
A belvárosi közrendről és 
közbiztonságról tartott 
sajtótájékoztatót pénteken 
Szilágyi Szabolcs és Szopkó 
Tibor.

„Hollósy András, Nagy 
Ákos és Soós Attila képvise-
lő urak folyamatosan gyaláz-
zák, mocskolják a várost az 
országos sajtó kormánypár-
ti médiumaiban, miközben 
tudják, hogy amit állítanak: 
hazugság” – kezdte sajtótájé-
koztatóját Szilágyi Szabolcs, 
a rendészeti bizottság elnö-
ke. Mindezt annak kapcsán 
jelentette ki, hogy a miskol-
ci fideszes képviselők azt ál-
lítják: romlik a közbiztonság 

Miskolcon. A rendőrség ada-
tai azonban mást mutatnak.

„A rendőrség adatai sze-
rint az elmúlt félévben har-
madára csökkent a rablások 
száma Miskolcon a korábbi 
évekhez képest. Azokhoz az 

évekhez képest, amikor épp 
Hollósy András, Nagy Ákos, 
Soós Attila és a Fidesz volt 
hatalmon Miskolcon” – fo-
galmazott a Velünk a Vá-
ros-frakció önkormányzati 
képviselője. Példákat is emlí-

tett: „Karddal vágta meg egy 
férfi egy másik férfi arcát a 
Miskolc, Békeszálló-telepen 
2017 márciusában. Zsilett-
pengéből és műanyag nyélből 
összeeszkábált vágóeszközzel 
vágta meg egy 24 éves férfi 
arcát egy háromfős társaság 
egyik tagja Miskolc főutcáján 
2019 májusában. Tizenéves 
fiúk verték meg a miskolci 
rendőrkapitány helyettesét 
2019 augusztusában. A tá-
madás a belvárosban történt. 
A polgármestert Kriza Ákos-
nak, a rendvédelmi bizottság 
elnökét Hubay Györgynek, 
majd Szécsényi Mariannának 
hívták.”

Folytatás a 3. oldalon

Az Ellipsum Élmény- és Strandfürdő Miskolctapolca nevet kapta a tapolcai strand fejleszté-
sének második ütemében megépülő új, miskolci élményfürdő. A fürdő új nevét az építkezés 
helyszínén tartott bokrétaünnepen jelentették be.

Újabb mérföldkőhöz érkezett 
a miskolctapolcai strandfürdő 
második ütemének fejlesztése: 
elkészült az épület tartószer-
kezete, így csütörtökön bokré-

taünnepre várták az építőket, 
építtetőket. Itt jelentette be Ve-
res Pál, Miskolc polgármestere 
az épületkomplexum nevét: El-
lipsum Élmény- és Strandfürdő 

Miskolctapolca. Az elnevezés a 
fürdőépületek elliptikus, ovális 
formájára utal. A névválasztás 
során Miskolc város vezetése 
fürdőüzemeltető és marketing-

szakemberek, illetve turisztikai 
szakmai szervezetek mellett a 
miskolciak véleményét is kikér-
te, négy lehetséges elnevezést 
bocsátva szavazásra. Az Ellip-
sum végül a két legjobbnak ítélt 
elnevezés összevonásával szüle-
tett meg.

Folytatás a 3. oldalon
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AZ ELLIPSUMRA  
SZAVAZTAK A MISKOLCIAK 

„Muszáj jó embernek lenni, 
hiszen máshogy minek élünk? 
Mindaz a jóság, ami fakad egy 
emberből, számomra természe-
tes” – vallja Horváth János fes-
tőművész, villanyszerelő, szociális 
munkás, gyermek-rajzfoglalkozás 
vezető, segítő a hospice-nál és ze-
nész, akinek Lyukóvölgy a máso-
dik otthona.

Portré a 4. oldalon

Természetes, mint az embersége 

Biztató folyamatokról 
számolt be a rendőrség a 
polgármesteri hivatalban 
tartott közbiztonsági ta-
nácskozáson.

Nem nőtt meg jelentősen a 
hétvégente a Miskolc belvá-
rosában szórakozó fiatalok 
száma, azért tűnhet mégis 
úgy, hogy szinte „elárasztot-
ták” a kocsmák környékét, 
mert majdnem három hóna-
pig semmi sem volt nyitva a 
kijárási korlátozások miatt – 
ezt mutatják a rendőrség és 
az önkormányzati rendészet 
tapasztalatai.

Bogyay Ferenc, miskolci 
rendőrkapitány arról szá-
molt be a városházán a Ve-
res Pál polgármester kezde-
ményezésére megrendezett 
közbiztonsági tanácskozá-
son, hogy közvetlenül a ko-
ronavírus miatt elrendelt 
korlátozások feloldása után 
az egyenruhás járőrök mel-
lett több „nyomozóportyát” 
is tartottak a belvárosi kocs-
mák és kávézók környékén, 
amelyekben a korábbi évek-
hez képest jelentősen több 
rendőr, nyomozó és rendész 
vett részt.

Folytatás a 3. oldalon

Harmadára csökkent  
a rablások száma

MISKOLCI KÖZBIZTONSÁG:  
AZ ELMÚLT 10 ÉV LEGJOBB ADATAI 

Hosszú szünet után ismét élőzenei koncerten 
szórakozhattak a helyi fiatalok. A 30Y Miskolcon 
tért vissza, és tökéletes egységben volt a zenész 
és a zenerajongó. Együtt dobbant a szív a legel-
ső album dalaira éppúgy, ahogyan a friss szerze-
ményekre. A visszatérő koncert előtt Beck Zolival 
beszéltük ki az elmúlt időszakot.

Interjú az 5. oldalon

ÜNNEPLŐBE  
ÖLTÖZÖTT A SZÍV

Miskolc polgármestere a 
város fejlesztési terveivel 
kapcsolatos kérdésekre 
válaszolt.

Miskolc a „Creative Region 
– Határtalan fejlődés” című 
program keretében a partner-
városaival együttműködve, 
feszes menetrend szerint ter-
vezi meg a város és a város-
térség elkövetkező tízéves fej-
lesztéseit. Az együttműködés 

célja, hogy az övezeti szintű 
közös előnyöket minden vá-
ros a hasznára tudja fordíta-
ni, és dinamizálódjon a me-
gyék és megyeszékhelyek és 
egyetemek közötti kapcsolat. 
A tervezési egyeztetéseket Lil-
lafüreden, a Palotaszállóban 
tartják, a debreceni, nyíregy-
házi, szolnoki polgármester-
társakat július 28-án látja ven-
dégül Veres Pál.

Interjú a 2. oldalon

Négy nagyváros polgár-
mesterét látjuk vendégül



Néhány hete Miskolc polgármesterével a vírushelyzet utáni 
talpra állásról és a stratégiai tervezés fontosságáról beszélget-
tünk. Azóta a megyében újra megjelent a fertőzés, de az élet 
nem állhat meg – Miskolc továbbra is komoly energiákat fek-
tet a hosszútávú tervezésbe. Kérdéseinkre Veres Pál polgár-
mester válaszolt.

– Mikor legutóbb beszélget-
tünk, azt mondta, hogy a város 
közép- és hosszú távú jövőjét 
a négymegyés együttműködés 
és a hosszú távú tervezés fog-
ja meghatározni. Az elmúlt 
hetekben keveset lehetett erről 
hallani. Hogy halad a folya-
mat?

– Az egyébként sem lassú 
folyamat az elmúlt hetekben 
még tovább gyorsult. A ko-
rábbi négymegyés tervezési 
folyamatok folytatódtak, im-
máron nemcsak a megyei jogú 
városokkal, hanem a megyei 
önkormányzatokkal is ki-
egészülve. (Keretes írásunkat 
lásd: Creative Region – Észak-
kelet-Magyarországi Gazda-
ságfejlesztési Zóna) Aztán 
jött egy lehetőség, hogy Mis-
kolc 10 éves terveit, projekt-
jeit eljuttathatjuk a kormány-
zathoz, úgyhogy léptünk. A 

kollégák összegyűjtötték az 
érvényben lévő településfej-
lesztési koncepció céljainak 
megfelelő fejlesztési kezde-
ményezéseket, begyűjtötték a 
városi intézményektől, városi 
tulajdonú cégektől a projek-
tötleteket, a képviselőktől az 
elmaradt vagy tervezett fej-
lesztéseket, és összeállt a Mis-
kolc 2030 terv váza, amit el-
juttattunk a kormányzathoz 
véleményezésre.

– Mit értünk ilyenkor váz-
lat alatt? Mekkora terjedelmű 
anyag egy ilyen?

– Ez történetesen vagy 800 
oldal, de nem a mennyisége az 
érdekes. Ami az érték benne, 
az az, hogy meg tudtuk talál-
ni az érvényben lévő terület-
fejlesztési tervek között azokat 
az irányokat, amik jól köthe-
tők össze az új városvezetés el-
képzeléseivel és házasíthatók a 

városi intézmények, cégek és 
magának a városnak a terve-
ivel. Csak úgy lesz az anyag 
Miskolcé, ha mindannyian 
benne vagyunk.

– Mi történik ez után?

– Reméljük, hogy pozitív 
véleményeket, támogató visz-
szajelzéseket kapunk majd a 

terveinkre, ahogyan a turisz-
tikai stratégiánkra is pozitív 
válasz érkezett a kormányzat 

részéről. A visszajelzéseket 
követően és a pénzügyi kere-
tek meghatározását követően 
újratervezzük a 10 éves pro-
jektlistát, látva, hogy nagy-
jából miből és mikor gaz-
dálkodhatunk. Tíz évre kell 
terveznünk, tehát nem az el-
következő 2-3 év fejlesztéseit 
kell összeállítanunk, hanem 

a részletes előkészítést igény-
lő olyan fejlesztéseket is, amik 
ráépülnek majd a közeljövő 
fejlesztéseire, de 6-8 év múl-
va indulnak majd. Ezt egy 
széles körű társadalmi egyez-
tetés követi majd, szakmai 
szervezetek és Miskolc lakos-
ságának a bevonásával, aztán 
ha ez is megvan, újraprezen-
táljuk a kormánynak, hogy 
Miskolc erre és erre szeretne 
menni, így és így szeretne fej-
lődni.

– Miért ennyire fontosak 
ezek a tervek? Nem lenne elég, 
hogy jelzi a város a kormány-
nak, hogy mire kell pénz, a 
kormány meg ad amennyit tud 
vagy akar?

– A helyzet még leegysze-
rűsítve is összetettebb ennél. 
A kormányzat ugyanis most 

javarészt nem a saját forrása-
iból tervez, hanem a követ-
kező EU-s költségvetési cik-
lushoz gyűjti az igényeket, 
amiknek megfelelően be tud-
ja majd osztani az EU-tól a 
következő ciklusban érkező 
forrásokat, illetve az ország 
fejlesztésre szánt pénzét. Mi 
is tervezünk, ők is terveznek. 

Éppen ezért nagyon fontos, 
hogy mi, nagyvárosi polgár-
mesterek okosan és egyeztetve 
dolgozzunk, mert így tudunk 
leginkább segíteni a kormány-
nak abban, hogy az EU-s és sa-

ját forrásokat helyesen ossza 
majd be.

– Továbbra is jó a viszony a 
debreceni, nyíregyházi, szolno-
ki polgármestertársakkal?

– Persze, természetesen. 
Sőt! Olyannyira jó, hogy 28-
án mindannyiukat vendégül 
látjuk Miskolcon. A soron 
következő megbeszélésünket 
ugyanis itt tartjuk Lillafü-
reden, a Palotaszállóban, itt 
folytatjuk a tervezési egyez-
tetéseket - ebben a festői kör-
nyezetben dolgozunk együtt 
tovább.

– Nem probléma, hogy Ön 
köztük az egyetlen független, 
nem kormánypárti polgármes-
ter?

– Mi nem így tekintünk 
egymásra. Mi úgy tekintünk 
egymásra, mint kollégákra, 
akik feladatot kaptak a váro-
suktól, és azt igyekeznek a leg-
jobb tudásuk szerint ellátni. 
Ennek ellenére nagy szó, hogy 
a négy nagyváros polgármes-
tere idelátogat hozzánk. Nem 
gyakori az ilyen, ha jól tudom, 
még nem fordult elő, a közel-
múltban biztosan nem. Én 
személyesen nagyon örülök, 
hogy megmutathatom nekik 
Miskolcot.
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KÖZÖS TERVEK 10 ÉVRE!  
– POLGÁRMESTERI INTERJÚ

Miskolc továbbra is komoly energiákat fektet a hosszú távú tervezésbe

Creative Region – Északkelet-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna
Magyarország Kormánya 2020 márciusában döntött a 

 „Creative Region” – Határtalan fejlődés Északkelet-Magyar-
ország – gazdasági együttműködésben érintett, a fejlesztéshez 
csatlakozó határon túli területek bevonásával megvalósuló – 
nemzeti, gazdasági és kulturális övezetének fejlesztési tervéről. 
A programot az Innovációs és Technológiai Minisztérium ko-

ordinálja, Miskolc a partnervárosaival együttműködve, feszes 
menetrend szerint tervezi meg a város és a várostérség elkö-
vetkező tízéves fejlesztéseit. Az együttműködés célja, hogy az 
övezeti szintű közös előnyöket minden város a hasznára tudja 
fordítani, és dinamizálódjon a megyék és megyeszékhelyek és 
egyetemek közötti kapcsolat.

A debreceni Piac utca és a Kossuth tér a Nagytemplommal

A nyíregyházi Kossuth tér a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházzal

A Tiszavirág gyalogos és kerékpáros híd Szolnokon

A Határtalan fejlődés program résztvevői
Debrecen – Papp László (48 éves)

jogász
2 ciklus óta polgármester

1998 óta politizál
a Fidesz-KDNP jelöltje

Nyíregyháza – dr. Kovács Ferenc (60 éves)
jogász
2010 óta Nyíregyháza polgármestere
2010-2014 között országgyűlési képviselő
a Fidesz jelöltje

Szolnok – Szalay Ferenc (65 éves)
kosárlabdázó

2006. október 1-jétől polgármester
3 cikluson át országgyűlési képviselő is volt

a Fidesz jelöltje

Miskolc – Veres Pál (58 éves)
tanár, várospolitikus
2019. október 13-ától polgármester
Független, civil összefogás jelöltje (Velünk a 
Város)



Újabb mérföldkőhöz érkezett 
a miskolctapolcai strandfürdő 
második ütemének fejlesztése: 
elkészült az épület tartószer-
kezete, így csütörtökön bokré-
taünnepre várták az építőket, 
építtetőket.

