
Új bérlakás-stratégiáról is tárgyal az augusz-
tusi közgyűlés. Ebben egyebek mellett szerepel, 
hogy a piaci árakhoz igazítják a bérleti díjakat, 
de közben – hogy itthon tartsák a fiatalokat – a 
számítások szerint 2,5 milliárd forintból újjá-
varázsolnák a meglévő önkormányzati lakáso-
kat, illetve szó van újak építéséről is. A bevé-
telekből egy szociális alapot is létrehoznának, 

amivel a valóban rászoruló bérlőket támogat-
nák. Több mint 4800 önkormányzati tulajdon-
ban lévő lakás van Miskolcon, ebből közel ezer 
üresen áll, és mintegy hatszáz nem alkalmas 
arra, hogy bérbe adják őket. A Nagy-Miskolc 
program részeként ezen a helyzeten változtat-
na az önkormányzat.

Folytatás a 4. oldalon
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SZENT ISTVÁN  
ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPÉN 

Lehetetlen, vagy majdnem lehetetlen már szállást ta-
lálni Miskolc egyik fő idegenforgalmi központjában az 
augusztus 20-23. közötti napokra. A „hosszú hétvégé-
re” jószerével minden ágyat lefoglaltak a Tapolcára ké-
szülő-érkező turisták. A legnagyobb szálláshelyektől a 
legkisebb kiadó szobákig, úgy tűnik, mindenhova ki-
tehető már napokkal korábban a megtelt tábla. Mis-
kolctapolcán járva saját szemével is láthatja az ember, 
ahogy sajnálkozva elküldik innen is, onnan is azokat, 
akik előzetes foglalás nélkül fogtak bele a keresésbe.

Folytatás az 5. oldalon

Miskolc Megyei Jogú Város közgyűlése hat hónap kiha-
gyása után ül össze újra augusztus 28-án, pénteken. A 
képviselők maratoni ülésre készülhetnek, hiszen 25 elő-
terjesztést kell megtárgyalniuk, amelyek között számos, 
várhatóan nagy vitát kiváltó téma is található.

Rögtön az első téma iga-
zán „húsbavágó” lesz, hiszen 
Miskolc költségvetésének 
módosítása kerül terítékre, 
amelynek egyeztető tárgya-
lására valamennyi frakci-
ót, így a Velünk a Város és 
a Fidesz-KDNP képviselőit 
is meghívta a városvezetés. 
Az már a járvány kitörését 
követően elrendelt intézke-
dések idején is prognosz-
tizálható volt, hogy az ön-

kormányzat legfontosabb 
bevételei, így az iparűzési és 
az idegenforgalmi adókból 
befolyó összegek is elmarad-
nak majd idén a tervezettől. 
A gépjárműadó teljes elvo-
nása pedig végképp megpe-
csételte a februárban elfo-
gadott költségvetés sorsát, 
hiszen ezen intézkedések 
több száz millió forintot vet-
tek ki Miskolc „zsebéből”.

Folytatás a 4. oldalon

Maratoni közgyűlés 
várható

Milliárdos miskolci ingatlanfejlesztés

Devera István neve az elmúlt több mint 
két és fél évtizedben összeforrt az ómas-
sai Vadásszal. A kis hegyi kocsma a helyi-
ek mellett túrázóknak, sportolóknak lett 
törzshelye, az ország minden tájáról van-
nak visszajáró vendégek. A kultikus hely 
Pista bácsi betegsége miatt több hónapig 
zárva volt, az öreg vendéglátós azonban 
a helyiek és a kirándulók szeretete miatt 
úgy döntött, újból kinyit.

Portrénk az 5. oldalon

Nehézkesebb és lassabb is 
autóval közlekedni ezekben 
a napokban Miskolcon. A je-
lenségnek igen egyszerű az 
oka: több belvárosi útfelújí-
tási vagy éppen útfelbontás-
sal és forgalmi korlátozással 
is együtt járó munka is ösz-

szeért: a Kossuth utca teljes 
felújítása még júniusban kez-
dődött, ez viszont még nem 
okozott nagyobb problémát. 
A Kis-Hunyadé már annál 
inkább, a kétsávos útszakasz 
egy igen forgalmas, a Day-
ka Gábor és a Dózsa György 

utca közötti szakasza van le-
zárva, az autósoknak az észa-
ki tehermentesítő felé kell 
kerülni. A Kiss Ernő utcán 
pedig a tavaly felújított sza-
kasz hibáit a garanciális idő 
alatt javíttatja a város.

Folytatás a 4. oldalon

ÚTFELÚJÍTÁSOK: TÖBB 
SZAKASZON IS DOLGOZNAK

Az örök Vadász Tapolca: a hosszú hétvégére „megtelt”

Államalapításunk ünnepén mosolygott az idő is, így a csalá-
dok szívesen vettek részt az augusztus 20-ai programokon, 
amik városszerte várták őket. Szent István királyunk ünnepe 
a szívekben békét teremtett, de tartalmas szórakozást is kínált 
minden érdeklődőnek.

Zászlófelvonással kezdődött 
a rendezvénysorozat a Nép-
kertben, majd a Szent István 
téren folytatódott Veres Pál 
polgármester ünnepi beszé-

dével, ami után a történelmi 
egyházak képviselői megál-
dották az új kenyeret. A Felső-
hámorban található Szent Ist-
ván-szobornál Varga Andrea 

Klára alpolgármester mon-
dott beszédet. A pandémia 
miatt halasztották erre a nap-
ra a városi kitüntetések átadá-
sát, amit az ünnepen pótoltak 
a Miskolci Nemzeti Színház-
ban. A Szent István téren egész 
nap színes programok várták 
a családokat. Zenélt a Száma-
dó és a Tényleg Zenekar, fel-
léptek a Miskolci Mazsorett 

Együttes, a Ködmön Formá-
ciós Táncegyüttes, a Szinva-
völgyi Néptáncműhely és a 
Miskolci Nemzeti Színház 
művészei. Kitelepült a Fügedi 
Márta Népművészeti Egyesü-
let, ami mesterségbemutatókat 
tartott. Este 6-tól pedig ezúttal 
az Erzsébet tér adott otthont a 
GasztroPlacc Extrának.

Cikkek a 2-3. oldalon



Egész nap – zenével, tánc-
cal – programok sora várta 
az érdeklődőket a Városház 
téren, a polgármesteri hiva-
tal és a megyeháza közötti 
területen.

„Gyönyörködöm a munkái-
ban. Az Isten áldja meg a ke-
zét” – mondja egy néni a Szent 
István térre kitelepülő Fügedi 
Márta Népművészeti Egyesü-
let egyik tagjának, miközben 
megigazítja a maszkot az arcán. 
Barnáné Juhász Ildikó moso-
lyogva, kedvesen válaszolva fo-
gadja a szép szavakat. „A mesék 
világában élek, illusztrációkat 
készítek ezekhez a csodás tör-
ténetekhez” – mondja már ne-

künk. Pár percre félre is teszi 
az ecsetet, miután megígértük, 
hogy nem tartjuk fel sokáig. 
Majd maga is mesébe fog.

– Régebben illusztrátornak 
készültem, gyerekként is elva-

rázsolt ez a világ, főleg a tün-
dérek világa. A mesék nagy 
titkokat rejtenek, amikbe iga-
zán bele tudjuk képzelni, élni 
magunkat. Minden korosz-
tálynak mást és mást üzen-
nek; egy kisgyerek teljesen 
másképp éli meg, mint egy 
felnőtt, mert ugye számunkra, 
„nagyok” számára is sok ta-
nulsággal szolgálnak.

Képeit akvarellel, illetve ak-
rilfestékkel készíti, ritka, hogy 

olajfestményt adna ki a kezei 
közül. – Utóbbi lassan szá-
rad, nekem pedig nincs ott-
hon műtermem, a saját kony-
hámban dolgozom. Így aztán 
gyorsan száradó festékeket 
használok.

Az egyesület rendszere-
sen kitelepül az ünnepekkor, 
ilyenkor sokan látogatnak el 
standjaikhoz – ahol nem csak 
gyönyörködni, de bekapcso-
lódni is szabad a régi kézmű-
ves mesterségek fortélyainak 
megtanulásába. Garamhegyi 
Andrásné hímzéssel foglalko-
zik. „Minden jöhet, ami text-
illel kapcsolatos”, mondja Er-
zsike néni. – Van, hogy varrni, 
máskor hímezni tanítom a 
gyerekeket. Mindig kitalálok 
számukra valamilyen foglal-
kozást. Hogy mit, azt éjszaka 
megálmodom, majd másnap 
otthon megvalósítom, így már 
rutinos mozdulatokat, techni-
kákat tudok átadni a fiatalabb 
generáció tagjainak.

Most éppen az ujjbábok ké-
szítésébe nyerhettek bepillan-
tást. Némi fejtörés után, kéz-
ügyességüket használva egész 
jól elboldogultak vele a gyere-
kek. Addig mi szülőkkel be-
szélgetünk. Tünde elmondja, 
hogy augusztus 20-át a mis-
kolci belvárosban való baran-

golásra szánják. Az ünnep idén 
náluk különös jelentőséggel 
bír. – A nagyobb fiunk telje-
sen odavan az István, a király 
rock operáért. De egyébként is 
abszolút fogékonyak minden-
re, ami magyar történelem. 
Igaz, most még csak regéket, 
mítoszokat olvasunk. Én ma-
gam is fontosnak tartom, hogy 
a magyarság értékeit, hagyo-
mányait átadjuk nekik.

Oroszné Fancsalszki Edina 
párjával, kislányukkal, vala-
mint az egyik nagyszülővel és 
dédszülővel érkezett Hernád-
németiből. – Szerettünk vol-
na egy picit kimozdulni ott-
honról. Tudtuk, hogy lesznek 
programok Miskolcon, au-
gusztus 20-án egyébként is 
mindig megyünk valahová. 
Egyébként mindig keressük 
a rendezvényeket, bár idén 
azért olyan sok lehetőség nem 
volt kimozdulni. Most megra-
gadtuk a lehetőséget.

A Városház téren, a polgár-
mesteri hivatal és a megye-
háza közötti területen családi 
programok várták az érdeklő-

dőket. Fellépett például a Ze-
nebona Társulat, a Csodama-
lom Bábszínház és a Perecesi 
Bányász Koncert Fúvószene-
kar is. Láthatták aztán az ér-
deklődők a Miskolci Mazso-
rett Együttest, a KÖDMÖN 
Formációs Táncegyüttest, a 
Miskolci Nemzeti Színház 
művészeinek műsorát, vala-
mint a Tényleg zenekar köz-
reműködésével a Szinvavölgyi 
Néptáncműhely ünnepi mű-
sorát is.

A Szent István téren bárki vá-
sárolhatott nemzeti szalaggal 
átkötött, ünnepi kenyeret, de 
volt rétesvonat, tönkölykenyér-
sütés-dagasztás, és népi játékok, 
népművészetimesterség-bemu-
tató meg játszóház várta a csalá-
dokat a Fügedi Márta Népmű-
vészeti Egyesület vezetésével. A 
városháza és a megyeháza kö-
zött, a Városház téren pedig a 
Borka Játszópark szórakoztatta 
a kicsiket és nagyokat egyaránt.

Kujan István

Aktuális
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Kíváncsiság lett a neve a 
2020-as Magyarország tor-
tájának. Aki kíváncsi Fü-
redi Krisztián tápiószecsői 
cukrászmester alkotására, 
az már augusztus 19-étől, 
szerdától megkóstolhatja. A 
Magyarország cukormen-
tes tortája kitüntető címet a 
Szentivánéji álom elnevezé-
sű édesség nyerte idén.

Evett már 24 karátos arany-
ból készült mandulát? Az idei 
országtorta elfogyasztásával ki-
próbálhatja. Miskolcon a Kis-
gergely Cukrászda kínálja év 
közben is az ország tortáját, 
többfélét is. Most is hozzájuk 
mentünk, hogy megnézzük, 
hogyan készíti Horváth Zsolt 
mestercukrász. – Már negye-
dik éve van szerencsém az or-

szág tortájához. Azt gondolom, 
kiváló kezdeményezés volt, hi-
szen jó bemutatkozási lehető-
ség a cukrásziparnak. Az évről 
évre kiválasztott torták elké-
szítése hosszú folyamatot igé-
nyel, nyolc órát, és szerintem 
elég nehéz munka a háziasszo-
nyoknak. Most nagyon gyor-
san kell „legyártanunk” négy-
ezer-négyezer-ötszáz szeletet, 
mert az a tapasztalatunk, hogy 
a négynapos ünnep alatt ennyi 
fog elfogyni. Év közben is kere-
sik a korábbi évek tortáit, pél-
dául a pándi meggyeset vagy a 
szatmári szilvásat – sorolta.

A mestercukrász szerint az 
idei év tortája azért különleges, 
mert a gyümölcsbetét birsal-
mából van, ami megosztja az 
emberek ízlését. – Van, aki na-
gyon szereti, más meg egyálta-

lán nem. Ehhez és a piskótala-
pokhoz társul még egy ropogós 
réteg, ami már negyedik éve jel-
lemzője az országtortáknak. Az 
ideiben könnyű krém van, ami 
nem teszi nagyon édessé. És 
hogy mik az összetevői? A tel-
jesség igénye nélkül mandula, 
mandulapaszta, törökmogyoró, 
zsíros tészta, szárított ostya, bir-
salmapüré, tojás, fehér csoko-
ládé, sűrített tej, glükózszirup, 
kristálycukor, étcsokoládé és 
festék az arany színű mandulá-
hoz. A bonyolultságát az adja, 
hogy sok mindent főzni kell 
benne és mindezt lehűteni. Az 
összerakása díszítéssel, szelete-
léssel együtt már csak fél órát 
vesz igénybe – mondta Horváth 
Zsolt, aki bevallása szerint na-
ponta hetven-nyolcvan darabot 
is elkészít.             Répássy Olívia

A kíváncsiságot elégíti ki az idei országtorta

Sokan nézték a mazsorettek bemutatóját
A gyerekek nagyon élvezték a régi népi játékokat. Fotók: Mocsári László

Az Orosz család Hernádnémetiből érkezett megnézni a miskolci programokat Kicsik, nagyok egyaránt élvezték az esti koncertet

MESÉS CSALÁDI PROGRAMOK MISKOLCON 



Az összefogás, a párbeszéd és 
a közös gondolkodás fontossá-
gáról beszélt a nemzeti ünne-
pen Veres Pál.

