tegye, amit tennie kell, tisztázza a részleteket. 

Bak (december 22 – január 20) Kínos kérdésre várják Öntől 
a választ, és nem kerülgetheti tovább a dolgot. Feleljen őszin-
tén, bármi lesz is a következmény. Néha jobb csendben marad-

ni, és lenyelni a sértődöttséget, nem árt néha az önvizsgálat. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Egy fontos feladat miatt 
egyszerre izgatott és ideges. Szeretne jól teljesíteni, mert tudja, 
hogy sok minden múlik rajta. Csak Önön múlik, mit hoz ki belőle, 

minden alkalom jó lehet arra, hogy bizonyítson valamit.

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

vonjon be annyi embert a megoldásba, amennyit szükséges.

FORRÓ NYOMON

Múlt szombaton este, a Diósgyőri várban ismét középkori környe-
zetben idézték meg a szerelem mámorító, szenvedélyes pillanatait. A 
vár termeiben udvarhölgyek suttogtak titkos esküvőkről, szerelmi 
praktikákról, volt lovagi bajvívás, tűzszelídítés és versíró műhely is, a 
hölgyek kegyeiért. Jelen Veronai Zappato, a nagy mágus különleges 
szórakozást ígért a vendégeknek.

A hét fotója
BEREGI LÁSZLÓ  

FELVÉTELE

Magyarország kormánya közel 700 millió forintot szán az észak-magyarországi és észak-alföldi lovas turisztika infrastruk-
turális fejlesztéseire – mondta el Harsányban Révész Máriusz kormánybiztos. Kiemelte, Magyarország kiváló természeti 
adottságokkal bír, "keresztüllovagolható", amit nem sok állam mondhat el magáról. Lóska János, a Magyar Lovas Turisztikai 
Szövetség elnöke arról szólt, hogy a hat megyét (Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bi-
har és Jász-Nagykun-Szolnok) érintő fejlesztésekre összesen 699 millió forint támogatást lehet elnyerni. Az első, fejlesztési sza-
kasz jelenleg is tart, a pályázóknak most kell megfogalmazniuk céljaikat.                                                                  FOTÓ: TÓTH MILÁN

FEJLESZTIK A LOVAS-TURIZMUST
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Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben miskolci 
sport létesítmények neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejté-
seket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2017. 
augusztus 23-án éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe 
(3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu 
e-mail címre. A helyes megfejtéseket beküldők között egy-
egy 2017-es Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki. 

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztősé-
günk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra ír-
ják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail: info@mikom.hu. Dr. 
Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
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