Folytatás az 1. oldalról
A fürdő új nevét Miskolc pol-

gármestere jelentette be az épít-
kezés helyszínén tartott bok-
rétaünnepen. Veres Pál azzal 
kezdte beszédét, hogy köszöne-
tet mondott az előző városveze-
tésnek az előkészítő munkáért, 
a kormánynak pedig az anyagi 
támogatásért.

– Bízom abban, hogy a fürdő-
komplexum új jelképe lesz Mis-
kolcnak – emelte ki. – A város 
vonzerejét jelentősen növelik a 
vízi attrakciók, a legkorszerűbb 
technológiai megoldásokat fel-
vonultató, modern létesítmény 
nemzetközi szinten is kiemel-
kedik a fürdőkomplexumok 
mezőnyéből.

A következő 10 évben a leg-
fontosabb kitörési pontok egyi-
ke a turizmus, idegenforgalom 
és vendéglátás, ebben is szeret-
nének előrelépni, mondta Veres 
Pál. Nem csak a vendégéjsza-
kák, de a külföldi turisták szá-
mában is jelentős javulás elérése 
a cél – és ebben komoly szere-
pet szánnak a miskolctapolcai 
strandfürdőnek.

– Ehhez azonban önmagában 
kevés az élményfürdő: komple-
xen kell fejlesztenünk Miskolc-
tapolcát. Az előző városvezetés 

munkáját folytatva igyekszünk 
pénzügyi forrásokat idecso-
portosítani, szeretnénk a für-
dő környezetét is rendbe tenni, 
felújítani. A munka hamarosan 
meg is kezdődik reményeink 
szerint – mondta a városveze-
tő, aki bejelentette azt is, hogy a 
tervezettnél korábban elkészül-
het a komplexum, így talán már 
télen fogadhat vendégeket.

Négy évszakos  
miskolci fürdőszezon

– Az új magassági pont egy-
ben jelkép is: Miskolc és a vá-
ros turizmusának jelképe – 

fogalmazott köszöntőjében 
Kiss János, a miskolctapolcai 
fürdő és környezete fejleszté-
séért felelős miniszteri biztos, 
hozzátéve: „egy olyan világra 
nyílik innen kilátás, ahol a vá-
ros végre ledolgozhatja a ver-
senyhátrányát”.

Úgy fogalmazott: hosszú 
évekig kellett küzdeni azzal, 
hogy nem tudták négy évsza-
kossá tenni a miskolci fürdő-
szezont, a turisztikai idényt. 
– A kormány által a Modern 
Városok Program keretében 
nyújtott mintegy 13 milliárd 
forintos támogatással azon-
ban ez most sikerülhet. Ez be-
fektetés, jövőbelátás is egyben. 
Az a cél, hogy hazánk és ben-
ne Miskolc Európa leggyor-
sabban fejlődő és legbizton-
ságosabb helye legyen – tette 
hozzá.

Szintet lép
– Ezzel a fejlesztéssel új szin-

tet fog lépni Miskolc – ezt már 
a Magyar Turiszkai Ügynökség 
Zrt. turizmusszakmai igazgató-
ja mondta. Juhász Szabolcs hoz-
zátette: ezzel a szolgáltatással 
teljesen új kínálati elem lép be a 
hazai egészségturisztikai piac-
ra. Emellett számos programot, 
élményt biztosít majd a helyben 
élőknek és a vendégeknek.

Hozzátette: a helyi szolgál-
tató szektornak lehetőséget 
biztosít a fejlesztés arra, hogy 
az „élménykínálatot” láncba 
szervezve hozzájáruljon ah-
hoz, hogy a vendégek még töb-
bet költsenek a városban, és 
még tovább maradjanak Mis-
kolcon. Valamint hogy továb-
bi munkahelyeket létesítsenek, 
bevételeiket növeljék.

KUJAN ISTVÁN
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Nagyszabású rendőrségi 
nyomozóportyák a bel-
városi szórakozóhelyek 
környékén – biztató fo-
lyamatokról számolt be a 
rendőrség a polgármesteri 
hivatalban tartott közbiz-
tonsági tanácskozáson.

Folytatás az 1. oldalról
Ezek a portyák azt mutat-

ták, hogy nincsenek számot-
tevően többen most a főutca 
környékén működő szóra-
kozóhelyeken, mint a karan-
tén hónapjait megelőzően, 
a vendégkör legfeljebb az 
egyetemi klubok zárvatar-
tása, kisebb forgalma miatt 
növekedhetett minimálisan.

Veres Pál polgármestere 
felidézte, hogy a koronaví-
rus-járvány miatt bevezetett 
korlátozó intézkedéseket a 
miskolciak fegyelmezetten, 
felelősségteljesen betartot-
ták, ennek is köszönhető, 
hogy a városban alacsonyan 
maradt a fertőzöttek száma.

A belvárosi szórakozóhe-
lyek, kávézók és éttermek 
azonban nagyon megszen-
vedték a majdnem három 
hónapos karantént, nekik az 
önkormányzat minden ere-
jével és lehetőségével igyeke-
zett segíteni, hogy a járvány 
miatti veszteségeiket enyhí-
teni lehessen. Újabb korláto-
zások és szigorítások pedig 
azzal fenyegetnének, hogy 
sok vállalkozásnak „le kelle-
ne húznia a rolót”.

A megbeszélésen el-
hangzott az is, hogy a pol-
gármesteri hivatalhoz az 
elmúlt hetekben nem érke-
zett egyetlen lakossági pa-
nasz sem csendháborítás 
vagy egyéb probléma mi-

att, a jegyző és az illetékes 
önkormányzati osztály vi-
szont csak abban az esetben 
indíthat bármilyen eljárást 
egy kocsma vagy klub ellen, 
ha hivatalos panasz érkezik 
hozzájuk. Az elmúlt hetek-
ben tartott átfogó ellenőrzé-
sek során egyébként a ven-
déglátóhelyeket működtető 
vállalkozásoknál nem talál-
tak komolyabb hiányossá-
gokat.

Amin kétségtelenül javíta-
ni kellene, az a közterületek 
tisztasága és az, hogy a bel-
városban jelenleg nincsenek 
működőképes nyilvános vé-
cék, mivel az elmúlt években 
a karbantartás hiánya miatt 
a legtöbbjük siralmas álla-
potba került, a felújításuk 
pedig több tízmillió forintot 
emésztene fel – hangzott el a 
tanácskozáson.

Az önkormányzat szakem-
berei jelenleg is vizsgálják, 
hogy hogyan lehetne ezeket 
a nyilvános illemhelyeket 
gazdaságosan újranyitni és 
működtetni a felújítás után, 
és szerepel a tervek között az 
is, hogy több szemétgyűjtő, 
kuka legyen a közterülete-
ken, így a főutcán is.

A megbeszélésen javas-
latként felmerült az is, hogy 
hétvégenként, amikor va-
lóban megugrik a bulizók 
száma a belvárosban, már a 
kora hajnali órákban taka-
rítsák azokat a területeket, 
ahol ott maradnak az előző 
esti partik nyomai. Minde-
mellett pedig folytatódnak 
a rendszeres ellenőrzések is 
a rendőrség, a rendészet és 
a szakhatóságok részvételé-
vel a szórakozóhelyek kör-
nyékén.

AZ ELLIPSUMRA  
SZAVAZTAK A MISKOLCIAK 

Harmadára csökkent  
a rablások száma 

A belvárosi közrendről és 
közbiztonságról tartott 
sajtótájékoztatót pénteken 
Szilágyi Szabolcs és Szopkó 
Tibor.

Folytatás az 1. oldalról
Szilágyi Szabolcs úgy véli: 

„Azokban az években, ami-
kor a fideszes önkormányzati 
képviselők tehettek volna va-
lamit azért, hogy azok a terü-
letek, amelyekre most hivat-
koznak, az Újgyőri főtér vagy 
a Centrum környéke ne legye-
nek olyanok, amilyenek, mi-
ért nem tettek semmit? Miért 
most kérik számon azt, amit 
kilenc évük lett volna megol-
dani? Nekik kilenc évük volt 
erre, nekünk eddig mindösz-
sze hét hónapunk.

A rendőrség jelentése sze-
rint csaknem 14 százalékkal 
csökkent a regisztrált bűne-

setek száma Miskolcon. Öt 
százalékkal csökkent a köz-
területen elkövetett bűn-
cselekmények száma és tíz 
százalékkal a tulajdon ellen 
elkövetett szabálysértések 
száma. Ezek nem a Velünk a 
Város, nem politikai pártok 
vagy a miskolci önkormány-
zat számai, hanem hiteles, 
rendőrségi adatok. Több te-
rületen is az elmúlt tíz év leg-
jobb számadatait mutatja a 
rendőrség jelentése, amiben 
azt írják, hogy ezt a javu-
lást a rendőrök és az önkor-
mányzati rendészek közös 
munkájával sikerült elérni. 
A célunk pedig az, hogy a la-
kosság szubjektív biztonsá-
gérzetét is növeljük, hiszen 
a rendőrségi tények csak ré-
szeredmények, nekünk fon-
tos, hogy a miskolciak is azt 
érezzék, hogy biztonságos 

a város, ahol élnek, ezen az 
úton haladunk tovább” – 
mondta az elnök.

Szopkó Tibor, a Velünk a 
Város-frakció tagja, a belvá-
ros önkormányzati képviselő-
je arról beszélt: „A rendőrség 
egyébként a belvárosi szóra-
kozóhelyek karantén utáni új-
ranyitását követően azonnal 
úgynevezett „nyomozópor-
tyákat” és közös ellenőrzése-
ket szervezett az önkormány-
zati rendészettel, éppen azért, 
hogy még hatékonyabban 
tudjanak fellépni a csendhá-
borítás és a hasonló problé-
mák ellen. A városvezetés azt 
tervezi, hogy hétvégéken – a 
korábbi évekkel ellentétben 
– rendszeresen és alaposan 
kitakaríttatja már kora haj-
nalban a belvárost, hogy az 
ott lakóknak ne kelljen min-
den reggel az előző napi bu-

lik nyomaival szembesülni. 
És ugyanezért rendbe fogjuk 
hozni azokat a – mostanra si-
ralmas állapotba került – bel-
városi nyilvános vécéket is, 
amiket Nagy Ákos képviselő 
úr és párttársai kilenc éven át 
hagytak lepusztulni annyira, 
hogy több tízmillió forintba 
kerül majd a felújításuk és az 
újranyitásuk.”

Hangsúlyozta: „Hollósy 
András, Nagy Ákos és Soós 
Attila képviselő urak folya-
matosan gyalázzák, mocs-
kolják a várost. Amit csinál-
nak, az nem politika. Amit 
csinálnak, az szándékos kár-
okozás a városuk ellen. Amit 
tesznek, azzal nap mint nap 
Miskolcnak ártanak. Mis-
kolc és a választóik nem ezt 
várják tőlük. Nagyon kérjük 
őket, hogy gondolkozzanak 
el ezen.”

Miskolci közbiztonság:  
az elmúlt 10 év legjobb adatai

A veszélyhelyzet elmúltá-
val újraindultak a szemé-
lyes fogadóórák, lakossági 
fórumok is.

A Velünk a Város-frakció 
tagjai rendszeresen meghir-
detik ezeket az eseményeket 

a körzeteikben egy-egy pro-
jekthez vagy lakossági pa-
naszhoz kapcsolódóan. Ha 
esetleg nem tudja az önkor-
mányzati képviselője elér-
hetőségét, akkor a miskolc.
hu oldalon az utcanévke-
resőben megtalálja azt.

ÚJRA TARTANAK  
FOGADÓÓRÁKAT

A bokrétaünnep a magyar hagyományok szerint az épí-
tők és az építtetők közös ünnepe, melyet akkor tartanak, 
mikor elkészül egy épület tartószerkezete. Ilyenkor az épü-
let legmagasabb pontjára bokrétacsokrot vagy bokrétafát 
állítanak.

Juhász Szabolcs, Kiss János, Csöbör Katalin és Veres Pál. Fotó: Mocsári László 

Bogyay Ferenc a polgármesteri hivatalban tartott beszá-
molót. Fotó: Mocsári László 



Egy embernek számos titulusa 
lehet, attól függően, hogy az 
élet mely területéről nézzük őt. 
Horváth János festőművész, 
villanyszerelő, szociális mun-
kás, gyermek-rajzfoglalkozás 
vezetője, segítő a hospice-nál 
és zenész. Azt mondja, Lyukó-
völgy a második otthona.

Nyolcgyermekes cigány csa-
ládba született 1963-ban Alsó-
vadászon. Édesapja bányász, 
édesanyja háztartásbeli volt. 
Miskolcon lett villanyszerelő, 
majd a Földes Ferenc Gimná-
ziumban érettségizett esti kép-
zésen. Később általános szoci-
ális munkásként diplomázott 
a Wesley János Lelkészképző 
Főiskolán. Horváth János jelen-
leg villanyszerelőként dolgozik 
a Tiszai pályaudvaron, emellett 
fest, zenél és támogatja a rászo-
rulókat.

Együttgondolkodás  
és kapcsolattartás

A Napraforgó Egyesület, 
Plank-Vass Kitti elnökletével, 
rászoruló családoknak tanítja 

meg a kisállattenyésztést: csir-
kéket keltetnek, tyúkokat ne-
velnek. Horváth János szociális 
munkásként vesz részt a prog-
ramban. – Lyukóban sokan tá-
mogatták már az ott élőket, de 
én úgy gondolom, a valódi segít-
ségnyújtást a jelenlegi program 
tudja megadni, hiszen egy folya-
matba vonja be a támogatottakat 
– mondta. – Hét családdal foly-
tatunk kisállattenyésztést, ahol 
csirkéket keltetünk, tyúkokat 
nevelünk, tehát az élet kezdetétől 
törődünk a jószágokkal. Ez gyö-
keresen megváltoztatta a csalá-
dok életét, hiszen nem éheznek. 
Fontos az együttgondolkodás 
és a folyamatos kapcsolattartás. 
Néha csak beszélgetünk a csa-
ládokkal, tervekről, gondokról, 
megoldásokról.