A nemzeti lobogó felvonásá-
val kezdődtek meg az augusztus 
20-ai miskolci programok a nép-
kerti országzászlónál. A progra-
mok ezután a Szent István téren 
folytatódtak, ahol Miskolc pol-
gármestere mondott ünnepi kö-
szöntőt.

Veres Pál beszédében az össze-
fogásra és a közös gondolkodás 
szükségességére hívta fel a figyel-
met. Mint mondta, augusztus 
20-át világszerte minden magyar 
közösség megünnepli, hiszen en-
nek a napnak a fő üzenete a ma-
gyar állam alapítása, az arra tör-
ténő emlékezés, tisztelgés Szent 
István király előtt.

– Ugyanakkor úgy gondo-
lom, hogy a mai nap más üze-
netet is hordoz. Ez az első olyan 
esemény hosszú ideje, amelyen, 
még ha bizonyos szabályok be-
tartása mellett is, de ismét közö-
sen, együtt ünnepelve vehetünk 
részt. A kialakult helyzet meg-
mutatta, hogy Miskolc lakossága 
képes összefogni fegyelmezetten, 
és egy közös célt szem előtt tart-
va cselekedni. Talán az összefo-
gás és a közös célban való hit az, 
amely szintén motiválta ősein-
ket az államalapítás időszakában 
is. Hiszen közös cél nélkül nincs 
eredmény, összefogás nélkül pe-
dig szándék a cél eléréséhez – je-
lentette ki, majd hozzátette azt is: 

Miskolc a védekezésben is meg-
mutatta, hogy képes annak előse-
gítéséért, egy közös célért össze-
fogva cselekedni.

Soha el nem évülő érdemek
A városvezető méltatta Szent 

István királyt, aki „képes volt a 
népcsoportokat nemzetté ko-
vácsolni, a Kárpát-medencében 
egy országot, egy államot létre-
hozni.” – Felismerte azt az érték-
rendet, amihez igazodva stabillá 
és erőssé teheti országát, nemze-
tét, államát, és volt ereje, elszánt-
sága, hogy népével mindezt el-
fogadtassa. Nem biztos, hogy 
nélküle ma lenne magyar nemzet 
Európa közepén az államalapítás 
után ezer évvel. Érdemei sosem 
évülnek el, emlékezzünk rá hálá-
val – tette hozzá.

Párbeszéd,  
közös gondolkodás

Veres Pál kijelentette, az ünnep-
hez szorosan kapcsolódó népszo-
kásnak, az új kenyér szentelésé-
nek mindig kiemelkedő szerep 
jutott Magyarországon. „A búzát 
és a kenyeret életnek is hívták Ma-
gyarországon, sőt egyes tájegysé-
gekben ezzel azonosították. Most, 
a világjárvány első hulláma után, 
reménykedve abban, hogy nem 
lesz másik, különös többletjelen-
tést hordoz az új kenyér, az élet 
köszöntése” – jelentette ki, majd 
hozzátette, ahhoz, hogy sikeresek 
legyünk – akár a járvány elleni to-
vábbi védekezésben is – szükséges 
a közös akarat és a közös felelős-
ség felismerése.

– Miskolc városa, a sokszínű-
ségen túl, mindig képes volt egy-

ségben gondolkodni. Talán leg-
inkább ez segítette hozzá ahhoz, 
hogy mára a régió legjelentősebb 
kulturális, gazdasági és turiszti-
kai központjává váljon, és tovább 
erősödjön. Az önkormányzat fo-
lyamatosan igyekszik alkalmaz-
kodni napjaink kihívásaihoz és 
igényeihez egyaránt, mert csak 
így biztosítható az, hogy a mis-
kolciak úgy érezzék, hogy egy 
fejlődő, élhető és otthonos város 
lakói, amelyben élni jó! Ehhez az 
összefogáson túl elengedhetetlen 
a párbeszéd és a közös gondolko-
dás szándéka – zárta gondolatait 
a polgármester.

A beszédet követően a törté-
nelmi egyházak képviselői ál-
dották, szentelték meg az új ke-
nyeret.

Tajthy Ákos
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„MISKOLC MINDIG KÉPES VOLT  
EGYSÉGBEN GONDOLKODNI!” 

Veres Pál, Miskolc polgármestere felvágja az új kenyeret. Fotó: Juhász Ákos

Ünnepélyes keretek között 
adták át Miskolc város díjait 
és elismeréseit augusztus 
20-án.

Rendhagyó módon augusz-
tus 20-án tartotta Miskolc vá-
rosa azt az ünnepi közgyűlést, 
melyen átadták Miskolc város 
idei kitüntettjeinek az immár 
hagyományos városi díjakat és 
elismeréseket. A programot dr. 
Ignácz Dávid, Miskolc jegyzője 
nyitotta meg, aki emlékeztetett, 
eddig minden évben május 11-
én, a város napján tartották ezt 
az alkalmat, azonban a veszély-
helyzet és a koronavírus-járvány 
miatt az ünnepeltek méltó kö-
szöntésére mindeddig nem volt 
lehetőség.

Ezután Veres Pál polgármes-
ter köszöntötte a megjelenteket, 
aki beszédében megismételte 
délelőtti gondolatait az ünnep fő 
üzenetéről, ami nem más, mint 
az államalapítás és az arra törté-
nő emlékezés, és tisztelgés Szent 
István királyunk előtt. Visszaté-
rő elem volt délelőttről az össze-
fogásra, az együtt gondolkodás-
ra való figyelemfelhívás is.

A legjelentősebb  
emléknap

– Államalapításunk ünnepe 
talán az egyik legjelentősebb 
emléknap, mivel arra emlé-

keztet bennünket, hogy őseink 
összefogással és fáradságos 
munkával megteremtették an-
nak lehetőségét, hogy ma egy 
történelmében sokszínű, ter-
mészeti adottságait tekintve 
Európában egyedülálló, jelen-
tős kulturális értékekkel bíró 
országban élhetünk. A mai 
nap viszont arra is emlékez-
tet, hogy a történelem viharai 
a Szent Korona országát szét-
darabolták. De az országha-
tárok nem darabolhatják fel 
a magyar nemzetet. A célki-
tűzéseink megvalósításához 
napjainkban is szükséges az 
összefogás, hiszen csak ezzel 
valósíthatjuk meg mindazt, 
ami a nemzet, az ország, egy 
város és az ott élő emberek ja-
vát szolgálja – hangsúlyozta.

A városvezető kijelentette, 
Miskolc rendkívül fontosnak 
tartja a párbeszédet a különbö-
ző szervezetekkel éppúgy, mint 
a város polgáraival – hiszen a 
folyamatos kommunikáció je-
lentősen hozzájárul ahhoz, 
hogy Miskolcon olyan változta-
tások, fejlesztések történjenek, 
amik figyelembe veszik a mis-
kolciak véleményét, gondola-
tait, észrevételeit. „Az együttes 
gondolkodás ugyanis elősegí-
ti a hatékony megvalósítást, és 
annak záloga is, hogy az itt élők 
azt érezzék, hogy odafigyelnek 

rájuk, meghallgatják őket, és 
minél inkább magukénak érez-
hessék a várost, amiben élnek.” 
– tette hozzá.

Példát mutatnak
– A mai nap nemcsak azok 

számára ünnep és elismerő pil-
lanat, akik a nekik adományo-
zott kitüntetéseket vehetik át, 
hanem ünnep Miskolc vala-
mennyi polgára számára is. Ün-
nep azért, mert azok a szemé-
lyek vagy szervezetek, akiknek, 
amiknek munkáját ma itt elis-
merjük, példát mutatnak kör-
nyezetüknek, olyan példát, ami 
azt sugallja, hogy elszántsággal, 
kitartó akarattal és odaadással 
minden megvalósítható. A díja-
zottak megmutatják nekünk azt 
is, hogy Miskolc napjainkban 
is számos kiválósággal büszkél-
kedhet, legyen szó egyéni élet-
útról vagy csapatban, közösen 
végzett munkáról. Miskolcot 
mindig a sokszínűség jellemez-
te, ahogy jellemzi ma is, hiszen 
az élet legkülönbözőbb terüle-
tein dolgozó és alkotó emberek 
tevékenységét ismerjük el a mai 
ünnepi közgyűlés keretében – 
zárta gondolatait Veres Pál.

Az ünnepi beszédet követően 
Miskolc város idei díszpolgárai 
és további díjazottjai vették át el-
ismeréseiket.

T. Á.

„EZ A NAP ÜNNEP MISKOLC VALAMENNYI POLGÁRA SZÁMÁRA!” 

A mai ünnep legfőbb üze-
nete: ápoljuk nemzeti érté-
keinket, legyünk büszkék 
magyarságunkra – hang-
súlyozta Varga Andrea al-
polgármester (képünkön) 
augusztus 20-án Felsőhá-
morban, a Szent István-szo-
bornál tartott ünnepségen.

Délután 2 órától Felsőhá-
morba hívták az ünneplő 
miskolciakat. A Himnusz 
közös eléneklését követő-
en a város alpolgármeste-
re kiemelte, ma nemcsak 
az államalapító szent ki-
rályt, hanem az új kenyeret 
is ünnepeljük. – Az új ke-
nyér maga az élet; a szor-
gos munkáért is köszönetet 
mondunk ilyenkor – hang-
súlyozta Varga Andrea.

„Ez a nap az összetarto-
zás, a nemzet egységének 
és erősítésének ünnepe is” 
– folytatta. A világ számos 
pontján együtt ünnepelünk 
mi, magyarok. Fontos, hogy 
átérezzük augusztus 20. tar-
talmát, üzenetét.

– Az államalapítás nem 
volt konfliktusoktól men-
tes. Napjainkban is nagy 
szükség van az összefo-
gásra, a hazaszeretetre, az 
együttműködésre és a kö-
zösség érdekeinek előtér-
be helyezésére – mondta az 
alpolgármester. – A hosszú 
távú, közös érdekek mentén 

a rövid távú, személyes célo-
kat háttérbe szorítva, közös-
ségként, együtt mozdulva 
tettek eleink a közös cél el-
éréséért. Napjainkban is ez 
a feladat vár ránk.

A mai ünnep legfőbb üze-
nete: ápoljuk nemzeti érté-
keinket, legyünk büszkék 
magyarságunkra, hagyo-
mányainkra, és azokra, akik 
ma elismeréseket vehettek 
át. Hiszen munkájukkal 
hozzájárultak Magyaror-
szág és Miskolc hírnevének 
öregbítéséhez – mondta.

Az ünnepi beszédet kö-
vetően a megemlékezés ko-
szorúit, virágait helyezték el 
Szent István szobránál a vá-
ros vezetői, politikai pártok, 
civilszervezetek és egyesü-
letek tagjai. Majd megszen-
telték, megáldották, azután 
felszelték, és az ünneplők 
között szétosztották az ün-
nepi kenyeret.

Kujan István

„Legyünk büszkék 
magyarságunkra” 
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Miskolc Megyei Jogú Város 
közgyűlése hat hónap ki-
hagyása után ül össze újra 
augusztus 28-án, pénteken. 
A képviselők maratoni ülésre 
készülhetnek, hiszen 25 elő-
terjesztést kell megtárgyalni-
uk, amelyek között számos, 
várhatóan nagy vitát kiváltó 
téma is található.

Folytatás az 1. oldalról
De további milliárdos bevé-

telkiesést okozott a turizmus 
leállása, a Diósgyőri vár és a 
fürdők kényszerű zárva tartá-
sa, a parkolás ingyenessé tétele, 
illetve a kijárási korlátozások 
ideje alatt a tömegközlekedé-
si eszközök utasforgalmának 
80-90 százalékos csökkené-
se. Emiatt jelentős változáso-
kat kell végrehajtani a város 
költségvetésében, és erről bi-
zonyára hosszasan vitáznak 
majd a képviselők.

A kormány által elrendelt 
ingyenes parkolás nemcsak 
a városnak, hanem a bérletet 
váltóknak is veszteséget oko-
zott, hiszen ők előre fizettek a 
szolgáltatásért. A város veze-
tése azonban kompenzálni kí-
vánja az érintett autósokat, és 
országosan egyedülálló mó-
don arra tesznek javaslatot az 

egyik előterjesztésben, hogy 
az idén április 5-éig megváltott 
éves zónás és kombinált bérle-
tek érvényességét 2021. február 
10-éig meghosszabbítják.

A közgyűlés elé kerül Mis-
kolc 2020-2024 közötti gazda-
sági programja. A több mint 
120 oldalas szakmai anyag 
kijelöli azokat az irányokat, 
amelyek mentén a város veze-
tése fejleszteni kívánja a helyi 
gazdaságot, és szerepeltek Ve-
res Pál Nagy-Miskolc prog-
ramjában is.

Minden bizonnyal az egyik 
legnagyobb érdeklődést kivál-
tó napirendi pont lesz a Mis-
kolci Rendőrkapitányság 2019. 
évi beszámolója. A város köz-
biztonságának több kérdése is 
élénk vitát váltott ki az elmúlt 
hetekben, többek között a fi-
atalok belvárosi szórakozása. 
Ezekről a problémákról a Ve-

lünk a Város- frakció tagjai, 
Szopkó Tibor és Szilágyi Sza-
bolcs is tartott sajtótájékoztatót. 
Többek között arról beszéltek, 
hogy a rendőrség adatai szerint 
az elmúlt félévben harmadá-
ra csökkent a rablások száma 
Miskolcon a korábbi évekhez 
képest, és csaknem 14 száza-
lékkal kevesebb bűnesetet re-
gisztráltak a városban. Veres 
Pál polgármester közbiztonsá-
gi egyeztető ülést is összehívott 
a nyáron, ahol kiderült, hogy a 
rendőrség nyomozóportyák-
kal és egyéb intézkedésekkel 
igyekszik elejét venni a „bal-
héknak” a belvárosban.