A programban Szentpáli Ist-
ván és élettársa, Andrea is részt 
vesz, Horváth János havonta 
kétszer látogatja meg őket. – Ist-
vánnak gerinctörése volt, most 
munka nélkül van, Andi pedig 
takarít. Több gyermeket is fel-
neveltek már külön-külön, kö-
zös utódjuk Vivien, aki óvodás. 

A programban két éve vannak, 
most huszonöt csirkét kaptak. 
Előtte malacot neveltek, aminek 
a feldolgozása három hónapra 
megoldotta étkezési gondjaikat. 
Ősz környékén ezek a kicsi csir-
kék már tojást is tojnak, abból 
pedig számtalan étel elkészíthe-
tő – mondta a szociális munkás, 
akiről a házigazdák elmondták, 
ragaszkodik Lyukóvölgyhöz 
és az itt élő emberekhez, mert 
rengeteg tisztességes, becsületes 
család él itt is.

A tősgyökeresekkel  
nincs baj

Horváth János szerint itt 
megtalálható az emberi szo-
cializációnak minden formá-
ja. Állítja, hogy biztonságosabb 
Lyukóban végigmenni éjfélkor, 
mint a belvárosban. – A tős-
gyökeres lyukóiakkal nincs baj. 
Mindegy az, hogy cigány vagy 
magyar családból származik az 
illető, ha szorgalmas és becsü-
letes. Nekem szerencsém van 
a családommal. Gondosko-
dó feleségem van, aki támogat 
a tevékenységeimben, és akivel 
boldog házasságot hoztunk lét-
re, három gyermekünk sikeres 
az életben. Fiam alkalmazott 
grafikus-fotográfusként végzett, 
egyik lányom diplomás zongo-
raművész lett, másik leérettségi-
zett, dolgozik. Kiegyensúlyozott 
és nyugalmas életet élek annak 
ellenére, hogy sok mindent csi-
nálok – hangsúlyozta.

A Lyukói Közösségi Ház fel-
építésében és programjainak 
kitalálásában is részt vett Hor-
váth János. – A helyiekkel kiala-

kítottunk egy focipályát, ahova 
gyakran jártak a környék fiatal-
jai. Mi, foglalkozásvezetők meg 
elkapkodtuk őket, hogy gyere 
csak be tanulni egy kicsit. De se-
gítettünk a felnőtteknek is, egy 
konkrét példát mondok: jött egy 
ember, hogy kilyukadt a háza te-
teje, adjunk már neki deszkákat, 
fákat, hogy létrát tudjon készíte-
ni belőle. Ezt végül együtt alkot-
tuk meg a közösségi ház szerszá-
maival, azóta is megvan neki a 
létra – mondta.

A levágott tőről  
új hajtás fakad

A festőművésznek Szentirmai 
László volt a rajztanára és az osz-
tályfőnöke, ő fedezte fel tehetsé-
gét. Később Zsignár tanár úrhoz 
járt rajzszakkörre a Vasas Mű-
velődési Központba. Aztán Pető 
János festő-grafikusművésznek 
lett tanítványa. Májusban a mis-
kolci városházán lett volna kiál-
lítása, de a pandémia közbeszólt. 
Jelenleg egy hatalmas képen dol-
gozik. – Kettő méterszer száz-
nyolcvan centiméteres a vászon, 
amire egy szimbolikus fát festek 
egy vallási közösség megren-
delésére. A kép arról szól, hogy 

hiába akarnak kiirtani egy nép-
csoportot, a motorfűrésszel le-
vágott tőről új hajtás fakad. A 
fára a túlélők írják rá a nevüket, 
a levelekre pedig a leszárma-
zottak – magyarázta Horváth 
János, aki – további művészeti 
ágakat tekintve – alapító tagja 
az LY16 zenekarnak. Az eredeti-
leg hét főből álló együttes Cseh 
Tamás-dalokkal kezdte meg pá-
lyafutását, amit nagyon szívesen 
fogadott a közönség. A gitáro-
sokból, hegedűsből, zongoristá-
ból és énekesekből álló csapatból 
ma már csak öt tag zenél együtt, 
főleg az Avasi Közösségi Kávé-
zóban.

Két könyvet is írt. – Még 
egyik sincs kiadva. Az egyik egy 
nyolcgyermekes alsóvadászi ci-
gány családról szól, ami végtelen 
szegénységben él a cigánytele-
pen, ahonnan leköltöznek a fa-
luba, ahol már van lehetőségük 
a változásra, mert számtalan se-
gítséget kapnak. Egy valódi fej-
lődéstörténet: hogyan ültetjük 
be a kertet a semmiből, hogyan 
lesznek tyúkjaink, egyik a má-
sik után kel ki a tojásból... Nem 
kell hozzá más, csak jó emberek, 
akik kulcsot adnak a kezünk-

be, hogy bármikor kinyithas-
suk a bezárt ajtókat. A történet 
rám szűkül le, úgyhogy vasu-
tas sztorik is vannak benne. A 
másik könyv pedig dédapám és 
dédanyám szerelmét dolgozza 
fel – mondta Horváth János.

Nem kéne  
kuriózumnak lennie

Nagy tervei nincsenek. – Csak 
teszem a dolgomat a mindenna-
pokban, Isten meg majd elém 
tolja, hogy miket végezzek még 
el. Azt gondolom, muszáj jó em-
bernek lenni, hiszen máshogy 
minek élünk? Mindaz a jóság, 
ami fakad egy emberből, szá-
momra természetes. Mint aho-
gyan másoknak az természe-
tes, hogy a városlakók egy része 
kiszolgáltatott helyzetben van: 
nem kap munkát, elveszíti a há-
zát a feje fölül, és éhezik. Nem 
szeretem, ha pozitív példaként 
tekintenek rám, mert nem kéne 
kuriózumnak lennie, hogy csa-
ládokat segítek. Tudom, hogy 
ezzel a gondolkodásommal 
szembe megyek a világgal. Be-
vállalom – jelentette ki Horváth 
János.

Répássy Olívia
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Az egyes tartós fogyasz-
tási cikkekre vonatkozó 
kötelező jótállásról szóló 
kormányrendelet alapján 
bizonyos, a rendelet mel-
lékletében meghatározott 
termékekre kötelező jótál-
lás érvényesül. 

E szerint a jótállásra kö-
telezett a jótállás időtarta-
ma alatt köteles helytállni 
a termékkel kapcsolatos hi-
bás teljesítésért, azaz köteles 
a hibás terméket kijavítani, 
kicserélni, adott esetben az 
árát leszállítani vagy vissza-
adni a vételárat.

A rendelet mellékletében 
felsorolt műszaki cikkek-
re egy év a jogszabály alap-
ján fennálló kötelező jótállás 
időtartama, feltéve, hogy vé-
teláruk meghaladta a 10 ezer 
forintot. A kormány rendele-
tet módosított, és 2021. janu-
ár 1-jétől a kötelező jótállás a 
vételárhoz igazodva változik. 
E szerint, a 10 ezer és 100 ezer 
forint közötti vételárba kerü-
lő termékeknél marad az 1 év 
kötelező jótállás, a 100 ezer és 

250 ezer forint közötti értékű 
termékeknél két évre, végül 
a 250 ezer forintot meghala-
dó termékek körében három 
évre nő a kötelező jótállás 
időtartama.

Új szabály, hogy ha a ter-
mék javítása a vállalkozás 
részére történő bejelentéstől 
számított harminc napon 
belül nem történik meg, 
akkor a vállalkozás továb-
bi 8 napon belül köteles ki-
cserélni a terméket, avagy 
a vételárat visszafizetni. 
Bővül továbbá azon termé-
kek köre, melyekre kiter-
jed a kötelező jótállás. Pél-
dálózó felsorolással, ebbe a 
körbe bekerülnek az ajtók, 
ablakok, reluxák, riasztóbe-
rendezések, a garázsajtók, 
napelemek stb. A módosu-
ló jogszabály előírja, hogy 
nem köthető a jótállásból 
eredő jogok érvényesítése 
ahhoz a feltételhez, hogy a 
fogyasztási cikk felbontott 
csomagolását a fogyasztó 
visszaszolgáltassa.

dr. Strassburger Gyula
ügyvéd

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Szigorodnak a fogyasztót 
védő rendelkezések

Csodálatosan szép, arany-
sárga plüssmacit kaptam 
édesapámtól. Majd évente 
egyszer-kétszer elmeséli, hogy 
milyen kalandos úton szerez-
te meg a Blaha Lujza téri Cor-
vin áruházban. Övé, azaz a 
miénk lett az utolsó. Nagy, fe-
kete gombszemek, elálló fülek 
s az enyhén pocakos testéhez 
körbeforgatható lábai vannak. 
Vigyázok rá, nem is akárho-
gyan, minden játékom közül 
a macim van a legnagyobb 
becs ben. Ha orvososdit ját-
szunk – melyik gyerek nem te-
szi – az én mackóm legfeljebb 
egy szurit kap. Amputálás 
szóba se jöhet. Mégis megesik, 
hogy kipereg az egyik szeme, 
vagy elhagyja valamelyik lá-
bát. Mamám is felvarrhatná, 
de jobb az ilyet szakemberre 
hagyni. Így aztán irány a Szé-
chenyi utca 17. szám alatti, 
emeleti babaklinika.

A földszinti utcai vitrin-
ben kócos hajú, viselt alvósok 
és festett, porcelánfejű babák 
kókadoznak. Ez a főutca örö-
kösen napos oldala. Gizike, a 
klinika restaurátora, egy nagy 
gyerekszobában fogad. Min-

dig csóválja a fejét, korholóan 
néz, hiába mondom, monda-
nám, nem csináltam semmi 
rosszat. Se számla, se cetli, fel-
teszi a polcra a többi közé, hol 
egy gömböc malacka vagy egy 
nagyra hízott macska mel-
lé, majd mondja a szokásost. 
Három nap múlva mehetünk 
érte.

Ha már kimozdulunk a la-
kásból Négyesiékhez, Miskolc 
egyetlen töltőtollszervizébe is 
benézünk. Eleinte a Szemere 
sarkon van, később költözik a 
Széchenyi utca 41. szám alá. 
Bárhová is mennek, követjük 
őket. Mígnem ez is a baba-
klinika sorsára nem jut. Apu-
kám ébenfekete töltőtolla leg-
alább olyan visszatérő vendég 
itt, mint a macim a klinikán. 
Négyesi néni, tintafoltos surc-
ban, secperc alatt darabokra 
szedi az írószerszámot. A nagy 
íróasztallámpa fényében mi is 
látjuk, elérett a gumipumpája. 
Egy zöldhasúért – egy papír-
tízesért – újra cseréli. Közben 
nem csak a keze jár, ajánlja, 
hogy vegyünk még két ilyen 
gumit tartalékba. Most még 
van. Majd a pult alól golyós-

tollat kínál, most hozták Bécs-
ből, s újratölthetők. Közben 
előkerül egy igazi vetkőzős is. 
Négyesi néni szerint ez olyan 
ajándéknak való. Anyukám 
egyikre se vevő, beérjük a fel-
újított töltőtollal. Apám mun-
kaeszközével. A hivatali kocsik 
menetlevelét csak ezzel tudja 
szabályosan kitölteni.

Ha már a macimmal kezd-
tem, elárulom, a lányom is 
megörökölte. Nem kötődhettek 
egymáshoz, mert a mackóm-
nak nyomaveszett. Apám töl-
tőtolla viszont szigorúan őr-

zött ereklye. Eszmei értéke 
felbecsülhetetlen. Ma el is ha-
tároztam, hogy írásra kész ál-
lapotba helyezem.

Tintakeresés ürügyén a volt 
babaklinikától a hajdani töl-
tőtollszervizig az összes pa-
pírboltot bejártam. Jelentem, 
a csicsás morgóhasú és a be-
szélőmacik mellett a patronos 
töltőtollakig minden kapható 
Miskolc belvárosában. A tin-
tát most viszont ne keressék 
– ha volna is, már drágább a 
töltőtollnál.

Szántó István

Jegyzet

A téntát most ne keressék

„Nem szeretem, ha pozitív példaként tekintenek rám, mert nem kéne kuriózumnak len-
nie...” Fotók: Végh Csaba

Horváth János havonta kétszer látogatja meg Andreáékat

MUSZÁJ JÓ EMBERNEK LENNI,  
HISZEN MÁSHOGY MINEK ÉLÜNK?
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„Tudod, én átölelném az egész világot, ha volna olyan. Tu-
dod, én a fejedbe látok, és elolvasom, ami benne van” – ennél 
szebben talán nem is lehetne kezdeni egy koncertet. Pláne, 
ha a közönség énekli a zenekarnak. A hosszú, csendben eltöl-
tött hónapok után újra élő zene töltötte meg a Szinva terasz 
környékét. A belvárosi romkocsmában a 30y és Miskolc volt 
egymásnak az első. A pécsi srácok az egész országot átutaz-
ták, hogy a Bükk lábánál öltöztethessék újra ünneplőbe a 
szívüket.

A 30y 2020-ban ünnepli fenn-
állásának 20. évfordulóját. A ju-
bileum furcsán alakult, mert 
mint mindenki, ők is elhallgat-
tak március elején. A koronaví-
rus a magyar könnyűzenei életet 
teljesen kikapcsolta, de a zene 
július közepétől a klubokban 
már újra szólhat. Az együttes is 
a húrok közé csapott. A vissza-
térő koncert előtt Beck Zolival 
beszéltük ki az elmúlt időszakot.

– Március közepén elhallgatott 
az élő zene. Miskolc nektek azó-
ta az első, és a miskolciaknak is ti 
vagytok az elsők. Milyen hangu-
latban ébredtél?

– Viszonylag nagy izgalom-
mal. Tudod, ami a létezésünket 
leginkább meghatározza, egyál-
talán a létezésünknek jelentést 
ad, amit 30y-nak nevezünk, azt 
tudjuk megélni ma a színpadon. 
Szerintem ez a legnagyszerűbb 
élmény. Néhány hónapja ez még 
olyan magától értetődőnek tűnt. 
Jó ráismerni arra, hogy ez nem 
valami evidens dolog, ami jár 
nekünk. Azok az emberek, akik-
kel a koncerten találkozunk, 
ajándékok számunkra. Az a 
tény, hogy ezt csinálhatjuk, vala-
mi különös szerencse. Olyanok 
vagyunk, mint a kisgyerekek. 