A miskolci közgyűlés kö-
vetkező ülését augusztus 28-
án, pénteken délelőtt 9 órá-
tól tartják, amelyet videós és 
szöveges közvetítésben kö-
vethetnek az érdeklődők a 
minap.hu oldalon.

Új bérlakás-stratégiáról is tárgyal az augusztusi közgyűlés. Eb-
ben egyebek mellett szerepel, hogy a piaci árakhoz igazítják a 
bérleti díjakat, de közben – hogy itthon tartsák a fiatalokat – a 
számítások szerint 2,5 milliárd forintból újjávarázsolnák a meg-
lévő önkormányzati lakásokat, illetve szó van újak építéséről is.

Folytatás az 1. oldalról
– Az egyik legnagyobb prob-

lémánk valóban az, hogy az 
ingatlanállományunk jelen-
tős része üresen áll, ráadásul 
sok lakás kiadásra alkalmat-
lan állapotban van – mond-
ja a Miskolc Holding Önkor-
mányzati Vagyonkezelő Zrt. 
ingatlangazdálkodási vezetője. 
Beke Tibor szerint erre a sürgős 
problémára keresték a meg-
oldást az új ingatlanstratégia 
megalkotásánál. – Az elsőd-
leges célunk, hogy amit lehet, 
minél gyorsabban felújítsunk. 
Korábban az üzletág által meg-
termelt bevételt – az elmúlt 5 
évben mintegy 1,8 milliárd fo-
rintot – nem erre fordítottuk. 
Az új stratégia egyik legfonto-
sabb alapelve, hogy minden in-
gatlant bérbe adjunk – és csak 
végső esetben szeretnénk érté-
kesíteni a lakásokat.

2013-ban volt utoljára
A stratégia az augusztu-

si közgyűlésen kerül a képvi-
selők elé. Ebben a rendelet al-
kotói leszögezik: a lakáspiaci 
árszinttől jelentősen alacso-

nyabb lakásbérleti díjak búj-
tatott szociális támogatást je-
lentenek. Ezért a bérleti díjak 
szintjét a piaci alapon bérbe 
adott lakások esetén legalább 
a piaci árszint 75 százalékán, 
míg a költségelven bérbeadott 
lakások esetén legalább a piaci 
árszint 50 százalékán határoz-
nák meg. Ezzel párhuzamosan 
a bevételek legalább 10 százalé-
kát visszaforgatnák egy szociá-
lis alapon adható lakbértámo-
gatás finanszírozására.

– A teljes lakásállományt 
érintő bérletidíj-rendezés utol-
jára 2013-ban volt Miskolcon 
– mutat rá a Holding lakás-
hasznosítási vezetője. Kapos-
váriné Bornemisza Emese úgy 
fogalmaz: a piaci és a költségel-
vű árak is mélyen a piaci bérle-
ti díjak alatt vannak. Ezekhez 
igazítják majd az önkormány-
zati bérlakások díjait.

Szociális bérlakásprogram 
indulhat

A befolyt bevételek legalább 
60 százalékát aztán az ingat-
lanvagyon elemeinek felújítá-
sára, illetve új ingatlanok építé-

sére, 10 százalékát a szociá lisan 
rászoruló bérlők támogatásá-
ra, 30 százalékát pedig az ön-
kormányzat költségvetésé-
nek támogatására fordítanák. 
Szopkó Tibor, a miskolci ön-
kormányzat Köznevelési, Kul-
turális, Turisztikai, Ifjúsági és 
Sport Bizottságának elnöke ki-
emeli, a felelősségvállalás, az 
átláthatóság és az igazságosság 
vezérelte őket a rendelet meg-
alkotásakor. – Fontos cél, hogy 
lehetőleg növeljük – vagy leg-
alábbis ne hagyjuk csökkenni – 
az önkormányzati ingatlanál-
lomány értékét. Az is célunk 
– ahogy a Nagy-Miskolc prog-
ramban is megfogalmaztuk –, 
hogy itthon tartsuk a fiatalo-
kat. A stratégia azért több egy 
szimpla bérletidíj-emelésnél, 
mert a városvezetés vállalja, 
hogy az így létrejövő többlet-
források 60 százalékát – szá-
mításaink szerint mintegy 2,5 
milliárd forintot – visszafor-
gatjuk az ingatlanok felújításá-
ba, építésébe.

Legalább ilyen fontos pillér, 
hogy akiknek magasabb lesz a 
bérleti díjuk, viszont szociális 
alapon rászorulnak, azok se ke-
rüljenek kívül a rendszeren. Szá-
mukra egy összességében 400 
millió forintos keretet biztosíta-
nak majd a következő öt évben.

Kujan István

MILLIÁRDOS MISKOLCI  
INGATLANFEJLESZTÉS

A lakók szerint rengeteg a 
kérdőjel az egyébként ál-
taluk is várt beruházással 
kapcsolatban, ezért a lakos-
ság korrekt tájékoztatását 
kéri Hegedűs Andrea és 
Szopkó Tibor önkormány-
zati képviselők az Y-híd rö-
videsen kezdődő építkezését 
érintő intézkedésekről. 

Szerintük ugyanis sem az 
érintett lakók, sem ők nem 
kaptak információt a beru-
házó Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.-től (NIF).

Hegedűs Andrea aggasztó-
nak nevezte a helyzetet. Kije-
lentette: támogatja a beruhá-
zást, viszont elvárja, hogy a 
lakossággal kommunikáljon 
a NIF.

„Szeretnénk, hogy a mun-
kálatok alatti forgalmi ren-
det egyeztessék a lakossággal, 
valamint azt is, hogy bizto-
sítsanak alternatív közleke-
dési lehetőséget a lezárandó 
útszakaszt igénybe vevő kö-
zel húszezer embernek. Az 

iskolakezdéshez közeledve 
adjanak információt a meg-
terhelő reggeli csúcsforgalom 
kezelésére vonatkozóan!” 
– foglalta össze a lakossági 
problémákat.

Továbbá tájékoztatást kér-
nek – tette hozzá Hegedűs 
Andrea – a gyalogos-, és ke-
rékpáros forgalom biztosítá-
sáról.

Szopkó Tibor hozzátet-
te, hogy az Y-híd beruházás 
nagyon fontos Miskolcnak, 
de a projektnek csak akkor 
van értelme hosszútávon, ha 
annak minden eleme meg-
valósul. Beleértve a Kandó 
Kálmán tér és a József Attila 
utcai útfejlesztést is.

„Ezzel válik teljessé a pro-
jekt, hiszen így nemcsak a 
Szirmán és a Martinkert-
városban élők tudják köny-
nyebben megközelíteni a bel-
várost, hanem a Miskolcon 
áthaladó forgalom is valóban 
ki tudja kerülni a Búza teret 
és a település belvárosi részét” 
– tette hozzá.

Kérdések az Y-hídról

Az elmúlt hetekben több út-
szakaszon is egyszerre kezdőd-
tek munkálatok Miskolcon.

Folytatás az 1. oldalról
Tovább rontotta a helyze-

tet, hogy ezzel nagyjából egy 
időben kezdődött garanci-
ális hibajavítás a déli teher-
mentesítő Kiss Ernő utcai 
szakaszán. Ahogyan arról 
korábban beszámoltunk, ezt 
a négysávos utat még tavaly 
nyáron újították fel teljesen. 
A már elkészült útszakaszra 
a kivitelező cég korábban há-
roméves garanciát vállalt, és 
az első hibafelmérés alapján 
bizony bőven akadtak orvo-
solandó problémák az úton 
– mondta el lapunknak a 
polgármesteri hivatal város-

fejlesztési főosztályának ve-
zetője.

– A Kiss Ernőn jellemzően 
aknafedlapok megsüllyedé-
se okozott kellemetlenséget a 
közlekedőknek, ezek javítását 
néhány nap alatt elvégezték, 
a forgalmat hamar visszaen-
gedte a szakaszokra a kivite-
lező. Nagyobb probléma volt a 
buszmegállók felújítása, azok 
ugyanis korábban nem meg-
felelő minőségben készültek 
el, ezért itt gyakorlatilag újra 
kellett kezdeni a munkát – 
részletezte Nagy László.

Ez a gyakorlatban azt je-
lenti, hogy az egy éve elké-
szült betont fel kellett ver-
ni, újra kellett alapozni, és 
új kopóréteget is kaptak a 
megállók. „Ennek a beton-

nak huszon nyolc nap a kötési 
ideje, ekkor válik terhelhető-
vé. A jó hír, hogy ez a hatá-
ridő augusztus 25-én, vagy-
is jövő héten lejár, tehát már 
csak addig kell kerülgetni a 
lezárt területeket. Ezt köve-
tően a megállókat visszaad-
juk a buszoknak.”

Tartósabb lehet
Nagy László reményét fejez-

te ki, hogy a Kis-Hunyad utca 
felújítása tartósabb lesz. Ezt 
garantálná az is, hogy itt nem 
csupán az útpálya és a járda 
felújításáról van szó.

– Annak érdekében, hogy a 
következő öt-tíz évben ne kell-
jen az adott szakaszon az út 
felszínét megbontani, koráb-
ban arra kértük a közműszol-

gáltatókat, hogy az esetleges 
föld alatti munkákat végez-
zék el. A területen jelenleg a 
Mivíz Kft. dolgozik, ők a víz-, 
szenny víz- és csapadékvíz-be-
kötéseket cserélik, ha ezzel 
végeznek, akkor következik a 
járda és az útpálya újjáépíté-
se, és a házfalakat, valamint 
a gyalogosokat védő korlát-
rendszer felújítása – hangsú-
lyozta.

Egyutcás város
Az útfelújítások nagyobb 

részét egyébként hagyomá-
nyosan a nyári hónapokban 
végzik nemcsak Miskolcon, 
hanem ország- és talán világ-
szerte. Nem meglepő – ma-
gyarázza a főosztályvezető 
–, mert a tanítási szünet és a 
nyaralási szezon miatt ilyen-
kor jóval kevesebb az autó az 
utakon.

– Szerencsére nem ezek az 
utolsó útfelújítások a város-
ban, hiszen szükség is van a 
munkálatokra. Miskolc alap-
vetően egyutcás város, tehát 
ezek a rekonstrukciók mindig 
fájni fognak, viszont legbelül 
azt szerintem mindenki tud-
ja, hogy ezeket a munkákat el 
kell végezni. A hivatal azzal 
próbálja segíteni a közleke-
dőket, hogy a tervezett felújí-
tásokat jó előre kommunikál-
juk majd – tette hozzá Nagy 
László.

 Tajthy Ákos

NEHEZÍTHETIK A KÖZLEKEDÉST  
A NYÁRI ÚTFELÚJÍTÁSOK

Velünk a Város: Veszélyes buszmegállókat vett át a korábbi, fideszes városvezetés
Augusztus 25-én birtok-

ba vehetik az ott élők a Kiss 
Ernő utca buszmegállóit, így 
egy hónap után visszaáll a 
forgalmi rend – áll a Velünk 
a Város-frakció közlemé-
nyében. Az arra közlekedők 
jogosan dühösek, hiszen 
minden nap dugóban kell 
állniuk, miközben a mosta-
ni útfelújítás elkerülhető lett 
volna. Elkerülhető, ameny-
nyiben a Kriza-Alakszai vá-
rosvezetés tavaly nyáron 
nem vesz át olyan munkát a 
kivitelezőtől, amely nem volt 

megfelelő, amelyet egy év 
után javíttatni kell.

A kötelező utóellenőr-
zés során derült ki, hogy hat 
buszmegálló veszélyes, ezért 
azokat újjá kell építeni. Az 
aknafedők közül többet már 
korábban is cserélni kellett, 
Miskolc akkori fideszes veze-
tése ennek ellenére elfogadta 
a kivitelező munkáját, ahogy 
dr. Nagy Ákos, a körzet kor-
mánypárti önkormányza-
ti képviselője is. A mostani 
városvezetésnek a garanciá-
lis javítást azért kellett elren-

delni, mert a szakasz utóel-
lenőrzése során több hiba is 
kiderült. A Kiss Ernő utcá-
ban összesen hat buszmeg-
állót építettek újjá, a megál-
lók már a helyükre kerültek, 
addig azonban ezeket nem 
lehet a forgalomnak átadni, 
amíg meg nem köt a beton. 
A javításra szorult aknafedő-
ket is már helyükre tették és 
a város jelenlegi irányítói re-
mélik, hogy az erre közleke-
dőknek már nem okoz több 
bosszúságot – zárul a frakció 
közleménye.

Maratoni közgyűlés  
várható 

Júliusban közbiztonsági egyeztető ülést tartott Veres Pál 
polgármester. Fotó: Mocsári László



Devera István hosszú bete-
geskedés után épült fel, és 
vendégei szeretetét érez-
ve döntött úgy: továbbviszi 
kocsmáját, ami huszonhat év 
alatt a miskolciak mellett a 
kirándulók, a sportolók kö-
zött is legendává vált.

– Nna, én csinálok még egy 
bagót magamnak, neked hoz-
zak még egy sört, fiam? – sze-
gezi nekem a kérdést Devera 
István, vagy ahogy mindenki 
hívja: Pista bácsi, az ómassai 
Vadász presszó teraszán. Bó-
lintok, mire ő nagy nehezen 
feláll a székből és miközben a 
botjáért nyúl, fájdalmasan mo-
rogja az orra alatt: „Jaj, csak azt 
tudnám, hogy mikor fog végre 
a lábam helyrejönni!”

A jelenet akár megszokott 
is lehetne a hivatalosan Mis-
kolchoz tartozó városrész, de 
valójában inkább a bükki kis 
falu régi kocsmájában. Kerék-
pározás közben más bringá-
sokhoz, túrázókhoz hasonló-
an rengetegszer megfordulok 
nála, és mindig jókat beszél-
getünk. A sántikálás, a bot 
azonban új dolog, ez nem volt 
jellemző Pista bácsira, kifeje-
zetten fiatalos gyorsasággal 
mozgott a pultban vagy a te-
raszon. Tavaly decemberben 
viszont történt valami, ami 
majdnem mindent megvál-
toztatott.

– Egyik éjjel vízért indul-
tam, amikor én már nem is 
emlékszem, hogy hogyan, de 
elestem, és utána egyszerű-

en nem tudtam lábra állni. 
Azonnal tudtam, hogy nagy a 
baj, combnyaktörésre gyana-
kodtam, minthogy a család-
ban már láttam ilyet. Hosszú 
időbe telt, de végül sikerült 
elkúszni a telefonig, aztán ér-
tesítettem a mentőket, majd 
a fiamat is, hogy engedje be 
őket. Máskülönben a tűzoltók 
törték volna be az ajtót, azt 
semmiképp sem akartam – 
kezdi a visszaemlékezést Pis-
ta bácsi.

Példás összefogás
A kórházba kerülve meg-

műtötték, majd hosszú, több 
hónapos betegeskedés követ-
kezett, sőt, háromszor újra 

is kellett éleszteni. A lába-
dozást – meséli – februártól 
otthon, gyermekeinél foly-
tatta, viszont mivel a család-
ban többen is kereskedőként 
dolgoznak, így sok emberrel 
kerülnek kapcsolatba, a ko-
ronavírus-járvány kitörése 
után úgy döntöttek, az lesz a 
legjobb, ha hazatér Ómassá-
ra. „A házban viszont egész 
télen nem volt fűtés, a vízve-
zeték elrepedt, így nem csak 
arról nem lehetett szó, hogy 
kinyithassam a kocsmát (ezt 
egyébként az akkori állapota 
sem engedte volna – a szerző), 
de a lakhatással is gond lett 
volna.” Végül a helyiek siet-
tek segítségére: átmenetileg 

a szembe szomszédok fogad-
ták be. A fiatal házaspár kö-
rülbelül egy éve lakik Ómas-
sán, de már a kezdetektől jó 
barátságban vannak a kul-
tikus vendéglátóhely üze-
meltetőjével. Nemcsak ők, 
hanem sok massai segít ki-
sebb-nagyobb gesztusokkal 
Pista bácsinak.

– Most már ismét lakha-
tó a ház, ha bottal, de meg is 
indultam, el tudom látni ma-
gam, főzök, mosok, takarítok, 
és mégis sokan gondolnak 
rám. Nagyon jólesik ezt meg-
élni, mert bár több mint húsz 
éve itt élek, most, a bajban bi-
zonyosodott be: befogadtak az 
itt élők – teszi hozzá.

Hiányoztak
Mint megtudjuk, Pista bá-

csi nemcsak az ómassaiaknak, 
hanem a túrázóknak, sporto-
lóknak, a kis hegyi falu (város-
rész) látogatóinak is hiányzott. 
Amikor már hazaköltözhetett, 
ismét sokat ült kint a Vadász 
teraszán, a kocsma viszont még 
zárva volt. „Sokáig gondolkod-
tam, hogy nyissak-e, bírom-e 
egyáltalán. Nem állítom, hogy 
a család örömmel fogadta, de 
a lényeg: az jön ki belőle, hogy 
végül júniusban vettem egy 
nagy lendületet, elmentem a 
pénztárgépért, és újra kinyi-
tottam. Nekem is hiányoztak a 
vendégeim, évtizedes kapcso-
lat, barátság köt a helyiekhez 
is, nem beszélve arról: vannak 
budapesti, dunántúli, sőt kül-
földről érkező törzseim is.”

Huszonhat éve
Ómassa szívében ma két 

vendéglátóhely foglal helyet 
egymással szemben. Az üze-
meltetők és a vendégek is jól 
megvannak egymással. Az öre-
gebbet, a hegy lábánál álló kis, 
sárga épületben működőt veze-
ti Devera István. A Vadásznak 
otthont adó épület az elmúlt 
közel százharminc évben sok-
szor változott: hol hozzátettek, 
hol elvettek belőle. A név sem 
volt állandó: Schmidt kocsmája, 
Múzeum kocsma – így is hív-
ták anno. Pista bácsi nevezte el 
Vadásznak akkor, amikor több 
mint huszonhat éve átvette azt.

– Először a rendszerválto-
zás után adta ki maszeknak 

a kocsmát az ÁFÉSZ. Akkor 
még volt itt egy fűszerbolt 
is, azt is ők üzemeltették. Az 
első vállalkozó egy ideig lát-
szólag jól működtette a he-
lyet, de később kiderült: ha-
talmas hiányt hozott össze. 
Ezzel december elején szem-
besült a cég. Feleségem ekkor 
az ÁFÉSZ egy másik, miskol-
ci boltját vezette, onnan he-
lyezték át Ómassára, hogy a 
helybéliek ne maradjanak bolt 
nélkül karácsonyra. Később 
aztán felajánlották, vállalko-
zóként vegyük át a boltot és a 
kocsmát is, amire igent mond-
tunk – mesélte.

Két éve már, hogy Pista bácsi 
egyedül viszi a Vadászt: felesé-
ge 2018-ban ment el. Erzsi né-
nit családja mellett a helyiek az 
évtizedek óta hozzájuk járó tu-
risták, sportolók, egyetemisták 
is gyászolták. A tapasztalt ven-
déglátós hozzáteszi: mai napig 
nincs olyan nap, hogy ne gon-
dolna társára, akivel negyven-
hét évig élt együtt.

– Mi mindig nagy-nagy sze-
retettel fogadtunk mindenkit, 
aki betért a Vadászba, és úgy 
érzem, a visszatérő vendégek 
is így vannak velem, velünk. 
Két évvel ezelőtt a folytatás 
mellett döntöttem. Most újra, 
mert úgy érzem, ha három-
szor is visszahozott a jóisten 
az életbe, akkor valami dol-
gom még van. Talán éppen itt, 
Ómassán, a Vadászban, a ven-
dégeim között – zárta Devera 
István.

Tajthy Ákos

Devera István közel három évtizede vezeti a Vadász presszót. Fotó: Mocsári László
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Akiket a hét elején megkér-
deztünk, minden hoteltől, 
apartmanból, panzióból, 
vendégházból úgy reagáltak 
a kérdésre, „Két felnőtt ré-
szére van-e szoba augusztus 
20-ától két-három napra?”, 
hogy nincs. 

Folytatás az 1. oldalról
A legismertebb szálláshely-

kereső weboldalak egyikén az 
augusztus 20-21-22-23-ai dá-
tumokat beállítva mindössze 
egy találat érkezett kedden 
déltájban: kétszemélyes fran-
ciaágyas szoba lenne 75 ezer 
forint körüli áron. Mellette 
pedig a figyelmeztető meg-
jegyzés: „oldalunkon már 
csak egy szoba maradt ezen 
az áron”. Egy másik interne-
tes oldal a keresési feltételek 
láttán inkább ajánlást tesz: 
próbálkozzunk augusztus 25-
nél későbbi dátummal. Egy-
más után sorakoznak a siker-
telen találatok: „Erről most 
sajnos lemaradtál... aug. 20. és 
22. között az összes szoba el-
fogyott oldalunkon”. Az, ami-
ről tehát lemaradtunk, egyéb-
ként 34 500 és 150 600 forint 
(két fő három éj, ellátás nél-
kül) közé eső összegekért len-

ne lefoglalható a következő 
hétre a különböző kategóriá-
jú, kínálatú és minőségű ven-
dégfogadó helyeken.

Érzékelhetően megélénkí-
tette a városrész életét az utóbbi 
időben Miskolcon megindult 
fejlődés. Elsősorban természe-
tesen – a korábban is népsze-
rű Barlangfürdő, illetve strand 
mellé felépítendő – új fürdő 
híre az, ami máris vonzerőt 
gyakorolhat idegenforgalmi 
szempontból. A közelmúltban 
tartott – és a nagyközönség 
véleményét is kikérve lefutott 
– névadás révén az Ellipsum 
Élmény- és Strandfürdő elne-
vezést kapó létesítmény, mint 
ismeretes, jelenleg már építés 
alatt áll. A jövő évre prognosz-
tizált megnyitása várhatóan 
tovább növeli a megyeszék-
hely és azon belül Tapolca 

vonzerejét, remélhetőleg or-
szágos viszonylatban, sőt, ha-
táron túlnyúlóan. A település, 
mint ugyancsak sok szakem-
ber figyelmeztet, jelenleg nem 
áll jól a minőségi, nagy befoga-
dóképességű szállodák számát 
illetően. Miskolctapolcán is az 
a helyzet, hogy a meglévő szál-
lodaállomány mellett további 
szálláshelyek nyitása, építése, 
kialakítása volna kívánatos. 
Mind a kapacitás, mind a szol-
gáltatások színvonala terén 
van és lesz is igény a javulásra.

A városi önkormányzat ak-
tuális turizmusfejlesztési stra-
tégiáját megalapozó száma-
datok szerint a szállodai és 
magán jellegű szálláshelyek 
száma a tapolcai városrészben 
mintegy száz, ennek révén kö-
zel háromezer férőhely áll ren-
delkezésre jelenleg.

Tapolca: a hosszú hétvégére „megtelt”

Az idő pénz. Sőt még an-
nál is értékesebb. Mihelyst 
életünkben megkezdődik a 
visszaszámlálás, jólesik sá-
fárkodni a maradékkal. A 
kórházi intenzíven lemezte-
lenítenek, de az órámat nem 
adom. Pittyegnek a monito-
rok, de én inkább a karórám 
érces hangú, megnyugta-
tó ketyegését hallgatom. Egy 
perc hatvan másodperc- ideá-
lis lazító, se több se kevesebb, 
pontosan annyi, mint az op-
timális pulzusszám, a normá-
lis szívverés. Mindig tudnunk 
kell, hányadán is állunk.

Amikor a magyar postáról 
leválik a telefonos hálózat, a 
Matáv magával viszi Miskolc 
köztéri óráit. Ombódi Béla 
igazgató állandó interjúala-
nyom. A pokolba kívánhat, 
amikor havonta legalább tíz-
szer jelzem, hogy a száz utcai 
óra közül néhány pontatlan. 
Késnek, sietnek, vagy lebénul-
tak. A Villanyrendőrnél ket-
tő is van. Az egyik, a Rinder 
úr vasboltja előtti hirdetőosz-
lopon, maga egy kuriózum, 
a rajta lévő négy óra négy 
időzónában jár. Ez egyébként 

családilag a miénk is. A főut-
cai lakásunk ablakaiból ezt 
látjuk, a vekkerünket is ehhez 
igazítjuk. Ha éppen áll, akkor 
jobb híján hatvan fillérért fel-
tárcsázzuk a telefonos időjel-
zőt.

A termálfürdő halljában 
a tapolcai és a villanytelepi 
strandon se kell a saját kar-
óránkat lesni. Igazából Mis-
kolcon bármerre járunk, idő-
ben jól tájékozódhatunk. Béla 
sosem szépíti a dolgokat, el-
mondja: ezek a félelektroni-
kus, részben még mechanikus 
szerkezetek nem a techni-
ka csodái. Részben hazai és 
NDK gyártmányúak. Ugyan-
ez a magyar cég csinálja vi-
lágszerte a stadionok ered-
ménykijelzőit, de nálunk már 
elavult az infrastruktúra. Egy 
mester folyamatosan javítja, 
berheli az órákat, áramkima-
radás esetén sorra járja vala-
mennyit, hogy beállítsa, de a 
kábelbeázások- és szakadások 
miatt valahol mindig gond 
van ezekkel az időmérőkkel. 
A mágus egyre tehetetlenebb. 
A gyárak leállnak a nagymé-
retű vasúti órák készítésével. 

A reklámozók meg még nem 
fedezték fel az ebben rejlő le-
hetőségeket.

Egy osztrák cég, a Helvécia 
tulajdonosa az ország összes 
utcai óráját – a miskolciakat 
is – lecserélné. Az ajánlata 
csábító – valamennyi közpon-
ti rádiós távirányítású len-
ne. Ki tudja, miért, a biznisz 
helyben is elsikkad. Pedig a 
kovácsoltvas lábakon álló, ut-
cai bútoroknak is tetsző aján-
dékok feldobnák a belváros 
képét.

Majd a nyolcvanas évek-
ben az óra, a karóra kiegé-
szítő divatcikké válik. Sutba 
vágjuk elődeink márkás, de 
viseltes, megsárgult számla-
pú Doxáit. Eltűnnek a nadrá-
gok deréktáji órazsebei. Meg-
jelennek a vízálló, hangtalan 
kvarcórák, s már a Matáv is 
kezdi leépíteni a haszonta-
lan szolgáltatásait. Miskolcon 
mára csupán néhány köztéri 
óra maradt. A villanyrendőri 
állja a sarat. Muszáj is neki. 
Hiszen a párjukat váró randi-
zók mégse leshetik állandóan 
a mobiljuk kijelzőjét.

Szántó István

JEGYZET

Elhulltak az utcai órák 

„MINDIG NAGY-NAGY SZERETETTEL 
FOGADTUNK MINDENKIT!” 



Augusztus 20-án ünnepli a magyarság az államalapítást. Ez a 
nap egyben a magyar katolikus egyház egyik főünnepe is, hi-
szen az államalapító I. István király szentté avatásának évfor-
dulója e jeles nap. Sőt, erre a napra esik formálisan az aratás 
vége is, így az augusztus 20-ai ünnep kihagyhatatlan része az 
„új kenyér” megáldása, amikor a nemzeti színű szalaggal át-
kötött, frissen sütött kenyeret először ünnepélyesen megszen-
telik, majd felszelik, és végül szétosztják a darabjait. Joggal 
kijelenthető tehát, hogy az augusztusi nemzeti ünnepünkön 
egyházi és világi ceremóniák sorát tartják országszerte.