Délután érkeztünk, megvolt a 
hangbeállás, és valami furcsa 
izgalom futott át rajtam, olyan, 
mintha életünk első koncertje 
lenne. Nem tudom, hogyan van 
ez, hiába állsz húsz éve a színpa-
don, mégis először csinálni vala-
mit újra, az különleges esemény.

– Különleges eseménnyel foly-
tatódik akkor a februárban el-
kezdett, 20 évet ünneplő turné. 
Két évtized hosszú idő. Hogyan 
ünnepeltetek volna, ha nem így 
alakul az élet?

– Volt egy szép íve a turnénak. 
Februárban már tudtuk, hogy 
mi lesz velünk a következő más-
fél évben, aztán hirtelen minden 

megtört. Amikor egy ilyen tur-
néra készülsz, az első koncertet 
is annak a másfél évnek a táv-
latában játszod. Azzal a lendü-
lettel indulsz neki, hogy tudod, 
most ez fog történni. Valószínű-
leg az ember ugyanígy van, ha 
például hegyet mászik, bár nem 

vagyok nagy természetjáró, de 
más lendülettel indulsz neki egy 
háromszáz méteres csúcsnak, 
mint például a Csomolungmá-
nak. Mi sem néhány koncert-
nek lendültünk neki. Egy ilyen 
turné nagyjából 90 fellépést je-
lent. Elindultunk, aztán hirtelen 
rá kellett taposni a fékre. Az első 
néhány hét erős identitásproblé-
mát jelentett mindegyikünknek. 
Irgalmatlan nagy erő kell ahhoz 
is, hogy megállj. Ne pörögj. Az 
első néhány hétben igazából ez 
zabálta fel az energiánkat. Emel-
lett az is nehéz volt, hogy nem ta-
lálkoztunk. Húsz éve zenélünk 
együtt. Egy évben csaknem 170 
napot együtt töltünk. Most eh-
hez képest majdnem ötven na-
pig nem láttuk egymást.

– És a zene sem szólt…
– Szólt, csak másképp. Ta-

lán a legélesebben megmara-

dó élményem, hogy leginkább 
a hangerő hiányzik. Voltak 
hangszerek, tudtunk otthon 
gyakorolni, de az a hangerő, 
ami egy koncerten van, emel-
jük szentimentális szintre a 
dolgot, az az ősrobbanás, amit 
egy koncert adni tud, az nem 
volt. Emellett hatalmas hiányt 
okozott az is, hogy mindez 
nem történik meg együtt.

– Együtt. Ennek a szónak egy 
zenekar életében pótolhatatlan 
ereje van. Főként 20 év után… 
Mi is pontosan a 30y?

– A világban nagyon sok 
minden van, ami működik, és 
úgy érezhetjük, hogy nélkülünk 
is létezne, működne. Dolgozol 
például egy bankban ügyinté-
zőként. Jó vagy a munkádban, 
de lássuk be, az a bank akkor is 
működne, ha nem te lennél ott 
az ügyintéző. Valahogy így va-

gyunk ezzel mi is. Tudjuk, hogy 
jók vagyunk abban, amit csiná-
lunk, és szeretnénk benne mi-
nél jobbak lenni, akár az iden-
titásunkká is válik, de mégis az 
van, hogy nem általunk létezik 
csupán. A 30y ennek a fordí-
tottja. Az az egész dolog, amit 
30y-nak nevezünk, tulajdon-
képpen nem tud létrejönni ak-
kor, ha nem pont mi vagyunk, 
pont úgy, abban a véletlenben 
együtt, ahogyan vagyunk. Va-
lószínűleg akkor is van egy jó 
zenekara mindegyikőnknek, 
de más emberekkel és egészen 
mást mondanánk. Az a vélet-
len, ami ezeket a fickókat ösz-
szesodorta, és létrehozta ezt a 
valamit, az csak így tudott lét-
rejönni. A húsz évnek az ünne-
pe, tulajdonképpen ennek a vé-
letlennek az ünnepe.

– Hiszel a véletlenekben?
– Nem (nevet), de a sorszerű-

ségben sem. Azt hiszem, hogy 
egyszerűen történések vannak, 
és ezek a történések akkor vál-
nak cselekvő akarattá, ha észre-
vesszük, hogy az, ami történik, 
lényegi. Egy nap nagyon sok 
minden történik velünk, találko-
zunk sok-sok emberrel, mégsem 
mindegyikkel beszélgetünk, 
foglalkozunk. Ami megmozgat 
minket, aktivitásra, cselekvésre 
késztet, abból lesz valami olyan 
csoda, mint például egy zenekar. 
Jó látni a magyar underground 
világában, hogy vannak zeneka-
rok, amik ugyanígy, a történé-
sen túli aktív cselekvésben hisz-
nek, és ezért léteznek.

M-Kiss Judit

ÜNNEPLŐBE ÖLTÖZÖTT A SZÍV

Otthonunk Miskolc címmel 
filmpályázatot hirdet a Ci-
nemis Kft. A maximum öt-
perces imázsfilmeket profik-
tól és amatőröktől egyaránt 
várják. A versenyprogramba 
beválogatott darabokat a Ci-
neFest Special idején a Mű-
vészetek Házában vetítik le.

„Miskolc az otthonunk, a 
CineFest otthona és a Te ott-
honod is. Mutasd meg ne-
künk, mit jelent miskolcinak 
lenni! Milyen a Te Miskolcod 
arca? Miért szereted a várost? 
Ragadj kamerát, vagy mobil-
telefont, vagy ülj le a gép elé 
és készítsd el a saját imázsfil-
med maximum 5 percben! 
Az elkészült alkotás lehet 
kisfilmes etűd, zenés klip, 
kísérleti film, mini-doku-
mentumfilm, animáció vagy 
ezek keveréke. Minden stílus 

és technika megengedett, a 
lényeg, hogy az elkészült al-
kotás azt a Miskolcot mutas-
sa, amit a legjobban szeretsz. 
Mindenki pályázhat: amatőr, 
profi, aki még csak ismerke-
dik a kamerával vagy aki az-
zal született. Csak egy jó ötlet 
és téma kell, és máris forgat-
hatsz” – olvasható a pályázat 
kiírásában. A pályaműveket 
a www.cinefest.hu-ra kell fel-
tölteni, a versenyprogram-
ba beválogatott kisfilmeket a 
CineFest Special alatt a Mű-
vészetek Házában is levetítik 
majd. Pályázni augusztus 31-
éig lehet, a vetítést szeptem-
ber 18-án tartják. A fődíj 400 
ezer forint, emellett egyen-
ként 150 ezer forinttal díjaz-
zák a legjobb ötletet, a leg-
szebb képi világot, a legszebb 
szerkesztést, és egy közönség-
díjat is átadnak.

Idén 90 éves a lillafüredi 
Palotaszálló, ennek apropó-
ján jelent meg a Képeslapok 
a Palotából című kötet. Az 
Észak-Keleti Átjáró Egyesü-
let szerkesztésében, Havasi 
István archív képeslapgyűj-
teményének felhasználásá-
val, a lillafüredi Palotaszál-
ló támogatásával készült 
kiadványt szombaton mu-
tatták be.

A könyv születését egy sze-
mélyes történet inspirálta: a 
szálló munkatársai az egyik 
raktárrendezés során régi le-
velezéseket, dokumentumokat 
találtak bedobozolva. Borda 
Krisztina, a Hunguest Hotel 
Palota ügyvezetője összehívta 
a csapatot.

– Fantasztikus volt ezeket 
visszaolvasni. Ekkor fogant 
meg a gondolat, hogy a fellelt 
értékeket, kincseket meg kell 
osztani másokkal. Mivel szü-
lettek már könyvek a szálló 
történetéről, így más hangvé-
telben, más műfajban, köny-
nyedebben, a történetekre és 
a képeslapokra építve szeret-
tünk volna megjelentetni egy 
kötetet a Palotaszállóról, Lilla-
füredről – mondta.

Így keresték meg az 
Észak-Keleti Átjáró Egyesüle-
tet. A történetek helyi esemé-
nyeket, híres emberek, hét-

köznapi hírességek megélt 
élményeit örökítik meg. Kapu-
si Krisztián az egyesület részé-
ről elmondta, nem egy krono-
logikusan szerkesztett kötetről 
van szó.

– Izgalmas, érdekes történe-
teket igyekeztünk összeszedni, 
amelyek talán kevésbé élnek a 
köztudatban. Gondolhatunk 
akár a filmes múltra, de arra 
is, hogy van, aki életvitelsze-
rűen itt él Lillafüreden. Köny-
nyed olvasmány, ami az ide 
ellátogató vendégeknek remé-
nyeink szerint hozzátesz a pi-
henésükhöz – fogalmazott. – 
A miskolciak számára pedig 
szintén tartogathat érdekessé-
geket a kötet, illetve igazán kö-

zelinek érezhetik magukhoz 
a történeteket. A közel tucat-
nyi szerző között tudósokat – 
mások mellett levéltárosokat, 
múzeumi munkatársakat, tör-
ténészeket, kulturális antropo-
lógusokat – is találunk. Lexi-
kális tartalom is került tehát a 
könnyed olvasmányok közé. 
Balogh Attila egyesületi tag, a 
könyv egyik szerkesztője (Da-
rázs Richárd mellett) érdeklő-
désünkre elmondta, körülbelül 
egy évvel ezelőtt kezdtek el be-
szélgetni arról, hogy a meglévő 
képi anyagból és a történetek-
ből összeállítsanak egy színes, 
sztorikat tartalmazó, turiszti-
kai jellegű, ajándéknak is be-
tudható könyvet.

– Olyan történeteket keres-
tünk, amik szinte biztosra 
vehető, hogy a történelem-
könyvekbe, helytörténeti ta-
nulmánykötetekbe soha nem 
fognak bekerülni – emelte ki.

Havasi István körülbelül tíz 
éve kezdte el gyűjteni a képes-
lapokat Lillafüredről. Mint a 
könyvbemutató közönségével 
is megosztotta: volt, amit Ar-
gentínából vásárolt „vissza", 
és maga is azt szerette volna, 
hogy ezeket az értékeket más 
is megcsodálhassa. A Lillafü-
redre érkező vendégek most 
már megtehetik ezt: a könyv a 
Palotaszálló recepcióján meg-
vásárolható.

Kujan István

Sztorik, amik a történelemkönyvekből kimaradtak

A 30y 2020-ban ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Fotók: Mocsári László

A koncert előtt Beck Zolival beszéltük ki az elmúlt időszakot

MIT JELENT  
MISKOLCINAK LENNI?

A kiadványt szombaton mutatták be. Fotó: Végh Csaba
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A Miskolci Egyetem meg-
tartotta népszerűségét, az 
országos átlagnak megfele-
lően alakult a felvettek szá-
ma. A ponthatárhúzás utáni 
eredményekből kiderült, 
hogy 2020 szeptemberében 
több mint kétezer elsőéves 
kezdheti meg tanulmányait 
egyetemünkön.

A Miskolci Egyetem karai-
ra 2020-ban összesen négye-
zer-kettőszázkilencvennégyen 
jelentkeztek, közülük ezidáig 
ezerkilencszázkilencvenegyen 
nyertek felvételt – ami a jelent-
kezők negyvenhat százaléka. Ja-
kab Nóra, a Miskolci Egyetem 
oktatásfejlesztési és minőség-
biztosítási rektorhelyettese el-
mondta, a felvételi adatok közül 
kettő beszédes. – Az első helyen 
jelentkezők mintegy nyolcvan 
százaléka nyert felvételt, közü-
lük több mint nyolcvan száza-
lék állami ösztöndíjas képzésre, 
ami köszönhető a helyek bővü-
lésének. Ez azt jelenti, hogy aki 
ebben a régióban szeretett volna 
továbbtanulni, az első akadályt 
leküzdötte. A mesterképzésre je-
lentkezők száma is tíz százalék-
kal emelkedett, a Gépészmérnö-
ki és Informatikai Karon például 
több mint negyven százalékkal. 
Ez azért fontos, mert évek óta 
tendencia, hogy aki alapképzés-

ben befejezte tanulmányait, az 
nem megy tovább mesterkép-
zésre. Továbbá mintegy százhet-
ven új nemzetközi hallgatója lesz 
az egyetemnek, akikkel együtt 
végül több mint kettőezer-ket-
tőszázan kezdik meg tanulmá-
nyaikat a jelenlegi állás szerint. 
Itt azonban meg kell említeni, 
hogy van lehetőség pótfelvételire, 
ahonnan még kétszáz hallgatót 
remélünk – mondta a rektorhe-
lyettes, aki hozzátette, a pandé-
mia miatt még nincs tudomásuk 
a pótfelvételi időpontjáról. Erről 
július 27-étől, hétfőtől lehet tá-
jékozódni a Miskolci Egyetem 
honlapján. További különleges-
ség, hogy idén állami ösztöndíjas 

helyekre is lehet még pótfelvéte-
lizni. A legnépszerűbb szakok 
közé tartozott a jogász, az ápolás 
és betegellátás, a gazdálkodás és 
menedzsment, a gyógypedagó-
gia, a programtervező informati-
kus, a vegyészmérnök, valamint 
a műszaki földtudományi alap-
szak. A legmagasabb pontszám, 
a maximálisan elérhető ötszáz, 
a Bölcsészettudományi Kar álla-
mi ösztöndíjas magyar-történe-
lemtanár szakpárjára volt. Négy-
száztíz fölötti pontszámmal 
pedig jogász levelezőre, régész 
önköltségesre, angol-történelem-
tanárra, valamint magyar- és an-
gol-etikatanárira nyerhettek be-
jutást a leendő hallgatók.

KIHIRDETETTÉK  
A PONTHATÁROKAT
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JELENTKEZÉSI HELYSZÍNEK: 
Tokaj, Jókai u. 21., Bodrogkeresztúri út 52.

Sárospatak, Rákóczi út 47. (Sárospataki Ipartestület)
Hajdúnánás: Ady Endre krt. 12.