Bár az elmúlt évszázadokban 
eltérően értelmezték és ünne-
pelték augusztus 20-át, 1991-
től a ceremónia forgatókönyvé-
nek sarokpontjai ugyanazok: a 
hivatalos ünneplés a budapesti 
Kossuth téren az állami lobogó 
felvonásával kezdődik, amelyet 
tisztavatás követ. Budán meg-
rendezik a Mesterségek Ünne-
pét, ekkor mutatják be hagyo-
mányosan az „ország tortáját” 
is. Ezen a napon osztják ki a 
legtöbb állami kitüntetést, majd 
az ünnepet egy impozáns tűzi-
játék zárja. Bár délután a Szent 
István-bazilika körüli Szent 
Jobb-körmeneten részt vesz-
nek a közjogi méltóságok, az 
eseményen elsősorban a hívők 

tisztelegnek Magyarország fő-
védőszentje előtt. A körmenet 
hagyományosan budapesti ese-
mény, azonban 1938-ban Mis-
kolcon is megcsodálhatták a 
magyarság egyik legfontosabb 
kegytárgyát annak országjáró 
körútja során. Az évszám nem 
véletlen, hiszen ekkor emlé-
kezett az ország államalapító 
Szent István királyunk halálá-
nak 900. évfordulójára.

Az 1938. május 31-ei Felső-
magyarországi Reggeli Hírlap 
címlapján számolt be arról, hogy 
„világraszóló pompával meg-
nyílt a Szent István év. A Szent 
Jobb diadalútján tízezrek hódol-
tak az ereklye előtt.” A kegytárgy 
körútja ekkor kezdődött, hogy a 

19 magyar város egyikeként júli-
us 4-én Szerencs felől Miskolcra 
érkezzen. A Szent Jobbot szállí-
tó, a köznyelv által csak Arany-
vonatnak nevezett szerelvény a 
Gömöri pályaudvaron állt meg, 
innen indult a 4 órás körme-
net. Az eseményről a helyi sajtó 
így számolt be: „A Gömöri pá-
lyaudvarra július 4-én délelőtt 
10 óra 38 perckor gördült be az 
Aranyvonat. Az állomáson a ka-
tonazenekar ezekben a percek-
ben a Himnuszt játssza. (…) A 
Szent Jobbot a papok emelik le 
az Aranyvonatról, majd beáll-
nak a menetbe.” Ezt követően a 
tömeg a Zsolcai kapu – Király 
utca – Széchenyi utca – Szeme-
re utca – Görgey utca – Budai 
József utca útvonalon jutott el a 
népkerti sporttelepig. A menet 
élén nemcsak a város és Borsod, 
Gömör és Kishont (ekkor, mint 
közigazgatásilag egyelőre egye-
sített vármegye), hanem Aba-
új-Torna és Zemplén vármegye 
elöljárói is elhaladtak, akiket ek-
kor már a sporttelepen az erre 
az alkalomra emelt díszsátor és 
színpad várt. A felvonulók kö-
zül külön kiemelték a helyi la-
pok a különböző ipartársulatok 
színes kavalkádját. „A kárpito-
sok, kalaposok céhjelvényeik-
kel, többszáz éves céhleveleik-
kel vonultak. A szabóiparosok 
hatalmas ollót, tűkkel teletűz-
delt párnát vittek. A kőművesek 
csoportja ezüstös malter kana-
lat vitt jelvényként. A vendég-
lősök, majd csizmadiák menete 
következett céhlevelekkel, réz-
táblába vésett céhjelvényeikkel. 
A könyvkötőiparosok díszes 
könyvet, a lakatosok hatalmas 

kulcsot vittek a menetben. A 
legtöbb céh magával hozta meg-
fakult, régi zászlóit is.”

A stadionban soha nem lá-
tott tömeg (a korabeli becslé-
sek alapján 30-40 ezer ember 
jutott be az ünnepségre) előtt 
elmondott beszédek kiemelték 
Miskolcot, amely címerében 
is megőrizte Szent István kép-
mását. „Ez a 900 év óta halott 
kéz egy élő szimbólum. Látha-
tó jelképe az ezeréves szentist-
váni gondolatnak, melynek tör-
ténelmi ereje és folytonossága a 
magyarság nagyságának hirde-
tője és a nagy magyar királynak 
örök emléke” – fogalmazott 
emelkedett hangvételű beszé-
dében Görgey László. Az ünne-
pi szónoklatokat követően azok 
a szerencsések, akik odafértek 
az ereklyéhez, élőben is meg-
csodálhatták a Szent Jobbot, 
amelyet újra díszkocsira raktak, 

hogy folytathassa útját a Tiszai 
pályaudvar felé.

„Az Aranyvonat 3 óra 15 
perckor lassan, csendesen 
megindul. A díszszázad fe-
szes vigyázzban tiszteleg az 
ereklye előtt. A katonazene-
kar a Himnuszt játssza. Egy-
szer-kétszer-háromszor, amíg 
az Aranyvonat utolsó kocsija is 

eltűnik a kanyarban, hogy foly-
tassa diadalútját Mezőkövesd-
re, majd Egerbe” – számolt be 
a helyi lap az ünnepség utol-
só momentumáról, kiemelve, 
hogy a Szent Jobb miskolci lá-
togatását mintegy 88 ezer em-
ber kísérte figyelemmel a vá-
rosban. 

Nagy Attila
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Csanádi Tibor: Egy nagyvá-
rosnak igenis van és kell hogy 
legyen éjszakai élete, hogy 
egészséges nagyváros tudjon 
maradni.

A nemzet a nyelvében él, 
azonban nyelvünk lassan rea-
gál a társadalmi változásokra. Jó 
példa erre a közmondások vi-
lága, amit fontos ismerni, lehet 
szeretni, de nem árt bizonyos 
szűrőn keresztül nézni rá. Egy-
re kevesebb ember ért egyet az-
zal például, hogy a pénz számol-
va, az asszony verve jó, vagy az 
ember és a kenyér színe fehér. 
Ugyanez igaz a kocsmázással 
kapcsolatos előítéletekre. Ez a 
fogalom hazánkban még min-
dig szitokszónak számít, pedig 
kocsma és kocsma között olyan 
különbségek vannak, mint a fla-
konos bor és a díjnyertes pin-
cészetek termékei között: egy-
szerűen másra valók. Érdemes 
lenne leporolni, újrafogalmazni 
a kocsmázásról alkotott vélemé-
nyünket? Mi uralkodik Miskol-
con: kocsmakultúra, vagy kul-
turálatlan kocsmázás? Ilyen és 
ehhez hasonló kérdésekről be-
szélgettünk Csanádi Tibor Ulu-
val, a Kocsmaturista blog szer-
zőjével.

– Leszállsz a buszról, vagy a 
vonatról egy számodra még isme-

retlen városban. Mi az első, amit 
megnézel?

– A buszpályaudvarok és vas-
útállomások környékét gyakran 
csak félszemmel szabad nézni. 
Legtöbbször van hozzájuk egy 
negatív szorzó az utca népét és a 
környező kocsmák színvonalát 
illetően. Még akkor is, ha maga 
az állomásépület színvonalas. 
Kicsit odébb kezdődik kiegyen-
súlyozottan egy város.

– Az első tapasztalatod mi volt 
Miskolcról?

– Az első tapasztalat az első 
meghívómmal, a Zip's-szel ért, 
így a Macropolis épületegyüt-
tessel és környékével. A máso-
dik tapasztalat volt a városról is 

transzformáló. Én is hoztam ma-
gammal rossz előítéleteket. Eze-
ket gyorsan átfordította a „hosz-
szú, színes, sétálóutca modern 
villamossal” képe, a hangulatos 
Csabai kapu és a belváros domb-
ra felszaladó, régi pincesoros kü-
lön világa. Láttam, hogy az épü-
letek állapota vegyes, de ezt már 
megszoktam Kelet-Európában.

– Miskolcról él a sztereotípia, 
hogy acélváros, gyárfüsttől terhes 
iparvidék, ahol Eddára és P. Mo-
bilra hümmögő, párás tekintetű 
munkások isszák az icce-tüske 
kombót a sarki krimóban. Mi eh-
hez képest a valóság? Hová tud-
nád besorolni a helyi kocsmakul-
túrát?

– Az állítás acélvárosos fele 
nagyjából annyira lejárt, mint 
az, hogy mi magyarok lóháton 
gulyást eszünk mellé harapott 
pirospaprikával. Aki Miskolcra 
jön, hacsak nem gyártúrát tart, 
ilyesmiből nem sokat érzékel. 
Miskolc a látogatóinak egy más 
megyeszékhelyeinkkel verseny-
képes, már most meglepő és 
még tovább fejlődő város.

Miskolc belvárosi kiskocsmái 
javarészt színvonalasabbak, fi-
atalosabbak a magyar átlagnál. 
Egy-két belvárosi kivételre em-
lékszem csak, ahol jobban vil-
logtak a nappali mély alkoho-
lizmus képkockái. A külsőbb 
városrészeken már gyakrab-
ban látni olyat, hogy megterítik 
a reggeli felespikniket, és 9:00 
előtt már isszák a kétdecis, ké-
tes kinézetű vörösbort a pultnál. 
Ez azonban egyelőre kitörölhe-
tetlen magyar virtus, de főleg 
régi generációs jellemző. A mai 
negyvenötös korosztály alatt 
már jelentősen ritkábban látok 
ilyet.

– Míg például Csehországban 
vagy a német nyelvterületen, de 
akár jóval nyugatabbra is a bá-
rokba járás közösségformáló 
szociális élmény, addig nálunk a 
kocsmázás és az aljasul lerésze-
gedés között szokás párhuzamot 
vonni. Szerinted feloldható ez?

– Nemhogy feloldható, ez fel-
oldandó! Ezen tudatosan kell 
dolgoznunk. Ez egy önkéntelen 
keserű örökség, ami okkal ma-
radt ránk, de le kell ráznunk, és 
újraépítkeznünk. Egyrészt ma-
gától ki fog kopni, de csak azt 
látjuk, hogy zárnak be a régi tí-
pusú kocsmák, és ösztönösen 
gyászolunk. Pedig ezek egy ré-
széért szerintem nem kár. Azok 
a helyek, amik csak mások ki-
szolgáltatott alkoholizmusából 
élnek, és ahol az emberek társas 
magányban egymásnak háttal 
szorongatják a poharat, az nem 
a megmentendő irány.

– Egyre erősödnek Miskolcon a 
hangok, amik szerint problémát 
okoz a belvárosban a sok részeg 
fiatal. Tapasztalataid szerint itt 
tényleg nagyobb mértéket ölt ez a 
jelenség, mint más nagyobb váro-
sokban?

– Ahol nagy kínálat van, ott a 
kereslet ezt élvezi, és él vele. Ez 
egy olyan szint, aminek egyrészt 
örülni kell, ha egy nem világváros 
is meg tudta ugrani, de másrészt 
valahogy mindenképpen szabá-
lyozni kell. Amikor egy város elő-
ször találkozik ezzel a jelenséggel, 
hajlamos egyedi problémaként 
kezelni, pedig ez egy tömegesen 
jellemző, kortárs nagyvárosi je-
lenség. Ahol ez a szint el sem jön, 
az a város valószínűleg nem tu-

dott kiépülni ebből a szempont-
ból, és végig megmaradt azon 
a szinten, amit gyakran hallani 
Magyarországon: a fiatalok utál-
ják a városukat, mert nincs élet.

Miskolc kiemelkedett, majd 
következő fázisban talán tényleg 
túlhaladt (én is láttam erre pél-
dákat, de ez nem általánosítható). 
Attól még vissza kell ezt fordítani, 
de nem erővel és nem szélsősége-
sen. A középutat kell megterem-
teni, nem a mostani helyzet ellen-
kezőjét. Európai és világszinten 
erre szervezetek és gyakorlatok 
vannak, amik több utat kipróbál-
tak, és a szélsőséges fellépés sehol 
nem a kívánt eredményt hozta. 
Szerintem konkrét magatartás-
formákat kell szabályozni és el-
lenőrizni következetesen, nem 
pedig általánosan korlátozni. Be-
lülről tesztelve a problémát, több 
város példáján azt láttam, hogy 
egyes helyekkel nagy baj van, má-
sokkal meg nagyjából egyáltalán 
nincs. Egy nagyvárosnak igenis 
van és kell hogy legyen éjszakai 
élete, hogy egészséges nagyvá-
ros tudjon maradni, de fenn kell 
hagyni a lehetőséget, és segíteni 
azt, hogy lehessen ezt jól is csinál-
ni. A rossz esetek nem mehetnek 
a jó példák rovására!

Az interjú a minap.hu oldalon 
folytatódik.

Bájer Máté

„Konkrét magatartásformákat kellene szabályozni” 

Csanádi Tibor Ulu, a Kocsmaturista blog szerzője

Az „Aranyvonat” fogadása a Gömöri pályaudvaron, 1938. (Forrás: Dobrossy István: Miskolc írásban 
és képekben 8., 170. oldal.)

Az ereklyét szállító menet a Csabai kapuban, 1938. (Forrás: Dob-
rossy István: Miskolc írásban és képekben 8., 171. oldal.)

Görgey László beszéde a népkerti stadionban, 1938. (Forrás: 
Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 8., 172. oldal.)
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Az év legkülönlegesebb sétá-
lókóstolója kerül megrende-
zésre augusztus 27-én a Mis-
kolci Nemzeti Színházban. 
A magyar borászok által el-
nyerhető legrangosabb hazai 
kitüntetés az „Év Borterme-
lője Magyarországon” díja-
zottjai érkeznek Miskolcra, 
hogy az Esszencia Boresten 
mutassák be boraikat.

– A Miskolczi Borbarátok 
Társasága által szervezett ren-
dezvény alapötlete az Áts Ká-
roly tarcali borásszal történt 
borozgatás alkalmával szüle-
tett, hogy létrehozhatnánk egy 
különleges borkóstoló alkal-
mat, ahol az év borászai mu-
tathatnák be nedűiket. Ennek 
továbbgondolásával jött lét-
re ez a prémiumborest, mely-
nek különlegességét adja az 
is, hogy tudomásunk szerint 
olyan program korábban nem 

volt, ahol az év bortermelői – 
vagy legalábbis azok jelentős 
része – egy, a Miskolci Nemze-
ti Színházhoz hasonló, exkluzív 
környezetben tudnak bemu-
tatkozni boraikkal – mondta 
el a minap.hu érdeklődésére dr. 
Gyurcsik András, a Miskolczi 
Borbarátok Társaságának el-
nökségi tagja és szóvivője.

A sétálókóstoló lényege, 
hogy az előre megváltott kósto-
lójegy ellenében az összes jelen-
lévő borász által kiállított bor 
megkóstolható, így lehetőség 
nyílik egy este folyamán Ma-
gyarország prémiumborainak 
jó részét megismerni a borász 
személyes ajánlásával.

– A rendezvényen bárki részt 
vehet, aki jegyet vált. Fontos 
az is, hogy a belépővel már a 
borkóstolás élményét is meg-
váltja, tehát annak birtokában 
korlátlanul, de nem mértékte-
lenül lehet majd bort fogyasz-

tani – hangsúlyozta Gyurcsik 
András, aki elmondta még: a 
járványügyi protokoll és a biz-
tonsági előírások miatt korlá-
tozzák a programot látogatók 
számát, a jegyeket tehát érde-
mes elővételben megvásárolni 
az esemény weboldalán (http://
esszenciaborest.hu/).

A boresten – folytatta a szó-
vivő – olyan borászok lesznek 
jelen, mint Árvai János, Áts Ká-
roly, Bock József, Frittmann Já-
nos, Gere Attila, Koch Csaba, 
Lőrincz György, Polgár Zoltán, 
Szőke Mátyás, Thummerer Vil-
mos, továbbá képviselteti magát 
a Balla Géza Borászat, a Figula 
Pincészet, a Gál Tibor Pincé-
szet, a Hilltop Neszmély Bo-
rászat, a Takler Pince, a Tiffán 
Pincészet és a Vesztergombi 
Pincészet is.

A számos kitűnő nedű mel-
lé két miskolci étterem és egy 
kávézó – a Via Piano, a Rossita 
Olaszos Kisvendéglő és a Desz-
szertem – biztosítja majd az ét-
ket, a zenéről pedig a Miskolci 
Nemzeti Színház zenekarának 
vonósnégyese és Varga Andrea 
színművész gondoskodik.

A rendezvény karitatív cé-
lokat is szolgál. A résztvevő 
borászok által felajánlott, egy-
egy palack prémiumkategó-
riás borra lehet majd licitálni, 
melynek bevételét a szervezők 
a Miskolci Egyesített Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekjólé-
ti Intézmény (MESZEGYI) ré-
szére szeretnék felajánlani.

A nyár legnépszerűbb miskolci gasztrosorozata egyértel-
műen a GasztroPlacc Extra volt, amely megtalálta helyét a 
Diósgyőri vár mellett. A rendezvény az ősszel a belvárosban 
folytatódik.

A GasztroPlacc idén a Diós-
győri vár mellett, a Lovagi Tor-
nák Tere előtt található Vásárté-
ren várta a vendégeket július 10-e 
és augusztus 14-e között minden 
péntek este. Az ízletes ételek és 

finom borok mellett a kellemes 
zene, a káprázatos bükki naple-
mente, a fényfestés és a kivilágí-
tott középkori palota látványa is 
lenyűgözte a vendégeket, akik az 
új helyszínt is megkedvelték.

Szeptembertől a Művészetek 
Háza előtti téren folytatódik az 
ízutazás. Négy alkalommal is 
kényeztetik az ízlelőbimbókat 
frenetikus étel- és italkínálat-
tal. További részletekért érde-
mes felkeresni a rendezvény 
hivatalos Facebook-oldalát, 
melyet GasztroPlacc Miskolc 
néven találnak meg az érdek-
lődők.

Az ország legjobb borászai 

SZEPTEMBERBEN A BELVÁROSBAN 
FOLYTATÓDIK A GASZTROPLACC 

Miskolc egyre több borhoz kapcsolódó rendezvény otthona. 
Fotó: Beregi László

A nyáron szinte mindig telt ház volt a GasztroPlacc új helyszínén, a Diósgyőri vár mellett. Fotó: 
Mocsári László

Szinte egyedülálló az ország-
ban a Miskolctapolcán ta-
lálható Sziklakápolna, ami 
a Római Katolikus Egyház 
birtokában van. Az épület 
nagyon régóta vizesedik, ez 
pedig látszik a falain. A hí-
vek szeretnék rendbe tenni, 
míg nem lesz nagyobb a baj.

Jótékonysági verses előadást 
szervezett a Versbarátok köre 
vasárnapra Mária országa 
címmel, amit a délelőtt 10 órai 
mise után hallgathatnak meg 
az érdeklődők.

– A Jézus Szíve tiszteletére 
szentelt Sziklakápolna megál-
modója, Szabó Pius ferences 
szerzetes abból indult ki, hogy 
a magyarok között a történe-
lem folyamán sokszor folyt 
életeket is követelő viszály-
kodás – magyarázta Sedon 
László hejőcsabai plébános, 
aki elmondta, a kápolna 1935-
re készült el. – Bízunk benne, 
hogy a szentély középpontjába 
állított Jézus Szíve-szoborból 
áramló szeretet megbékíti az 
embereket – mondta az atya, 
aki elárulta, az egyházközség-
nek nincs anyagi forrása a ká-
polna állagmentésére.

A Sziklakápolnában min-
den vasárnap délelőtt 10 órá-
tól tartanak szentmisét, amin 

a turistákon kívül a helyi kö-
zösség kicsiny része is jelen 
van. Egyikük, Pataky And-
rás nem akármilyen ősökkel 
büszkélkedhet. – Az én nagy-
apám adományozó volt, mi-
kor épült a kápolna. Magam 
is szívesen és rendszeresen já-
rok ide. Néhány évvel ezelőtt 
fedeztük fel, hogy a talajvíz 
megjelent a falakon. Szak-
mám szerint geológus vagyok, 
felmértem az épület állapo-
tát. A csapadékvíz-elvezetők 
kialakítására, főleg a kápolna 
feletti területre, és a meglévők 
helyreállítására lenne szükség 
a komoly építészeti beavatko-
zás mellett, hogy ne legyen na-
gyobb a baj – mondta.

A miskolctapolcai Szikla-
kápolnát sok turista nézi meg 
látványosságként, mert az or-
szágban csak Budán található 
hasonló sziklába vájt kápolna 
a pálosoknál.

Még nem késő,  
hogy megmentsék 

Minden korosztálynak remek 
szórakozás kínálnak a Lovagi 
Tornák Terén megrendezésre 
kerülő nyárzáró koncertek.

Igazi családi programra vár-
nak mindenkit augusztus 22-én 
délelőtt a Diósgyőri vár mellett, 
a Lovagi Tornák Terén. Felhőt-
len szórakozást kínál Halász 
Judit koncertje, ahol kicsik és 
nagyok is együtt énekelhetnek. 
A Játsszunk együtt! című előa-
dáson az eddig megjelent zenei 
anyagokból hallható válogatás, 
amely csokorba szedi Halász Ju-
dit egyedülálló pályafutásának 
legnépszerűbb dalait.

Talán nincs is olyan magyar 
felnőtt és gyermek, aki legalább 
egy dalt ne ismerne Halász Ju-
dittól. Hiszen olyan klassziku-
sok kötődnek a nevéhez, mint 
a Boldog születésnapot, a Mici-
mackó, a Csiribiri vagy éppen az 
Ákombákom és a Mindannyian 
mások vagyunk.

A több díjjal is kitünte-
tett UNICEF-nagykövet, éne-
kes-színésznő új és régi dalaival 
járja az országot, s koncertjein 
egyaránt örömet hoz a gyere-
kek életébe, valamint az ő dalain 
naggyá lett felnőttekébe.

Halász Judit színészi pályafu-
tásával párhuzamosan új mű-
fajt teremtett előadóművészként. 
Klasszikus és kortárs magyar 
költők verseit évtizedek óta 

énekli – a magyar könnyűzene 
legjobbjainak megzenésítésében 
– méghozzá gyermekeknek. Ge-
nerációk nevelkedtek fel lemeze-
inek hallgatása közben. A zenei 
és előadói igényesség mellett já-
tékosság, humor, fantázia és na-
gyon sok szeretet jellemzi a dalo-
kat, melyeket együtt dúdolhat az 
egész család.

Legfontosabb küldetésének 
tekinti, hogy fenntartsa a csalá-
dok, a gyerekek magyar költé-
szet iránti érdeklődését, és dalok 
formájában, észrevétlenül szóra-
koztatva felhívja a figyelmüket 
az élet fontos törvényeire, ame-
lyekhez alkalmazkodnunk kell.

Különleges élményt  
ígér Rúzsa Magdi

Bő egy héttel később, augusz-
tus 30-án, este nyolckor szintén 
a Lovagi Tornák Terén ad kon-
certet Magyarország legkariz-
matikusabb és legszimpatiku-

sabb énekesnője, Rúzsa Magdi. 
A „kishegyesi díva” ezen az es-
tén is elvarázsolja a közönséget, 
amely bizonyára már nagyon 
várja a találkozást és a közös fel-
oldódást a dalban.

A bársonyos hangú előadót a 
közönség akkor zárta a szívébe, 
amikor 2006-ban megnyerte a 

Megasztár tehetségkutató ver-
senyt. Azóta pályája töretlenül 
ível felfelé. Többszörös arany- 
és platinalemezes, valamint dí-
jak és elismerések tulajdonosa: 
Máté Péter-, Artisjus és kétszeres 
Fonogram díjas énekesnő.

Az augusztus 30-ára szerve-
zett miskolci turnéállomás kü-
lönleges koncertélményt ígér a 
Rúzsa Magdi-rajongóknak és a 
szórakozni vágyó közönségnek, 
hiszen a Lovagi Tornák Tere és 
a Diósgyőri vár középkori han-
gulata, különös tekintettel az éj-
szakai fényekre, méltán illusztris 
atmoszférát nyújt. Ezen az estén 
a nagy slágerek mellett elhang-
zanak új dalok is az Aduász al-
bumról, és természetesen ren-
geteg meglepetés várja majd a 
közönséget.

HALÁSZ JUDIT ÉS RÚZSA MAGDI  
A LOVAGI TORNÁK TERÉN KONCERTEZIK 

Az idei Zempléni Feszti-
vál keretében augusztus 22-
én, szombaton rendezik meg 
az Egy nap Tolcsván című 
programsorozatot. Délután 
4 órától lép fel a Corpus Har-

sona Quartet a Bormúzeum 
udvarán, majd a református 
templomban Barokk Mester-
művek csendülnek fel Megye-
si Schwartz Lúcia és az Áb-
rahám Consort előadásában. 

Este fél 8-kor az Infusion Tri-
ót hallhatják a Látogatóköz-
pont Szabadtéri Színpadán.

A részletes program a fesz-
tivál honlapján található: 
www.zemplenifesztival.hu

EGY NAP TOLCSVÁN 
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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 SZAKMÁHOZ10
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www.joysonsafety.com 

 

A Joyson Safety Systems a világ autóipari biztonsági berendezéseinek piacvezető gyártója, 6.4 milliárd EURO árbevétellel és 
világszerte több, mint 50,000 munkavállalóval. A Joyson Safety Systems-nél erősen elkötelezettek vagyunk az innováció és a 
fejlődés iránt. Az autóipar megbízható és hozzáértő partnereként biztonsági rendszereket és alkatrészeket fejlesztünk és 
gyártunk, melyeket a járművekben világszerte használnak. Termékportfóliónkban megtalálhatóak autókormányok, légzsákok 
és gázgenerátorok, biztonsági övek, műanyag alkatrészek, biztonsági gyermekülések, elektronikai termékek és szenzorok. 
Termékeinket szinte minden jelentősebb gépjárműgyártó cégnek szállítjuk világszerte. 

We are Joyson Safety Systems – 
A Mobility Safety Company. 

Miskolci csapatunkba az alábbi munkakörökbe keresünk munkatársat 

Gépkiszolgáló 

Jelentkezz Hozzánk: 
— Ha szeretnél családbarát munkahelyen, modern, tiszta munkakörnyezetben dolgozni.  
— Ha szeretnél értékteremtő munkáddal a közlekedésbiztonsághoz hozzájárulni. 
— Ha szeretnéd, hogy megbecsüljenek. 
— Ha szeretnéd, hogy munkádat versenyképes jövedelemmel méltányoljuk. Elérhető 

juttatási csomagunk havonta bruttó 230.000 Ft-tól (műszakpótlékkal, egy hétvégi 
túlórával). Az alapbéreden felül teljesítménybónuszt is van lehetőséged zsebre tenni. 

— Ha szeretnél részt venni munkahelyi és családi rendezvényeken.  
— Ha szeretnél ingyenes közlekedni: A helyi közlekedést éves kombinált bérlettel támogatjuk. Helyközi bérleted árát 

100%-ban térítjük. 
— A felvétel során kölcsönzött állományba kerülsz, határozatlan idejű munkaszerződéssel. 
— Lehetőséged van a következők igénybevételére: munkabér előleg (a havi bér 50%-a), munkáltatói segély (50-

150.000 Ft), új munkatárs ajánlási bónusz rendszer (30-50.000 Ft), ötletmenedzsment rendszer. 

Feladataid: 
— Autóipari termékek gyártósori/gépi összeszerelése az érvényes munkautasítások alapján.  
— Gyártósori gépek kezelése, javaslattétel a folyamatok fejlesztésére. 