Hidasi Lajos Attila ügyvezető, +36-70/261-7137

Tisztelt Végzős Diákok! Önköltséges 
tanfolyamainkon kínáljuk az alábbi 
szakmák megszerzésének lehetőségét.

l Élelmiszer-, vegyiáru-eladó l Boltvezető
l Vendéglátó-eladó l Fogadós
l Élelmezésvezető l Pék
l Cukrász l Bolti hentes
l Személy- és vagyonőr l Szakács
l Aranykalászos gazda
l Tisztítástechnológiai szakmunkás

Szakembereink naprakész ismeretekkel, nívós 
gyakorlati helyekkel várják a tanulni akarókat.

PRE-STADIUM
ALAP A SZAKMÁHOZ

Széles palettáról választhat-
nak Miskolcon azok is, akik 
nem folytatják tanulmányai-
kat felsőoktatási intézmény-
ben, de szeretnék továbbké-
pezni magukat.

A Nyitott Ajtó Baptista Szak-
képző a szociális területen kis-
gyermekgondozó, -nevelőket, 
valamint szociális gyermek- és 
ifjúságvédelmi szakasszisztense-
ket, míg a kreatív ágazatban grafi-
kusokat képez, de a diákok olyan 
új szakmákat is kipróbálhatnak, 
mint a mozgókép- és animá ció-
szerkesztő. – Törekszünk arra, 
hogy Miskolcon egyedülálló kép-
zést is nyújtsunk: például színész 
II-t a DOKK Humánkikötő, Sze-

gedi Dezső és Nádasi Erika szín-
művészek közreműködésével. 
Képzéseink kétévesek, érettségi 
után végezhetők el nappali ta-
gozaton. Jelentkezni augusztus 
31-éig lehet személyesen vagy 
online a baptistakozepiskola.
hu-n – mondta el Hudák Ibolya 
tagintézményvezető. Legtöbben 
a grafikusoktatást keresik, amivel 
már 2011 óta foglalkozik a felnőtt-
képző iskola, ami cégtulajdono-
sokat és olyan népszerű miskolci 
képzőművészt is tudhat tanárai 
között, mint Lenkey-Tóth Péter.

Az Oktatási Stúdió 90' Kft. mun-
ka-, tűz- és környezetvédelmi ok-
tatást, valamint kisgyermekgon-
dozó és óvodai dajkaképzést is 
kínál. – A szépészeti, tehát koz-

metikus, műkörömépítő és kézá-
poló képzésünkre főként fiatalok 
jelentkeznek, de nemrég vizsgá-
zott nálunk hatvanötéves tanu-
lónk is egy másik területen. Leg-
népszerűbb a másfél hónapos 
targoncavezető-oktatásunk, ami 
rövidebb időt vesz igénybe, mint 
a többi, intenzívebb képzés, he-
tente két délután van az elmélet, 
a gyakorlati része pedig szomba-
ton – tájékoztatott Skoda Tamás 
ügyvezető.

Akik takarítással foglalkoznak, 
de szakképesítéssel nem rendel-
keznek, már ezt is megtanulhat-
ják. Persze kérdezhetnénk, hogy 
mit kell ezen tanulni, hiszen az 
ember otthon is gyakorolja ezt a 
tevékenységet. A felmerülő kér-

désre Hidasi Lajos, a Pre-Stadium 
2013 tulajdonosa válaszolt. – Aki 
elvégzi a háromszáz órás tisztí-
tástechnológus-tanfolyamot, az 
szakmunkás minimálbérre lesz 
jogosult, így a munkaerőpiacon 
nagyobb előnnyel indul. Az a ta-
pasztalatom, hogy egyre keve-
sebben végzik magas színvona-
lon ezt a tevékenységet, ezért 
érdemes megtanulni tőlünk a 
vegyszerek, a fertőtlenítőszerek 
és a különböző takarítógépek 
használatát – sorolta az ügyveze-
tő, hozzátéve, ma már nagyvállal-
kozók is jelentkeznek a képzésre, 
ahol heti kétszer hat órában ad-
ják át szaktudásukat az oktatók. 
Ugyanitt népszerű még a pék-, a 
cukrász- és a szakácsképzés.

EGYEDÜLÁLLÓ KÉPZÉSEK MISKOLCON

Oktatási Stúdió 90’ Kft. 
3529 Miskolc, Csabai kapu 25. 
www.oktatasi-studio.hu • 46/401-006 • 70/618-6005  
Engedélyszám: E-000042/2013

INDULÓ KÉPZÉSEINK:
Kisgyermekgondozó-nevelő  
E-000042/2013/A039 

Tűzvédelmi főelőadó • E-000042/2013/A071

Élelmiszer- és vegyiáru-eladó  
E-000042/2013/A003

Munkavédelmi technikus  
E-000042/2013/A021

Kozmetikus • E-000042/2013/A089

Targoncavezető • E-000042/2013/A006

Emelőgépkezelő • E-000042/2013/A004
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Hirdetés – autósvilág Miskolci Napló8

GUMI-ÉRT BT.
GUMISZERVIZ KOMLÓSTETŐN

3533 Miskolc, Komlóstető u. 20/A  
Nyitva: h-p 8.00-16.00, szo 8.00-12.00
Telefon/fax: 46 333-181.   Mobil: 30 955-8770   06  30  299-6214
www.gumi-ert.aranyoldalak.hu  gumiertbt@gmail.com

Személy-, kisteher-, 
4X4-, munkagép-, 
mezőgazdasági-,  
motorgumiabroncsok  
és tömlők értékesítése,  
szerelése, centrírozása,  
javítása. Gumihotel.
Könnyűfém és lemezfelnik  
értékesítése, javítása.
Új szolgáltatás! Gyorsszerviz,  
ingyenes állapotfelméréssel. 
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Az autó által nyújtott kényelmet 
akkor tudjuk igazán értékelni 
és kiélvezni, ha kellő figyelmet 
fordítunk az utastér karbantar-
tására. Klíma, kárpit, üléshuzat – 
mire kell figyelnünk, hogy kom-
fortos maradjon az autózás akár 
több tízezer kilométer után is?

Rendszerint csak használatba-
vételkor, a nyári hónapokban ve-
szi észre a tulajdonos a légkondi-
cionáló rendszer hiányosságait. 
A hideg időszakokban nem hasz-
náljuk a klímát, ilyenkor elszapo-
rodhatnak benne a különböző 
gombák, baktériumok, amik a ké-
szülék bekapcsolása után, a leve-
gőbe kerülve komoly légúti fertő-
zéseket okozhatnak a sofőröknek, 

utasoknak egyaránt. – Mi azt szok-
tuk javasolni, hogy évente egyszer 
minimum, a nyár beköszönte vagy 
az első klímahasználat előtt min-
denképpen tisztítsuk ki a rend-
szert – mondja az idén 25 éves 
Gumidiszkont Miskolc tulajdono-
sa. Jáger Zsolt hozzáteszi: többfaj-
ta eljárás létezik, de a József Attila 
út 51. szám alatt található telephe-
lyükön az ózonos eljárást tartják 
a legjobbnak. – Az egész műve-
let alig 20-25 percet vesz igénybe. 
Nálunk nem kell előre bejelent-
kezni, a hat szervizállásnál érkezési 
sorrendben állnak rendelkezésre 
szakképzett kollégáink. Nemcsak 
személyautókkal, hanem teherau-
tókkal és kishaszonjárművekkel is 
foglalkozunk.

Most azért is érdemes betérni 
hozzájuk, mert július végéig Tes-
la-élményvezetést lehet nyerni: a 
weboldalon meghatározott szol-
gáltatást igénybe vevő ügyfél a ka-
pott számla sorszámával tud részt 
venni az akcióban. Négy szerencsés 
nyertes fél órán át tesztelhet egy 
760 lóerős Teslát.

ÜLÉST „ÖLTÖZTETNEK”
Ha a levegő hőmérséklete már 

kellemes a nagy nyári hőségben, 
fordítsunk legalább ekkora gondot 
az ülések kényelmére! Hiszen nem 
pusztán egy hosszú utazás, de a vá-
rosi vezetés során is igen kellemet-
len perceket tud okozni, ha a kocsink 
ülései egy idő után szétfoszlanak, 
kilyukadnak. Ezen is lehet azonban 

segíteni, akár az eredeti állapotot 
is vissza tudják állítani a fennállása 
30. születésnapját tavaly ünneplő 
Bagaméri Üléshuzat Kft. munka-
társai. A tulajdonos elsősorban azt 
javasolja az autótulajdonosoknak, 
hogy védjék az új járműveiket – ne 
pedig akkor kapjanak észhez, ami-
kor már újra kell „öltöztetni” az ülé-
seket. – Ha azonban ez mégis bekö-
vetkezne, akkor ne várjanak addig, 
amíg teljesen szétmegy a huzat; ha 
megpattan a varrás, akkor érdemes 
azonnal szakemberhez fordulni – 
mondja Bagaméri Éva.

Minden autótípushoz készítenek 
méretpontos ülésvédő huzatokat, 
de igény szerint egyedivé is tudják 
varázsolni az üléseket, hímzett min-
tákkal például. – Megrendelőink 
széles szövetválasztékból válogat-
hatnak, ezek megegyeznek az ülé-

sek kárpitanyagának minőségével. 
Az összeállítástól függően többfajta 
üléshuzatot tudunk készíteni. Min-
den esetben mi „öltöztetjük” fel az 
ülést, ezzel is garantálva a minősé-
get. De ülésjavítást is vállalunk. Ha 
pedig egy színt szeretne pluszba 
bevinni az ügyfél, akkor azt tűzéssel 
szintén meg tudjuk oldani.

BÍZZUK SZAKEMBERRE 
A szemétmentes autóbelső, az 

ápolt kárpit, a kellemes, tiszta illat 
csak tovább fokozza komfortérze-
tünket. A belső kozmetikát is érde-
mes azonban szakemberekre bíz-
ni – mondja a Silver Autómosó és 
Silver Autószervíz tulajdonosa. Kis 
Attila figyelmeztet, az otthoni ma-
szatolással csak a koszt kenjük szét 
a kárpitokon. – Az ápolás előtt tisz-
títani kell a műanyagelemeket. Bo-

nyolítja a helyzetet, hogy rengeteg 
elektronikát építenek be ma már az 
ülésekbe, kárpitokba. Ez főleg akkor 
kínos, amikor az otthoni takarítás 
során szétáztatjuk ezeket, ilyenkor 
bedohosodhat az anyag az alá be-
szivárgó víz miatt. – Azt kell alapul 
venni, hogy autómosónkban va-
lószínűleg már nem az első kárpit-
tisztítást végezzük el; nem fogjuk 
tehát szétáztatni az üléseket, a kár-
pitokat. Az ajtókban is akár több 
százezer forintos kár is keletkezhet, 
vigyázni kell, milyen eszközöket és 
milyen tisztítószereket használunk 
tehát. Van, amit speciális anyag-
gal kell kezelni. Ezeket kollégáink 
pontosan ismerik – mondja. A cég-
nél egyébként a szerviz és mosás 
mellett autó- és klímaszerelést, va-
lamint hifik beépítését is vállalják 
több mint 20 éve.

A KOMFORTOS AUTÓZÁSÉRT

832-0/2020
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FOLYAMATOS AKCIÓKKAL, VERHETETLEN ÁRAKON!
l AUTÓBELSŐ- ÉS KÜLSŐ-TAKARÍTÁS

Az autókozmetika kézi mosással, a mosás nanosamponnal történik

l AUTÓHIFI JAVÍTÁSA, BESZERELÉSE
Subwooferek, multimédiás fejegységek, hangszórók minden mé-
retben. Az olcsó rendszerektől kezdve a drágább, felső kategóriás 
autóhifi-termékekig minden megtalálható nálunk. Ne tétovázzon, 
keressen minket!

l AUTÓKLÍMA-TÖLTÉS, -TISZTÍTÁS
l KLÍMAHŰTŐ JAVÍTÁS ÉS CSERE
l DUPLA RENDSZERŰ KLÍMA TÖLTÉSE
l POLLENSZŰRŐ CSERE
l UV ADALÉK
l KLÍMASZIVÁRGÁS-VIZSGÁLAT
l TÖMSZELENCECSERE

3531 Miskolc, Kiss Ernő út 7. a Mobil benzinkút területén
Telefonos bejelentkezés: +36 46 509869 vagy +36 20 593-2728

MAGAS MINŐSÉG, MEGFIZETHETŐ ÁRON!
Jöjjön el és próbálja ki, megérdemli az autója ezt a kis törődést! 

000-0/2020



A Diósgyőr szombaton este 
hazai pályán, a Kassa ellen 
játssza első felkészülési mér-
kőzését.

A nyári szünet után meg-
kezdte felkészülését a 2020–21-
es szezonra a DVTK labdarú-
gócsapata. A jelenleg 27 tagú 
keret, a később csatlakozó(ka)t 
leszámítva, csoportokra bontva, 
orvosi vizsgálatokkal indított, 
majd elkezdődtek az edzések is.

– Két gólerős támadót igazol-
tunk, hogy ne legyen probléma 
a kapu előtt, mert nem biztos, 
hogy idén is több mint 20 gólt 
tudunk szerezni pontrúgások-
ból, ezen a téren mi vezettük a 
teljes NB I-et – mondta Fecz-
kó Tamás vezetőedző. – Fontos, 
hogy minél több olyan labdarú-
gó legyen a pályán, aki megoszt-
ja az ellenfelek figyelmét.

A klub sportigazgatója a sze-
zonnyitó sajtótájékoztatón meg-
jegyezte: az igazolások legfonto-
sabb célja, hogy más játékra is 
alkalmas legyen a keret, minő-
ségben előreléphessen a csapat.

– Ebben mind a három já-
tékosnak nagy szerepe lehet – 
árulta el Benczés Miklós. – Dra-
zics egy remekül induló csatár, 
Grozav nagyon gólerős szélső-
játékot is tud játszani, de ne fe-
lejtsük el Hegedűs Jánost se, aki 

mélységből remekül építi a tá-
madásokat, és a hosszú indításai 
is nagyon hatékonyak.

Egy-két játékost tervez még 
igazolni a klub, védőjátékosban, 
illetve védekező középpályásban 
gondolkodnak. A csapat szom-
baton már le is játssza első felké-
szülési mérkőzését, amelyen az 
FC Košice lesz az ellenfél. A két 
testvérváros első számú labda-
rúgócsapata a DVTK Stadion-
ban találkozik egymással. Az FC 
Košice elleni, este 6 órakor kez-
dődő meccs a klub tavalyi éves 
és tavaszi bérletesei számára in-
gyenesen megtekinthető, min-
denki más számára 500 forintba 
kerül a belépő.

A 100 méteres gátfutás 39 
éves rekordját döntötte 
meg Tóth Anna. A Miskol-
ci Sportiskola tehetsége 14 
másodperc alatt teljesítette a 
távot Debrecenben. 

A szenzációs futás után 
a friss világranglista előke-
lő hatodik helyére került a 
16 éves sportoló. A Miskol-
ci Sportiskola gátfutója úgy 
érte el az egészen kitűnő, 
13,91 század mp-es időered-
ményét, hogy nem a saját 
korosztályának megfelelő gá-
ton, hanem a felnőtt magas-
ságon versenyzett, és ez volt 
az idei első szabadtéri verse-
nye. „Az utolsó gátba nagyon 
beleakadtam, szóval szerin-
tem van még tartalék ebben 
a futásban. Remélem majd 
most hétvégén Budapesten, 
a bajnokságon, tudok javítani 
ezen az időn” – mondta Tóth 
Anna.

A koronavírus miatt elma-
radt versenyek helyett is fél 
éven át szinte csak edzeni tud-
tak a sportolók, ami nagyon 
jót tett Anna futásának, tech-
nikájának. Ugyanis a fedett 
pályás ifjúsági bajnokságon, 
60 méter gáton már ő volt a 
leggyorsabb. A debreceni vi-
adalon pedig a hazai top há-
rom gátfutó között említhető 
Sorok Klaudiát legyőzte, és 
csak – a talán jelenlegi legjobb 
magyar gátas – Kozák Luca 
végzett előtte. – Ennek a hosz-
szú, versenymentes időszak-
nak volt előnye is: nem volt az 
a kényszer, hogy most itt ver-
senyre csúcsformát időzíteni 
– árulta el Tigyi József atlétikai 
szakosztályvezető. – Le lehe-
tett menni az alapokra, ami 
nem ment, azt jobban gyako-
rolni, súlypontilag nagyobb 
figyelmet fordítani rá. Volt te-
hát idő a minőségi és mennyi-
ségi munkát elvégezni.

2020. július 25. | 30. hét | XVII. évfolyam 29. szám
Miskolci Napló – A város lapja     Sport 9
39 éves rekordot 
adott át a múltnak

Megkezdődött a felkészülés a következő szezonra. Fotó: Mocsári László

ACÉLVÁROSOK CSAPATAI  
TALÁLKOZNAK DIÓSGYŐRBEN

Apróhirdetés
Kastélyok berendezéséhez vá-
sárlok festményeket, ezüstöket, 
porcelánokat, bronzokat, órákat, 
bútorokat, katonai tárgyakat, ha-
gyatékokat! Üzlet: +3620/280-0151, 
herendi77@gmail.com
A Miskolci Otthon Segítünk Ala-
pítvány önkéntesei kisgyermekes 
családoknak nyújtanak átmeneti se-
gítséget. Várjuk lelkes önkéntesek 
jelentkezését, akik szeretnének egy 
nagyszerű csapat tagjai lenni. Jelent-
kezz most! 30/386-5885
Szeretsz segíteni másoknak és 
van időd hetente néhány órát ön-
kéntes munkára fordítani? Gye-
re hozzánk, és csatlakozz egy nagy-
szerű csapathoz! Jelentkezz most! 
70/5210913
SZŐNYEGTISZTÍTÁS, KÁRPITTISZ-
TÍTÁS GARANCIÁVAL! Minden ti-
pusú bútorkárpit, padlószőnyeg, 
autókárpit helyszíni tisztítása gyors 
száradási idővel. Szőnyegtisztítás, in-
gyenes hozom-viszem szolgáltatás-
sal. Telefonszám: 06-70/320-3483, 
www.tisztitomiskolc.hu.
Aranykalászos gazda (OKJ: 31 621 
02, Eng.sz.: E-000683/2014/A005), 
Gyümölcspálinka-gyártó (OKJ: 31 
541 04, Eng.sz.: E-000683/2014/
A018), Targoncavezető (OKJ 32 582 
02, Nyt.sz.: E-000683/2014/A001)" 
OKJ tanfolyamok indulnak Miskol-
con júliusban a Dekra Akademie Kft. 
szervezésében. Érdeklődni: 30/768-
1234.
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Hirdetés

Jegyinformáció a Kassa elleni mérkőzésről
Az FC Košice elleni  meccs 

a klub tavalyi éves és tavaszi 
bérletesei számára ingyene-
sen megtekinthető. A DVTK 
vezetése ezzel is szeretné 
megköszönni a tavalyi egész 
éves biztatást. A bérlettel 
nem rendelkező szurkolók 
számára a belépőjegyek egy-
ségesen 500 forintba kerül-
nek, de ezen a mérkőzésen 
nem helyre szólnak, a stadi-
on székei érkezési sorrend-
ben foglalhatók el.

Belépőjegy váltható sze-
mélyesen a DVTK Shopban 

és az interneten a meccsjegy.
mlsz.hu oldalon. Személyes 
vásárláskor semmilyen ada-
tot nem kell megadni. 

A gyermekek 6 éves korig 
ingyenesen szurkolhatnak, 
a 6 évnél fiatalabbaknak 
ingyenes jegyet kell váltani. 
A mérkőzésen az ultraszek-
torok, a napos oldali szek-
torok lesznek nyitva a ha-
zai, a vendégszektor pedig a 
vendégszurkolók számára. 
A nyugati oldalra szóló bér-
letek tulajdonosai is a napos 
oldalon foglalhatnak helyet.

85-13/2020

BONJOUR ÖREG MISKOLCZ!
Mivel külföldre utazni még nem nagyon ajánlott, ezért 
szeretnénk utazásaitokat az általunk megálmodott 
gasztronómia világába elröpíteni. Országtúránk legelső állomásán júliusban egy hétre a francia gasztronómia felé 
vesszük az irányt. Séfünk, Latorcai Csaba különleges, kifejezetten az eseményre összeállított, franciás menüsorral ké-
szül a gasztronómia és a kultúra szerelmeseinek. Franciás ételkülönlegességek mellé az Egri Borvidék legizgalmasabb 
tételeit párosítottuk. Az organikus borokat Csutorás Ferencre az Almagyar Érseki Szőlőbirtok képviselőjére bíztuk.

FOGLALJ ASZTALT IDŐBEN, MERT AZ ELSŐ 10 ASZTALFOGALÓT  
10% KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÍTJÜK!!! +36 30 337 7159
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Nagy-Deák Viktória
értékesítési munkatárs
30/499-8630
nagy-deak.viktoria@mikom.hu

Putnokiné Batta  
Zsuzsanna
értékesítési munkatárs
70/795-7402
putnokine.zsuzsanna@mikom.hu

HÍVJA HIRDETÉS- 
SZERVEZŐINKET

Miskolc város közigazgatási területén 

díszfák növényvédelmi  
permetezését végezzük  

2020. 07. 27. és 2020. 08. 10. között.

Az alábbi szerek felhasználásával:
Runner 2 F, Mospilan 20 SG

Nonit, Topas 100 EC, Wuxal Super

Munkavégző: BOGÁRMÉRNÖKSÉG KFT.
936-0/2020

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink! Adják fel ap-
róhirdetésüket kedvezményes 
áron a Miskolci Naplóban hétköz-
nap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Tel.: 70/795-7402, 30/499-8630
E-mail: info@mikom.hu

934-0/2020



Miskolci Napló10 Várostörténet

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

Az akció érvényes: 
2020. 07. 25-től 2020. 07. 31-ig 

Dove szappan 219 Ft 199 Ft
Tis mosogató, 500 ml, 398 Ft/l 229 Ft 199 Ft
Signál fogkrém, 75 ml, 3986,66 Ft/l 349 Ft 299 Ft
Garden légfrissítő, ut., 269 ml, 1223,04 Ft/l 399 Ft 329 Ft
Zum vízkőoldó, házt. gépekhez 449 Ft 399 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, 1247,5 Ft/l 569 Ft 499 Ft
Domestos 750 ml, 665,33 Ft/l 599 Ft 499 Ft
Tento kéztörlő, 2 tekercs 599 Ft 499 Ft
Taft hajlakk, 250 ml, 2796 Ft/l 799 Ft 699 Ft
Perla WC-papír, 6+2 tekercs 799 Ft 699 Ft
Cillit vízkőoldó, 750 ml, 798,66 Ft/l 899 Ft 599 Ft
Bonux mosópor, 2 kg 1099 Ft 999 Ft
Casting Creme Gloss 1799 Ft 1599 Ft
Magasfényű zománcfesték, 

0,75 l, 2665,33 Ft/l 2499 Ft 1999 Ft
Diszperzit 14 l, 471,35 Ft/l 7999 Ft 6599 Ft

267-11/2020

FONTOS TUDNI! ÉLETET MENTHET!
A kapcsolati erőszak bűncselekmény, amiért mindig a 

bántalmazó és sosem az áldozat a felelős! Előfordul, hogy 
egy családban, egy párkapcsolatban valami elromlik. Vita, 
nézeteltérés, konfliktus az emberi kapcsolatok velejárói. Baj 
akkor van, ha az egyik hatalmat, erőt gyakorol a másikon. 

Ezt kapcsolati erőszaknak nevezzük, melynek jelei lehet-
nek a következők: a túlzott féltékenykedés és ellenőrzés, a 
másik gúnyolása, korlátozása, kívánságainak és döntéseinek 
semmibe vétele. De ide tartozik a zsarolás, megalázás, pa-
rancsolgatás, az üvöltözés, minden szóbeli és lelki agresszió, 
végül a verés és a fizikai bántalmazás minden formája, vala-
mint a szexuális erőszak minden formája. 

A KAPCSOLATI ERŐSZAK EGYETLENEGY FORMÁJA  
SEM ELFOGADHATÓ!

A kapcsolati erőszak ritkán szűnik meg csak úgy, sőt idővel 
a bántalmazások jellemzően egyre durvábbá és gyakoribbá 
válnak, mely megnehezíti a kapcsolatból való kilépést is.

Nagyon fontos minden érintettnek, vagy érintettet is-
merőnek tudni, hogy van segítség! Egész ellátórendszer 
foglalkozik a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatásával, 
a bántalmazó kapcsolatból való kilépés feltételeinek közös 
megteremtésével, az áldozat lelki megerősítésével, a döntés-
hozás támogatásával.

KÉRJ SEGÍTSÉGET! VAN SEGÍTSÉG!
Ha úgy érzi, hogy kapcsolati erőszak áldozata, vagy bizony-

talan ennek eldöntésében, kérjen segítséget! Ha tájékozódni 
kíván a témában, javasoljuk az alábbi lehetőségeket. 

AHOVA SEGÍTSÉGÉRT FORDULHATOK:
KAPCSOLJEGYBŐL applikáció: Az alkalmazás az érintet-

teknek nyújt hasznos információkat a témában, biztosít azon-
nali segítségkérési lehetőséget egy pánikgombfunkcióval, 
illetve megmutatja, hol érhető el az áldozathoz legközelebb 
segítő szolgáltatás. Az app android és iOS platformon került 
lefejlesztésre.

ANONIM ONLINE TANÁCSADÁS: 
www.aszeretetnem art.hu
A kapcsolati erőszak nem magánügy, nem szégyen az 

áldozatává válni, nem tabutéma.  A kapcsolati erőszak bárkit 
érinthet. Ha ezzel együtt valaki nem áll készen arra, hogy 
személyét felfedve kérjen segítséget, megteheti ezt anonim 
módon is az Ökumenikus Segélyszervezet által működtetett 
www.aszeretetnemart.hu internetes tanácsadó oldalon.

Krízisambulanciák: Az ország minden régiójában működik 
egy-egy kríziskezelő ambulancia, ahol jogász, pszichológus, 
szociális munkás segíti a kapcsolati erőszak áldozatait. Az 
ambulanciák felkereshetők személyesen (előzetes időpont-
egyeztetés után), vagy akár telefonon, e-mailen keresztül is.

A KRÍZISKEZELŐ AMBULANCIÁK ELÉRHETŐSÉGEI:
Budapest Telefon: +36-70-525-0536.  

E-mail: budapest.krizisambulancia@segelyszervezet.hu
Devecser Telefon: + 36-70-933-8060.  

E-mail: veszpremmegye@voroskereszt.hu
Kaposvár Telefon: + 36-82-812-476.  

E-mail: krizisambulancia.kaposvar@gmail.com
Miskolc Telefon: +36-30-309-1552.  

E-mail: miskolc.krizisambulancia@segelyszervezet.hu
Mosonmagyaróvár Telefon: +36-70-598-1101.  

E-mail: ambulancia.movar@gmail.com
Orosháza Telefon: +36-30-781-7951.  

E-mail: oroshaza.krizisambulancia@segelyszervezet.hu
Szolnok Telefon: + 36-30-305-2919.  

E-mail: szolnok.krizisambulancia@segelyszervezet.hu 

ORSZÁGOS KRÍZISKEZELŐ  
ÉS INFORMÁCIÓS TELEFONSZOLGÁLAT:  
Ingyenesen hívható: 06-80-20-55-20

Ha nagy a baj, ha krízishelyzet áll elő, ha indokolttá válik a 
bántalmazó által nem ismert, védett helyre való eljutás, az Or-
szágos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat hívható 
ingyenesen a nap 24 órájában.

„Túl sok az árnyék ebben a városban, ezért döntöttem úgy, hogy 
a fényről fogok írni. Miskolc ezernyi titkát csak elhullajtotta az 
emlékezet, hogy egyszer újra megtaláljuk őket. Amint felemeljük 
és markunkban tartjuk, máris fényesedni kezdenek” – írja Miért 
Miskolc? című kötetében Fedor Vilmos. A lokálpatrióta 63 
válaszban indokolja meg, hogy miért szereti Miskolcot.

Történt egyszer, hogy Nagy 
Lajos királyunk édesanyja, aki 
mindenben segítette fiát, úgy 
gondolta, hogy támogatja őt 
abban a törekvésében is, hogy 
a megüresedett lengyel trónt 
elfoglalja. Miután származása 
szerint maga is lengyel volt, azt 
találta ki, hogy a Diósgyőri vár
ba invitálja a lengyel nagyurakat 
abból a célból, hogy megnyerje 
őket tervéhez.