Elvárások: 
— Befejezett általános iskolai tanulmányok, jó kézügyesség, bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány. 

 
 

 

Kérem, önéletrajzát juttassa el Toborzási Csoportunk részére, akik 
bármilyen kérdés esetén rendelkezésre állnak. 
+36 46 408-256 — munka@eu.joysonsafety.com  
 
Joyson Safety Systems Hungary Kft. 
Human Resources/Humán erőforrás 
3516 Miskolc, Joyson út 1. 
 
https://joysonsafety.hrmaster.hu/allasok.html 
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 Alig több, mint 1 hét múlva kezde-
tét veszi a 2020/2021-es tanév, így 
a szülők már gőzerővel keresik az 
iskolakezdéshez szükséges tansze-
reket és természetesen a tankönyve-
ket és nyelvkönyveket. Ez utóbbiak 
esetében nyújt segítséget a Géniusz 
Könyváruház miskolci és ózdi üz-
lete és webáruháza, ahol minden 
tankönyv és nyelvkönyv 1 helyen 
beszerezhető!

Ahogyan többen értesülhettek róla, e 
tanévtől már minden évfolyamon ingyen 
kapják meg a diákok az államtól a tan-
könyveket, ám ettől függetlenül sokan 
döntenek úgy, hogy megvásárolják eze-
ket a kiadványokat, hogy otthon is gya-
korolhassanak a gyerkőccel, például mert 
az iskolában kapott könyveket nem lehet 
hazavinni, vagy épp nem lehet beleírni, 
de előfordulhat időközbeni iskolaváltás, 
vagy akár az is, hogy a tavaly használt 
tankönyvet vissza kell adni.

Bármelyik eset is álljon fenn, a régióban 
élők tudják hová kell fordulniuk: a Géniusz 
Könyváruház miskolci és ózdi üzleteihez, 
vagy webáruházához, hiszen ezen üzletek 
és webes felület a régió azon könyváruhá-
zai, ahol minden tankönyv és nyelvkönyv 
egy helyen megtalálható!

Mely tankönyv kiadók könyvei talál-
hatóak meg a Géniusz Könyváruház üz-
leteiben? Egyszerűen fogalmazva, szinte 
mindegyik! Az alsó tagozaton legnépsze-
rűbb, ma már az Oktatási Hivatalhoz tar-
tozó Apáczai Kiadó tankönyvei éppúgy, 
mint a felső tagozaton legkeresettebb, 
ma már szintén a fentebbi kiadóhoz tar-

tozó Nemzeti Tankönyvkiadóéi és az Új-
generációs tankönyvek.

Fontos, hogy a NAT 2020 keretében, 
az idei tanévtől megújulnak az 1., 5. és 
9. osztályok tankönyvei, amelyeken már 
szinte kivétel nélkül az Oktatási Hivatal 
logója található meg. Természetesen a 
Géniusz Könyváruház üzleteiben ezek is 
megvásárolhatóak! Ezek mellett az évek 
óta népszerű Mozaik Kiadó tankönyvei és 
atlaszai, illetve a Műszaki Kiadó méltán 
híres Hajdú-féle matemakai-tankönyvei 
is megvásárolhatóak a Géniusz Könyvá-
ruház üzleteiben.

Nyelvkönyvek esetén is a régió legna-
gyobb választékát találhatják meg az ér-
deklődők! Angol nyelvhez például az Oxford 
Kiadó legnépszerűbb Project- vagy English 
File-sorozatai ugyanúgy megvásárolható-
ak, mint az MM Publications Kiadó Smart 
Junior-, Get To the Top Revised Edition- vagy 
Traveller Plus-sorozatai. De a németül ta-
nulók is megtalálhatják a legnépszerűbb a 
Kon-Takt-, Welttour  Deutsch- sorozatokat 
és természetesen a franciául, olaszul, spa-

nyolul, sőt még a japánul tanulók számára 
is kínál nyelvkönyveket, kurzuskönyveket a 
Géniusz Könyváruház!

Ha esetleg a nagy rohanásban valaki 
nem tud betérni a Géniusz Könyváruház 
miskolci vagy ózdi üzletébe, akkor sincs 
probléma: a www.geniusztankonyv.hu 
webáruházban is egy helyen megren-
delhető mindegyik tankönyv és nyelv-
könyv! 

KEZDŐDIK A TANÉV
A Géniusz Könyváruházban minden tankönyv és nyelvkönyv egy helyen megvásárolható!

GÉNIUSZ KÖNYVÁRUHÁZ MISKOLC
Miskolc, Széchenyi u. 107.
Telefon: 46/412-878, 46/412-977

GÉNIUSZ KÖNYVÁRUHÁZ ÓZD
Ózd, Vasvár út 9.
Telefon: 48/471-700

Művészeti fotográfusnak, 
grafikusnak, mozgókép- és 
animációtervező és színhá-
zi táncosnak jelentkezhet-
nek, akik a Balázs Győző 
Református Gimnázium 
művészeti szakképzéseit 
választják. Az iskola évek 
alatt bizonyította már sike-
rességét a továbbtanulás 
terén.

Nagyon fontosnak tartják 
a nyelvek alapos ismereté-
nek elsajátítását és a tehet-
ségek kibontakoztatását. Er-
ről számolt be lapunknak 
Sziráki-Szűcs Gábor Péter, a 
Balázs Győző Református 
Gimnázium igazgatója. – Ki-
magaslóan jók az országos 
versenyeredményeink, mert 
nálunk nagyon fontos a tehet-
séggondozás. A továbbtanu-
lási statisztikáink azt mutat-
ják, hogy diákjaink nagyon jól 
felkészülnek képzéseink alatt. 
A művészeti egyetemi alkal-
massági vizsgákra olyan port-
fóliót visznek, hogy nyolcvan-
öt százalékukat fel is veszik. 
Iskolánk ad otthont a Szinva 
Art Műhelynek, ahol olyan 
színvonalas darabok készül-
nek, amik megfelelő referen-
ciát adnak a résztvevőknek. 
Öt éve dolgozunk együtt egy 
interaktív zeneismereti prog-
ramban a Miskolci Szimfoni-

kus Zenekarral – sorolta az 
igazgató.

Már érettségizett fiatalo-
kat is várnak a kétéves nap-
pali képzésre, aminek végén 
szakmai vizsgát tesznek. – Is-
kolánkban már hatéves kortól 
indul a két tannyelvű oktatás, 
tizennégy éves kortól a mű-
vészeti szakképzés. Tanuló-
ink tizenkettedik évfolyamon 
érettségiznek, majd egy év 
múlva szakmai vizsgát tesz-
nek – magyarázta.

Egy folyamatosan fejlődő 
ágazatról van szó. – A mun-
kaerőpiacon most rendkí-
vül nagy szükség van vizuális 
nyelvi kommunikációval fog-
lalkozó, kellő szoftverisme-
rettel és alkalmazott tudással 
bíró, jó szakemberekre. Ezen a 
területen folyamatosan frissí-
tett tudást kell adnunk az an-
gol nyelv használata mellett. 
Nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy diákjainknak saját hon-
lapjuk legyen, ahol be tudják 

mutatni művészeti stílusukat 
és identitásukat.

Az iskolának huszonkét, 
kis létszámú osztálya van há-
romszázhetven gyermekkel. 
Hat-nyolc diák tanul egy-egy 
művészeti csoportban, amit 
tudás és képesség szerint 
alakítanak ki. Nagyon jól fel-
szerelt műtermekkel, műhe-
lyekkel, kétszáznyolcvan szá-
mítógéppel rendelkeznek. A 
tanárok alkotóművészként 
folyamatosan jelen vannak a 
művészetek világában, akár 
Budapestről is eljönnek taní-
tani.

A felvételinél a motiváltsá-
got és a kreativitást vizsgálják. 
– Tapasztalatunk, hogy töb-
ben nagyon gyorsan halad-
nak fejlődésükben előzetes 
tudás nélkül is – mondta, hoz-
zátéve, az online jelentkezés 
után augusztus 27-én, csü-
törtökön és 28-án, pénteken 
lesznek a felvételi elbeszélge-
tések.MIKOM Miskolci 

Kommunikációs 
Nonprofit Kft.

A hírportál
www.minap.hu

| Miskolc | Belföld |
| Megye | Kultúra | 
| Közélet | Ajánló |  
| Aktuális | Sport | 

| Világ | 
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Keresett szakmát ad a diákok kezébe 

Jelentkezés augusztus 26-áig: balazsgyozo.hu
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Leállították, majd le is fújták 
a szombati Miskolc Rallyt, az 
országos bajnokság második 
fordulóját, miután a második 
gyorsasági szakaszon halálos 
baleset történt.

A Rally1-es kategóriában 
versenyző Dudás Gergő, Tóth 
Zsolt páros versenybalesetet 
szenvedett, melynek követ-
keztében a navigátor olyan 
súlyosan megsérült, hogy éle-
tét veszítette. Dudás nem sé-
rült meg komolyabban, de a 
mentőorvosok sokkos állapo-
ta miatt kezelték. „Zsolt rég-
óta tagja a ralis társadalom-
nak, halála óriási veszteség 
mindannyiunk számára" – írta 
Facebook-oldalán a Magyar 
Nemzeti Autósport Szövetség, 
amelynek tájékoztatása sze-
rint a baleset körülményeit a 
rendőrség bevonásával még 
vizsgálják. Holczer Dániel na-

vigátor a Kossuth Rádiónak 
úgy nyilatkozott, hogy ször-
nyű tragédia történt, ami na-
gyon ritkán, de előfordul. „A 
világ legbiztonságosabb autói-
val versenyzünk, azt kell hogy 
mondjam, hogy méltó körül-
mények mellett, olyan bizton-
sági terv, betartott és betarta-
tott biztonsági követelmények 
mellett, amelyek mellett száz-
ezerből egyszer, de sajnos elő-
fordulhat (ilyen baleset). Nincs 
garancia. Zsolttal most olyan 

tragédia történt, ami – azt gon-
dolom – évtizedenként egy saj-
nos előfordul és megtörténik.”

Hangsúlyozta, hogy egy ilyen 
baleset után nem folytatódik a 
viadal. „Számunkra ez teljesen 
evidencia. Azt gondolom, ab-
ban a pillanatban, ahogy híre 
ment, mi történt Zsoltival, min-
denki levette a bukósisakot és 
lekapcsolta a motort. Egy ilyen 
helyzetben, én azt gondolom, 
hogy nem lehet tovább verse-
nyezni” – mondta.

Tragédia történt a Miskolc Rallyn 
Hirdetés

A magyar és szlovák futók által is nagyon várt – április 18-áról 
szeptember 12-ére halasztott – Kassa-Miskolc Ultramaratont a 
koronavírujárvány-helyzet kiszámíthatatlansága miatt idén saj-
nos nem tudják megrendezni.

– Egész évben (és már ta-
valy is) arra készültünk, azért 
dolgoztunk, hogy a tavaly, 20 
év kihagyás után nagy siker-
rel újraindított Kassa-Miskolc 
Ultramaraton futóversenyün-
ket idén méltó módon folytat-
hassuk – tudtuk meg Brógli 
Mátétól, a rendező miskolci 

Marathon Club alelnökétől. 
– Míg tavaly Kassáról rajtol-
tunk, a „rotáció” jegyében 
idén Miskolcot jelöltük meg 
rajthelyszínként. Sajnos egy 
eddig senki által nem ismert 
rémálom, a Covid-1- járvány 
keresztülhúzta az elképzelé-
seinket.

– Első körben az eredetileg áp-
rilis 18-ára kiírt időpontot kellett 
halasztanunk szeptember 12-
ére. Kassai partnereink augusz-
tus 17-én hivatalosan tájékoz-
tattak bennünket arról, hogy a 
szlovák tiszti főorvos és az otta-
ni Regionális Közegészségügyi 
Hivatal rendelkezései alapján a 
jelenlegi vírushelyzet mérlegelé-
se után nem kaptak engedélyt a 
versenyben való közreműködés-
re, melyre egyébként ők is az év 
elejétől készültek. 

Győzelemmel kezdte soro-
zatban 10. idényét a DVTK 
az OTP Bank Ligában. Az 
új igazolások közül Stefan 
Dražić góllal, Hegedűs Já-
nos gólpasszal debütált. A 
hétvégén a Ferencvároshoz 
utazott volna a csapat, de ezt 
a mérkőzést elhalasztották.

Az OTP Bank Liga nyitó-
fordulójában jól kezdte a Me-
zőkövesd elleni találkozót a 
DVTK, sorra alakította ki a 
helyzeteket a csapat. Iszlai 
Bence büntetőjével és Stefan 
Dražić hosszú indítás utá-
ni találatával kétgólos előnyt 
gyűjtött a Diósgyőr, amiből a 
vendégek még az első félidő-
ben faragtak. A második já-
tékrészben Antal Botond és 
Szappanos Péter is több bra-
vúrt bemutatott, így újabb gól 
már nem esett. Feczkó Tamás 
vezetőedző érthetően elége-
dett volt a meccs után: „Teljes 

mértékben megérdemeltük a 
győzelmet, mert az első féló-
rában jól játszottunk, utána 
pedig szívünket-lelkünket ki-
tettük a pályára. Nagyon jól 
kezdtük a mérkőzést, az tör-
tént, amit szerettünk volna. 
Az új játékosok hozzátették a 
magukét, de nem szeretnék 
senkit kiemelni, mert igazi 
csapat voltunk ma.”