A lengyel főurak, akik már 
két napja élvezték a vendéglátók 
szeretetét, éppen esti lakomához 
készülődtek, amikor hírnök 
érkezett, aki bejelentette, a 
várba megérkezett Nagy Lajos, a 
magyarok királya, és kérte őket, 
tartsanak vele a lovagterembe a 
király köszöntésére. A fényűző
en berendezett, hatalmas te
remben egy csapásra csend lett, 
amikor hírül vették, hogy a ki
rály közeleg, oldalán az any a  ki
rálynővel, Erzsébettel. Hirtelen 
kitárultak a nehéz tölgyfaajtók, 
és az ajtóban megjelent Lajos, és 
a kemény, kitartásáról és követ
kezetességéről ismert uralkodó 
most barátságosan nézett körül 
a teremben, fogadta a vendégek 
főhajtását.

– Mielőtt nekikezdünk vacso
ránknak, először is köszöntöm 
lengyel vendégeinket, akik 
anyám meghívására érkeztek 
hozzánk. Egyúttal kérem is őket, 
hogy csak óvatosan egyenek, 
igyanak, mert nagy szükségük 
lesz holnap az erejükre és ki
tartásukra, ugyanis meglepetés 
vár rájuk már a kora hajnali 
órákban.

Úgy is történt minden, 
ahogy a király kérte. Hamar 
befejeződött a dínomdánom, és 
mindenki igyekezett nyugovóra 
térni. Annyit még megtudtak a 
várnagytól, hogy erdőjáráshoz 
meg vadászathoz készüljenek 
másnap hajnalban.

Ahogyan oszlott az éj sötétje, 
a Csenikpatak mentén lovasok 
és gyalogosok sokasága haladt 
csendben fölfelé. Amikor elér
ték a tetőt és lenéztek a völgybe, 
soha nem látott kép tárult sze
meik elé. Szarvasok, őzek csa
patostól vonultak mindenfelé, 
a túloldali Köpűspatak kiön
téseinél pedig vaddisznókonda 
dagonyázott, míg a tetővel 
átellenben, az erdő szélén bö
lénycsorda kémlelte a völgyet. A 
király is meglepődött, és tágra 
nyitott szemekkel bámulta az 
eléje táruló csodát. Nem külön
ben a lengyel vendégek. Erzsé
bet, aki mindeddig csendben 
figyelte arcukat, most látván, 
milyen hatást ért el, és milyen 
kitűnő munkát végeztek a vár 
lakói, csak annyit mondott.

– Uraim, amit látnak, az a 
király asztala, melyet most meg
oszt kegyelmetekkel, és melyre 
tekintsenek úgy, mint leendő 

királyuk ajándékára. Jó szórako
zást kívánok kegyelmeteknek.

Hát így történt, hogy 1369 
őszén a Diósgyőri várban 
létrejött az egyezség, mely a 
magyarok királyát, Nagy Lajost 
1370ben hivatalosan is a lengyel 
trónra ültette. Ez pedig azt is 
jelentette az itt lakók számára, 
hogy Diósgyőr fontos állomás 
lett a Budát Krakkóval összekö
tő úton.

A nép pedig megjegyezte, 
amit Erzsébet mondott, és min
den Diósgyőrről és Miskolcról 
szóló térképen az utókor azzal 
állított emléket nagy királyunk 
édesanyjának, hogy az egykori 
vadászat területét „Királyasz
tal”nak nevezte el.

Sok száz év telt el azóta. A 
miskolciak őrzik a nevet, és 
tavasztól őszig, ha csak tehetik, 
népes összejöveteleket, nagy 

lakomákat tartanak a Királyasz
talon. Nem mellesleg itt hozták 
létre vadasparkjukat is.

Fedor Vilmos

MIÉRT MISKOLC? 8. RÉSZ - A CSANYIKI KIRÁLYASZTAL

Hirdetés

A „Lovagkirályként” emlegetett Nagy Lajos (1325-1382) 1364-
ben nagy birtokrészt csatolt a várhoz, a nemzetiségi vár helyén pe-
dig várkastélyt építtetett. Diósgyőr királyi székhelyként akkoriban 
vált jelentőssé, amikor Lajos a lengyel királyi trónt is elfoglalta. A 
vadban gazdag bükki erdők szélén fekvő várkastély évente több 
hónapon át Lajos király kedvenc tartózkodási helyeként szolgált, 
ahová gyakran elkísérte a két királyné is, édesanyja és hitvese.

Lengyel királlyá való koronázását is Diósgyőrben ünnepelte. 
A Diósgyőri vár falai között olyan fontos politikai események is 
zajlottak, mint 1381-ben a király velencei háborúit lezáró turini 
(torinói) béke ratifikálása. A béke külön rendelkezéseként Velence 
arra is kötelezte magát, hogy vasár- és ünnepnapokon a Szent 
Márk téren felvonja a magyar király lobogóját. A bükki vadásza-
tok fénykora szintén erre az időszakra tehető.

934-0/2020

A vár Lajos király egyik kedvenc tartózkodási helyeként szolgált. Fotó: miskolc.hu

A Királyasztal a miskolciak egyik kedvenc kirándulóhelye. 
Fotó: Miskolc a múltban



Július 25-én, az év első titok-
zatos éjszakáján a vár eme-
leti termeiben gyertyafényes 
sétákon elevenedik meg Nagy 
Lajos király és Erzsébet histó-
riája. Az udvaron szerelmi tűz-
tánc és lovagi bajvívás is várja 
majd a vendégeket, de hallhat-
nak az afrodiziákumokról és 
szerelmi bájitalokról is.

Ezen az éjszakán életre kel a 
Diósgyőri vár, és mesél: királyok 
és királynék sorsáról, örömről 
és bánatról, hűségről és megcsa-
latásról, vágyakról és a valóság-
ról. Mint régen elszakadt nyakék 
megtalált gyöngyeit, úgy fűzzük 
föl a történeteket az éjszakai séta 
során a szerelem fonalára... Ki-
rályi sorsokról mesélünk, de is-
merős érzésekről hallunk, mert 
tőlük sem állt távol semmi, ami 
emberi. A férfi és nő kapcsolata 
a történelem legnagyobb titkai 
közé tartozik, hiszen elrejtették 
a zárt ajtók, a társadalmi elvá-
rások, a középkor szabályai. A 
Diósgyőri vár építtetője életének 
talán legtitokzatosabb története 
bontakozik ki: Nagy Lajos király 
és Erzsébet házasságkötése, sze-
retete és egymás iránti hűsége, 
egy legenda a saját korukban oly 
ritka igaz szerelemről. A lovag-
király, Nagy Lajos, rangos kirá-

lyi házakból kaphatott volna fe-
leséget, ő azonban beleszeretett a 
bosnyák bánnak a budai udvar-
ban nevelkedő, világszép leányá-
ba, a 14 éves Erzsébetbe. Hitvese 
iránti szeretete akkor sem mú-
lott, amikor 17 évig hiába vár-
ták a gyermekáldást, és a válás-
nak egyetlen lehetséges módját 
fontolgatták: a feleség kolostorba 
vonul, így a férj szabaddá válva 
új házasságot köthet. A dalmát 
tengerparton időzve azonban – 
ahogy a korabeli olasz krónikás 
írja – győzött a királynak a hölgy 
iránti szeretete, és megtörtént a 
csoda: a királyné áldott állapot-

ba került, majd néhány éven be-
lül három leányt szült: Katalint, 
Máriát és Hedviget. Ezt a ma-
gával ragadó szerelmi történetet 
a várnép előadásában láthatja a 
közönség.

A vár termei mellett a fel-
ső várudvar is megtelik élettel. 
Harcedzett lovagok idézik föl a 
csaták vérzivatarát, majd meg-
vívnak egy hölgy kegyeiért, a 
tűzszelídítők pedig szerelmi 
tűztánccal kápráztatják el a kö-
zönséget. A vár teraszán szaka-
vatott csillagászok segítségével 
tárulnak fel az éjszakai égbolt 
titkai, és bárki szembetalálkoz-

hat a jövendőt jósló banyával. A 
fűszerek és gyógyfüvek tudósa a 
királynék szépségtitkaiba avatja 
be az érdeklődőket, de regél ar-
ról is, a hagyomány szerint mely 
növények szítják fel a vágy tü-
zét. Üzenhetünk a virágok tit-
kos nyelvén szívünk választott-
jának, vagy meghallgathatjuk a 
Közép-Európa legnagyobb lo-
vagtermében felcsendülő szerel-
mes dallamokat. A látogatók ko-
rabeli öltözékeket próbálhatnak, 
a középkori játékok között újra 
gyermekek lehetnek, a kézmű-
ves játszóházban pedig ajándé-
kot is készíthetnek.

Gyertyafényes sétákon elevenedik meg Nagy Lajos király és Erzsébet históriája. Fotó: Végh Csaba
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Erdei Sándor Zsolt önkormányzati képviselő lakossá-
gi fogadóórát tart augusztus 6-án, csütörtökön 17:00-
tól a Gyarmati Dezső Sport Általános Iskolában.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

MŰVÉSZETEK HÁZA – URÁNIA-TEREM: Július 23-a csütörtöktől 29-e 
szerdáig, naponta 16:30-tól: VAD KUNSÁG – A PUSZTA 
REJTETT ÉLETE, 17:45-től: VAD BALATON – RENDEZŐI 
VÁLTOZAT, 19:00: AKIK MARADTAK
Július 30-a csütörtöktől augusztus 5-e szerdáig, naponta 16:30-
tól: CSALÁDBÓL IS MEGÁRT A SOK, 19:00: BÉRGYIL-
KOST FOGADTAM
MŰVÉSZETEK HÁZA – BÉKE TEREM: Július 23-a szerdától 26-a va-
sárnapig, naponta 17:00: AZ IGAZSÁG, 19:30-tól: ÍGÉREM, 
HOGY VISSZATÉREK
Július 27-e hétfőtől 29-e szerdáig, naponta 17:00: A HERCEG 
UTAZÁSA, 19:30-tól: DANIEL
Július 30-a csütörtöktől augusztus 5-e szerdáig, naponta 17:00: 
HOGYAN LEGYÉL JÓ FELESÉG?, 19:30-tól: A FAKÍR, AKI 
EGY IKEA SZEKRÉNYBEN RAGADT
CINEMACITY: Július 23-a csütörtöktől 29-e szerdáig, naponta több 
időpontban – A LÁTHATATLAN EMBER | AVA | BAD 
BOYS – MINDÖRÖKKÉ | DOLITTLE (csak hétvégén) | 
ELŐRE (csak hétvégén) | FOMO – FEAR OF MISSING OUT 
| HOGYAN LEGYÉL JÓ FELESÉG | MEDVEVILÁG SZI-
CÍLIÁBAN | MINT EGY FŐNÖK | PESTI BALHÉ (csak 
szerdán) | SCOOBY | SEVELED | TÍZ NAP ANYU NÉLKÜL 
| ÚRIEMBEREK | VAD BALATON – kibővített moziváltozat 
(csak hétvégén) | VAD ERDŐK, VAD BÉRCEK: A FANTOM 
NYOMÁBAN – kibővített moziváltozat | VALAN – AZ AN-
GYALOK VÖLGYE (keddig) | ZÁRÓJELENTÉS (keddig)

MOZIMŰSOR 

JÚLIUS 25., SZOMBAT
8:00 III. Kapuzörgető Zsib-
vásár, Balázs Győző tér
9:00 Maratoni játéknap, Jó-
zsef Attila Könyvtár
11:00 Miskolci Grafikai Trien-
nálé díjátadó, Miskolci Galéria
11:00 Maya Dzsungel Ját-
szóház – megnyitó az Alma 
együttessel, Avalon Park
11:15 és 13:15 A Debreceni 
Történelmi Korok Hagyo-
mányőrző Egyesület bemu-
tatója a Diósgyőri várban
12:00-től másnap 02:00-
ig Groove Aquatrip day & 
night, Barlangfürdő
18:00 Reneszánsz lakoma, 
Aranykorona Étterem
19:00 Titokzatos éjszaka a 
Diósgyőri várban
19:30 Kiscsillag: Tompa ké-
sek turné, Helynekem

JÚLIUS 26., VASÁRNAP
10:00 és 13:15 a Debreceni 
Történelmi Korok Hagyo-
mányőrző Egyesület bemu-
tatója a Diósgyőri várban

JÚLIUS 28., KEDD
20:00 RadOM kvízest, Ran-
dom bár (Toronyalja út 17.)

JÚLIUS 29., SZERDA
9:00 Meridián torna, Cél-
pont Közösségi Tér

17:00 ArTTér – gyermekvál-
lalás, azaz a szülés misztériu-
ma előadás, Népkerti Vigadó
19:00 Kamaszerda, kamázás 
a Népkertben

JÚLIUS 30., CSÜTÖRTÖK
16:30 Angol mozgásfejlesztő 
foglalkozás gyermekeknek, 
Ökumenikus Közösségi Pont

JÚLIUS 31., PÉNTEK
9:00 Helyfoglaló 2020 – Ze-
nei Tehetségkutató, Helyne-
kem
18:00 GasztroPLACC Extra, 
Diósgyőri vár, Vásártér
19:00 Razzia zenekar kon-
certje, Collins Club

AUGUSZTUS 1., SZOMBAT
10:30, 14:30 Vezetett séta a 
Diósgyőri várban
19:00 Collins ladies night, 
Collins Club
20:00 Szép Nyári Nap (Neo-
ton musical), Akropolisz 
Szabadtéri Színpad
22:00 NWCC Showcase, 
Avasi kilátó

AUGUSZTUS 2., VASÁRNAP
9:00 Miskolci Régiségvásár a 
belvárosban
10:30, 14:30 Vezetett séta 
a külső vár területén, Diós-
győri vár

PROGRAMOK 

Hirdetés

Hirdetés

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában július 26-
án, vasárnap délután 4 órától a Szent Anna templomból 
közvetítenek. A szentmisét Bukovenszki Zoltán bódvaszi-
lasi plébános mutatja be.

A Szent Anna templom bú-
csúját vasárnap, 26-án, a fél 11 
órakor kezdődő szentmisén 
ünneplik. A Minorita temp-

lomban kedden, 28-án a 18 órai 
szentmisét Kelemen Didák bol-
doggá avatásáért mutatják be. 
Augusztus 1-jén, szombaton és 

2-án, vasárnap ugyancsak a 18 
órakor kezdődő szentmiséken 
ünneplik meg a templom Porci-
unkula kisbúcsúját.

Az Miskolc-Alsóvárosi Re-
formátus Egyházközség temp-
lomából rádiós közvetítés 
lesz. Az istentisztelet a szokott 
rendben, 10.00-kor kezdődik. 
A Deszkatemplomban az is-
tentisztelet rendje július 26-
án, vasárnap 8.30 és 10 óra, 

ez utóbbin keresztelő is lesz. 
Gyermek-istentisztelet a gyü-
lekezeti teremben 10 órától.

Az Akropolisz Szabadtéri 
Színpad első előadása augusz-
tus 1-jén, szombaton 20.00 
órától kezdődik. A Szép nyári 
nap musicalt láthatja a közön-
ség a Magyarock Dalszínház-
tól. Jegyek elővételben a Sé-
tány ABC-ben (3519 Miskolc, 
Görömbölyi u.) kaphatók.

EGYHÁZI HÍREK

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Július 27., hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 8:30 

Képújság 18:00 Híradó 18:15 Időjárás-jelentés 19:25 Mis-
kolci Napló (közéleti magazin) 19:00 Híradó ism. 19:15 Idő-
járás-jelentés 19:20 Honvéd7 (honvédelmi magazin) 19:35 
Generációnk (idősügyi magazin) 20:00 Híradó ism. 20:15 Időjárás-jelentés 20:30 
Képújság

Július 28., kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 08:30 Képújság 18:00 Híradó 
18:15 Időjárás-jelentés 18:25 Sportpercek 18:40 #mozogjotthon 19:00 Híradó ism. 
19:15 Időjárás-jelentés 19:25 Mérkőzés FTC - Pannergy-MVLC vízilabda Magyar Kupa 
21:00 Híradó ism. 21:15 Időjárás-jelentés 21:20 Képújság

Július 29., szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 09:35 Képújság 18:00 Híradó 
18:15 Időjárás-jelentés 18:25 Egészségpercek 18:40 Egészségére 19:00 Híradó ism. 
19:15 Időjárás-jelentés ism. 19:25 Retro TV (válogatás a Miskolc Televízió archívu-
mából) 20:00 Híradó ism. 20:15 Időjárás-jelentés 20:30 Képújság

Július 30., csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 08:30 Képújság 18:00 Hír-
adó 18:15 Időjárás-jelentés 18:25 Promenád (kulturális magazin) 19:00 Híradó ism. 
19:15 Időjárás-jelentés 19:25 Egy nap a világ (útfilm-sorozat) 20:00 Híradó ism. 
20:15 Időjárás-jelentés 20:30 Képújság

Július 31., péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 8:45 Képújság 18:00 Híradó 
18:15 Időjárás-jelentés 18:20 Játékszünet 18:25 Én is táncolnék 18:45 Köztünk él-
nek 19:00 Híradó ism. 19:15 Időjárás-jelentés 19:25 Testközelből 19:45 #mozogjott-
hon 20:00 Híradó 20:15 Időjárás-jelentés 20:30 Képújság

Augusztus 1., szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 09:30 Képújság 18:00 
Krónika (heti hírösszefoglaló) 18:20 Játékszünet 18:25 Egészségpercek ism. 18:50 
#mozogjotthon (tv-torna) 19:00 Krónika 19:20 Milli és Rémi kalandjai (esti mese) 
19:35 Így (nem) játszunk mi - a Körúti Színház magazinműsora 20:45 Krónika 
21:00 Képújság

Augusztus 2., vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 09:30 Képújság 16:00 Hí-
vőszó 18:00 Miskolci Napló ism. 18:20 Játékszünet 18:25 Promenád ism. (kulturá-
lis magazin) 19:00 Én is táncolnék (ism.) 19:25 Milli és Rémi kalandjai (esti mese) 
19:35 Egy nap a világ (útifilm-sorozat) 20:00 Arttér 20:55 Képújság

A LEGENDA ÉLETRE KEL – TITOKZATOS 
ÉJSZAKA A DIÓSGYŐRI VÁRBAN 
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Nyári olvasmányok  
a Géniuszból 

1

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ez-
úttal nyári olvasmányok címét rejtettük el. Kér-
jük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, 
egy e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 
2020. augusztus 19-ig. E-mail-cím: megfej-
tes@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői 
között könyvutalványt sorsolunk ki. A nyere-

ményt a Géniusz könyváruház biztosítja. Előző rejtvényünk helyes 
megfejtései: 1. Egri csillagok 2. Szent Péter esernyője 3. Légy jó 
mindhalálig 4. Az arany ember. Nyertesek: Sándor Györgyné 
(Miskolc) és Tóth Péter (Miskolc). Gratulálunk, nyereményüket pos-
tán küldjük el.

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kérjük, jelezzék ezt hét-
köznap 8-16 óráig a 70/676-92-43-as telefonszámon nevük és elérhetőségük 
megadásával. A problémát igyekszünk mihamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS

HETI HOROSZKÓP
Kos (03. 21. – 04. 20.) Emlékek éledhetnek újjá a héten, úgy 
érzi, még bármi lehet a régi. Ne feledje azonban, hogy az idő 
sok mindent megszépít! Lehet, hogy magának tesz a legjob-

bat azzal, ha most megpróbál egy kicsit felejteni. 

Bika (04. 21. – 05. 20.) Kicsit lassan telik most ez a hét, de 
így van ez, ha az ember vár valamire. Úgy érzi, nem állhat meg 
addig, míg el nem ért valami fontosat, ugyanakkor azt is érzi, 

mennyire kellene már a pihenés. Mérlegeljen! 

Ikrek (05. 21. – 06. 21.) Gyorsabban szeretne haladni valami-
vel, de időről időre meg kell állnia valami miatt. Csak nyuga-
lom, így is célba fog majd jutni. Néha Ön is belefárad a dolgok-

ba, és – bár titkolja ezt - szüksége lehet egy kis pihenésre.

Rák (06. 22. – 07. 22.) Sok meglepetés érheti ezen a héten, és 
nem biztos, hogy mindegyikre fel van készülve. Fogadja el, 
amit az élet hoz, és engedje el, aminek mennie kell, hiszen 

mást úgysem nagyon tehet. Keresse magában az erőt!

Oroszlán (07. 23. – 08. 23.) Nem kell mindenben hősnek 
lennie, elég, ha legjobb tudása szerint intézi a dolgokat. Ami 
igazán közel áll a szívéhez, ott merjen nagy feladatokat is el-

vállalni a sikerért! Megvan ehhez a megfelelő fellépése.

Szűz (08. 24. – 09. 23.) Szeretné megérteni, miért történ-
nek Ön körül a dolgok, mert akkor ezek alakulására is na-
gyobb hatással lehetne. Erre a héten esélye lehet. Viszont ne-

hezére esik meghúzni a határt a munka és a magánélet között.

Mérleg (09. 24. – 10. 23.) Valamit le kell zárnia, még ha 
nem is tűnik egyszerűnek. Igyekezzen úgy intézni a dolgokat, 
hogy az emberi kapcsolatok ne sérüljenek, és békében vál-

hassanak el! Választania kell, melyik irányba menjen tovább. 

Skorpió (10. 24. – 11. 22.) Ha túlesik egy nehéz beszélgeté-
sen, sokkal jobban fogja érezni magát, és több ereje lesz arra, 
hogy más dolgokra figyeljen. Ne halogassa tovább a dolgot, 

ne zárkózzon be a saját kis világába ezekben a napokban!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.) Nem volt könnyű meglépnie vala-
mit, de sokkal jobban érzi magát, hogy megtette. Nem lehet 
egyszerre két helyen és nem sikerülhet minden elsőre. Fo-

gadja el, hogy néha újabb köröket kell futnia!

Bak (12. 22. – 01. 20.) Csak olyasmit vállaljon, amit teljesí-
teni is tud, különben mindenki keserű szájízzel távozik. Tud-
nia kell felismerni a saját határait, csak abba a dologba fek-

tessen ezen a héten energiát, ami vissza is ad Önnek valamit!

Vízöntő (01. 21. – 02. 19.) Élvezze ki a nyugalmat, ami most 
körülveszi, és ne hagyja, hogy bármi megzavarja a pihente-
tő óráit! Olyan élményekkel gazdagodhat a héten, amelyek 

gyorsan megerősítik a valaki máshoz fűződő viszonyát. 

Halak (02. 20. – 03. 20.) Az utolsó pillanatot is kihasználja 
arra, hogy helyükre billentse a dolgokat, és ez meg is fog lát-
szani az eredményein. Meglepheti, milyen könnyű megoldá-

sok léteznek arra a problémára, ami igen régóta zavarja.

Szentmisével és az életé
ről szóló előadással emlékez
tek vasárnap Nagy Lajos király 
legifjabb leányára, Szent Hed
vig re, aki apja halála után a len
gyel trónt örökölte. Már életé
ben szentként tisztelték, mivel 
sokat tett a litvánok keresztény 
hitre térítéséért. A magyar ki
rálylány és a lengyel királynő 

mindkét nép szívébe belopta 
magát, hiszen rövid élete alatt 
a megértő szeretet lángját vitte 
magával lengyel földre, ami idő
vel hatalmas tűzzé lobbant. Dél
előtt ágyúlövéssel tisztelegtek 
a nándorfehérvári diadal előtt, 
délután pedig zongorakoncert 
szórakoztatta a komolyzene 
kedvelőit. Fotó: Végh Csaba

Szent Hedvigre emlékeztek

Bécsi keringő és samba, aminek a „hátteret” a gyönyörű Palotaszálló és a szívünk másik csücske, a Tündérkert biztosította. Süttő Ro-
land és Tombácz Anikó, valamint tanítványaik flash mobokkal folytatták a Miskolc Televízióban indult „Én is táncolnék” című műsort. 
A villámcsődületbe bevonták a MiskolczRevital TSE és a Premier Alapfokú Művészeti Iskola táncosait, utánpótláscsoportjait. Csütör
tökön a Palotaszállóban és a Tündérkertben perdültek táncra, pénteken pedig Miskolc belvárosában. Fotó: Mocsári László

TÜNDÉREK TÁNCA  
A TÜNDÉRKERTBEN

A paprikás csirke egy igazi kö-
zönségkedvenc. Az Öreg Mis-
kolcz étterem séfje megosztja 
velünk, hogyan készíthetjük el 
a tradicionális magyar fogást 
kicsit máshogy: csirke mellé 
nem csak túrónudli, de pácolt 
tök is kerül a tányérra.

Hozzávalók a csirke supre-
me-hez: 5 db tanyasi csirkemell 
supreme, 1 liter alaplé, 0,5 kg csir-
keszárny- vagy nyak, 1 db sár-
garépa, 1 db zellergumó, 1 db 
petrezselyemgyökér, 1 szál petre-
zselyemzöld, 1 db közepes vörös-
hagyma, szemes bors, só.

Hozzávalók a paprikás mártás-
hoz: 1 liter csirkealaplé, 4 db kö-
zepes méretű vöröshagyma, 4 db 
kápia paprika, 2 db paradicsom, 
fűszerpaprika, só, fekete bors.

Hozzávalók a pácolt tökhöz: 1 
db közepes főzőtök, 1 liter víz, 1 dl 
fehérborecet, 100 g kristálycukor, 1 
ág kapor, 2 evőkanál só, sárga mus-
tármag, fekete bors, babérlevél.

Hozzávalók a túrónudlihoz: 0,5 
kg tehéntúró, 4 db tojássárgája, 
200 g finomliszt, só, fekete bors, ka-
por, csirkealaplé.

Elkészítés:A zöldségeket na
gyobb darabokra aprítjuk, a 
csirkével hideg vízben feltesszük 
főni. Mikor felfőtt, leszedjük a 
habját. Lassú tűzön főzzük to
vább, majd beletesszük a fűsze
reket és még 40 percig főzzük, 
majd leszűrjük. A mártáshoz a 
paprikát és a paradicsomot forró 
sütőben körülbelül fél óra alatt 
megsütjük, majd meghámoz
zuk. A hagymát kacsazsíron 
üvegesre pirítjuk, majd rátesz
szük a megtisztított paradicso
mot, paprikát. Fűszerpapriká
val, sóval, borssal fűszerezzük. 
Felöntjük csirkealaplével, majd 
körülbelül 40 percig forraljuk 
vissza. Ezek után botmixerrel 
pürét készítünk, átszűrjük, tála
lás előtt vajjal krémesítjük.

A túrónudlihoz összetörjük 
a túrót, majd a tojássárgájával 
összekeverjük, fűszerezzük, és 
beledolgozzuk a lisztet. Ha egy
nemű tésztát kaptunk belőle, 
nudlikat szaggatunk. Forrásban 
lévő, sós vízben főzzük ki. Mi
kor már feljönnek a nudlik a víz 
tetejére, még két percig főzzük 
őket. A kifőtt nudlikat olvasz

tott vajban megforgatjuk. A pá
colt tökhöz megtisztítjuk, kima
gozzuk és felkockázzuk a tököt. 
Savanyítóléhez a hozzávalókat 
egy fazékba tesszük, jó alaposan 
felforraljuk, majd a levet forrón a 
tökre önjük, és lefedve hagyjuk 
kihűlni. Hidegen fogjuk tálalni.

A tanyasi csirkemellet négy
százalékos sóoldatban bepácol
juk, másfél óra után kivesszük a 
pácból, papírral leitatjuk. A sü
tőt 220 fokra előmelegítjük. A 

csirkemell bőrös felét forró ser
penyőben hirtelen megpirítjuk, 
majd az előmelegített sütőben 
húsz perc alatt készre sütjük.

Tálalás: A tányérra bőven ra
kunk a vajjal krémesített mártás
ból. A sütőben készre sütött csir
két pár percig hagyjuk pihenni, 
majd felvágjuk és a mártásra 
tesszük. A vajban megforgatott 
nudlikat és a hideg tököt köré 
rakjuk. Házi tejföllel, frissen vá
gott zöldhagymával tálaljuk.

Paprikás csirke – újratöltve
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