A piros-fehéreknek szom-
baton az Üllői úton lett vol-
na jelenésük, de erre az ösz-
szecsapásra még várni kell. 
A Ferencvárosi TC ugyanis 
hivatalosan is kérvényezte a 
Magyar Labdarúgó Szövetség 
Versenybizottságánál az OTP 
Bank Liga 2. fordulójában le-
játszandó FTC – DVTK mér-
kőzés elhalasztását, miután 
szerdán továbbjutott a BL-se-
lejtező 1. fordulójában a svéd 
bajnok Djurgarden ellen, és a 
jövő héten szerdán a Celtic el-
len kell játszaniuk.

Elhalasztják a DVTK 
hétvégi meccsét 

Hétfő reggel koronavírustesztet kellett elvégezni a DVTK Jeges-
medvék kapusán. Azért volt erre szükség, mert Kiss Bence felké-
szülési mérkőzésen szerepelt annál az Újpestnél, ahol a hétvégén 
az egyik játékosnak pozitív lett a tesztje. A miskolciak – igaz, fiatal 
kapusuk nélkül – zavartalanul folytatják az edzéseket. Az első fel-
készülési mérkőzésüket a tervek szerint szeptember elején játsszák.

A DEAC elleni előszezon-
meccsekre kérte kölcsön az 
UTE a Jegesmedvék saját neve-
lésű kapusát. Az újpestiek két 
mérkőzést játszottak volna, de 
a szombat reggeli edzésen az 
egyik játékosuk rosszul érezte 
magát, ezért elküldték korona-
vírustesztre. Vasárnap reggelre 
kiderült: a teszt pozitív lett. Emi-
att – bizonytalan ideig – herme-
tikusan le is zárták az Újpesti 
Jégcsarnokot, ahol fertőtlenítő 
takarítást rendeltek el. A léte-
sítménybe senki sem mehet be. 
Hétfőn a felnőtt és a junior csa-
pat összes tagját tesztelik. Az 
egészségügyi hatóságok pedig 
rövidesen elkezdik a kontakt-
személyek felkutatását. A szep-
temberi FTC-Újpest Szuperku-
pa-mérkőzést elhalasztják. És 
azt is kérvényezni fogja az újpes-
ti klub, hogy egy-két héttel ha-
lasszák el az első mérkőzéseiket 
az Erste Ligában.

Várnak az eredményre
Bence egyelőre nem edz 

együtt a csapattal – mondta el 
érdeklődésünkre a DVTK Je-

gesmedvék általános igazgatója. 
Nagy Ádám hozzátette, a fiatal 
kapusuk a fővárosból hazatérve 
nem érintkezett egyik csapattár-
sával sem, így – bár Bence nél-
kül, de – zavartalanul készülhet 
a csapat. – Most várunk a teszt 
eredményére, addig a játéko-
sunk otthon készül.

Az eredmény a hét közepén 
megérkezett, és szerencsére ne-
gatív lett.

Mérés, fertőtlenítés, kérdőív
A jégcsarnokban már koráb-

ban komoly megelőző intézke-
déseket léptettek életbe. Egri 
István, a Miskolc Városi Sza-
badidőközpont Nonprofit Kft. 
ügyvezetője (egyben a DVTK 
Jegesmedvék elnöke) kiemel-
te, napi szinten több mint ezer 
sportoló fordul meg a létesítmé-
nyekben – és bár szinte lehetet-
len kikerülni – mégis a lehető 
legkevesebb esélyt adják meg a 
vírus terjedésének. A szülőket 
például csak a legritkább eset-
ben engedik be a jégcsarnokba. 
Belépésnél mindenkinek meg-
mérik a testhőmérsékletét, fer-

tőtleníteni kell a kezeket, vala-
mint a játékosoknak minden 
hétfőn ki kell tölteniük egy úgy-
nevezett járványügyi kérdőívet. 
Ebben nyilatkozniuk kell példá-
ul arról, hogy merre jártak, mit 
csináltak, találkoztak-e külföl-
divel, netalán fertőzött személy-
lyel. Illetve a klub kérte őket 
arra is, hogy minél kevesebbet 
érintkezzenek, lehetőleg kerül-
jék a kézfogást.

Dolgoznak
Szeptember első hétvégéjé-

re tervezték be az első hivatalos 
edzőmérkőzést. Heti egy mér-
kőzést játszik majd a csapat a 
felkészülés során, nem annyira 
sűrű tehát a program. A szlovák 
bajnokság pedig csak október 
2-án indul – a mai állás szerint a 
DVTK Jegesmedvékkel.

– A Szlovák Extraligában fo-
gunk indulni. Ez már eldőlt, 
szóban mindenkivel megegyez-
tünk, elkészült a versenykiírás, 
minden klub tervez velünk – je-
lentette ki Egri István. – Én ma-
gam sem foglalkozom mással. 
Az erről szóló papírokat 1-2 hé-
ten belül aláírjuk.

Ez azonban komolyan meg-
terhelheti a klubot. A szlovákok 
ugyanis előírták, hogy csak ne-
gatív teszttel utazhatnak hozzá-
juk a külföldi csapatok. Miskol-
con remélik ugyanakkor, hogy 
az októberi kezdésig ebben is 
lesz változás.

– Addig is dolgozunk, folya-
matosan érkeznek a játékosok, 
Dave Allison vezetőedző is itt 
lesz már a héten. 24-étől már 
teljes létszámban edzünk – tette 
hozzá a klubelnök.

EDZŐMECCS UTÁN TESZTELNI KELLETT  
A JEGESMEDVÉK KAPUSÁT

Idén nem futnak át Kassára 

Kiss Bence tesztje végül negatív lett. Fotó: dvtk.eu
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 2020. 08. 22-től 2020. 08. 28-ig 
Star kéztörlő, két tekercs, 79,5 Ft/db 199 Ft 159 Ft
Baba szappan, 100 g, 1590 Ft/kg 199 Ft 159 Ft
Tis mosogató, 500 ml, 398 Ft/l 229 Ft 199 Ft
Signál fogkrém, 75 ml, 3986,66 Ft/l 349 Ft 299 Ft
Inneco ablaktisztító, 500 ml, 598 Ft/l 499 Ft 299 Ft
Domestos 750 ml, 665,33 Ft/l 599 Ft 499 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, 1247,5 Ft/l 569 Ft 499 Ft
Perla WC-papír, nyolc tekercs, 87,37 Ft/db 799 Ft 699 Ft
Biopon mosópor, 1,4 kg, 570,71 Ft/kg  899 Ft 799 Ft
Well Done konyhai tisztítószer, 750 ml, 931,99 Ft/l 899 Ft 699 Ft
Calgon vízlágyító, 500 g, 1598 Ft/kg  949 Ft 799 Ft
Tomi mosópor, 1,17 kg, 853,84 Ft/kg 1099 Ft 999 Ft
Tomi mosógél, 1 l 1099 Ft 999 Ft
Coccolino öblítő, 1800-1680 ml, 610,55-654,16 Ft/l 1299 Ft 1099 Ft
Colgate szájvíz, 500 ml, 1998 Ft/l 1399 Ft 999 Ft
Diszperzit 14 l, 471,35 Ft/l 7999 Ft 6599 Ft

267-13/2020 

ÉRTÉKESÍTÉS: SZERVIZ: (30) 790-2955
MISKOLC, 26-os főút kivezető szakasza, szirmabesenyői elágazás

Nyitvatartás: H-P 08-17-ig  Szo: 08-13-ig; www.szabosuzuki.hu

(30) 223-7901, (30) 374-7116  

MISKOLCI SZERVIZÜNKBE AUTÓSZERELŐT KERESÜNK! Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal lehet.
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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

Apróhirdetés
Nyaraló eladó a Kistokaji tónál. Eme-
letes, szigetelt ház, a telek 541 négy-
zetméter. Érd.: 7069444-295.

Várjuk minden olyan anyuka, apu-
ka, nagymama, nagypapa jelentke-
zését, akik önkéntesként szívesen 
segítenének. Akár délelőtt, délután 
vagy hétvégén segítenél, légy egy 
összetartó közösség tagja! Hívd ezt 
a számot: 30/386-5885.

Ha szereted a kisgyerekeket, de a 
tieid már nagyok, gyere hozzánk ön-
kéntesnek! Segíthetsz kisgyermekes 
családok számára szervezett gyer-
mekprogramok lebonyolításában! 
Légy egy kis móka részese! Jelentkezz 
most: 70/521-0913.

Bútorkárpitok és szőnyegek tisz-
títása! Ülőgarnitúrák, fotelek, ágyak, 
kanapék, székek, szőnyegek, padló-
szőnyegek helyszíni tisztítása, gyors 
száradási idővel, garanciával. Tel: 70/ 
320-3483 www.tisztitomiskolc.hu.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink! Adják fel 
apróhirdetésüket 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
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A Miskolc Televízió 
Hívőszó című műsorá-
ban augusztus 23-án, 
vasárnap 10 órakor az 
alsóvárosi református 
templomból közvetíte-
nek. Igét hirdet: Orosz 
István lelkipásztor.

Az ómassai Kelemen Di-
dák-kápolna Szent Lajos 
király búcsúját augusztus 
23-án, vasárnap, a 10 órai 
szentmisén ünneplik. Utá-
na körmenet lesz a kápolna 
körül. Ezen a vasárnapon a 
tapolcai Sziklakápolnában 
a 10 órai szentmise után 
jótékonysági műsort ad a 
Versbarátok Köre a kápol-
na javára.

Jótékonysági koncertet 
rendeznek augusztus 30-
án, vasárnap 16.30 órától a 
Szent Anna-templom hely-
reállításáért. Egy nyári vi-
harban villámcsapás érte a 
templomot, és a teljes elekt-
ronikai rendszer, köztük az 
orgona is tönkrement. A 
Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar koncertjére a belépés 
díjtalan, de kérik a helyreál-
lításra szánt támogatásokat.

500 harang koncert-
jei címmel tartanak zenei 
programot a Felsővárosi 
református templomban. 
A Balázs Győző tér 1. szám 
alatt augusztus 23-án, vasár-
nap délután 2 órakor kezdő-
dik a hangverseny.

EGYHÁZI HÍREK

Augusztus 22. – szombat
10:00-18:00 Detektívhétvége 
– városjáró kalandjáték csa-
patoknak, Calypso Étterem
12:00-2:00 Aquatrip – a ha-
zai underground nagyjainak 
fellépése, Miskolctapolcai 
Barlangfürdő
13:15 és 15:15 A Debreceni 
Történelmi Korok Hagyo-
mányőrző Egyesület bemu-
tatója, Diósgyőri vár
15:00 A megérthető zene 
– hangverseny karmeste-
ri ismertetővel családoknak, 
Sárospatak, SRK Wáberer 
Sportcentrum
16:00 Ne búsuljon senki! 
– Corpus Harsona Kvar-
tett-koncert, Tolcsva, Bor-
múzeum udvara
17:00 Kávéuzsonna gitármu-
zsikával, Sátoraljaújhely, vá-
rosháza, díszterem
18:00 Barokk mesterművek 
– Tolcsvai református temp-
lom
18:00 Várjon Dénes zon-
goraestje, Tarcal, Degenfeld 
Szőlőbirtok és Kastélyszálló
19:30 Cross the Over – InFu-
sion Trio, Tolcsvai Látogató-
központ, szabadtéri színpad
20:00 Dumaszínház – Ara-
nyosi Péter és Dombóvá-
ri István közös estje, Lovagi 
Tornák Tere
20:00 A Honvéd Férfikar 
hangversenye, Sárospatak, 
Basilica Minor
20:00 Ingyenes Here we 
are-koncert, előzenekar a 
Privát Affér, Helynekem
21:00 Esti jazz – Boggie kon-
certje, Sárospatak, Borterasz, 
Szent Erzsébet utca

Augusztus 23. – vasárnap
11:15, 13:15 és 15:15 A Deb-
receni Történelmi Korok Ha-
gyományőrző Egyesület be-
mutatója, Diósgyőri vár

17:00 Csintekerintő – gyer-
mektáncház énekkel, Sáros-
patak, Szent Erzsébet utca
19:00 Don Giovanni – a 
Zempléni Fesztivál záró-
hangversenye, Sárospatak, 
SRK Wáberer Sportcentrum
21:00 Nagy-Babos Rebeka 
Quartet, Sárospatak, Borte-
rasz, Szent Erzsébet utca

Augusztus 26. – szerda
17:00 Tai chi haladóknak, 
Ady Endre Művelődési Ház
18:30 Hatha jóga, Ady End-
re Művelődési Ház

Augusztus 27. – csütörtök
12:00-23:00 Avalon és bará-
tai – kulináris ízélmények, 
díjnyertes vendéglátó egy-
ségek, sztárséfek és zenei 
előadók, Avalon Park
18:00-23:00 Esszencia Bor-
est – Sétálókóstoló borked-
velőknek, Miskolci Nemzeti 
Színház

Augusztus 28. – péntek
12:00-23:00 Avalon és bará-
tai – kulináris ízélmények, 
díjnyertes vendéglátó egy-
ségek, sztárséfek és zenei 
előadók, Avalon Park
20:00 Czibor, a rongylábú 
– a budapesti Magyarock 
Dalszínház előadása, Akro-
polisz

Augusztus 29. – szombat
11:15 A XIV. századi, legna-
gyobb kiterjedésű Magyar-
ország – előadás, Diósgyőri 
vár
12:00-23:00 Avalon és bará-
tai – kulináris ízélmények, 
díjnyertes vendéglátó egy-
ségek, sztárséfek és zenei 
előadók, Avalon Park
13:00 és 15:00 „Meglepő 
hangszerek” bemutatója, Di-
ósgyőri vár

PROGRAMOK 

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Augusztus 24., hétfő 06:00 Az előző 

esti adás ismétlése, 8:30 Képújság, 
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 
19:25 Miskolci Napló (közéleti maga-
zin), 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjá-
rás-jelentés, 19:20 Honvéd7 (hon-
védelmi magazin), 19:35 Épít-tech 
(építészeti magazin), 20:00 Híradó 
ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:30 
Képújság

Augusztus 25., kedd 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 08:30 Képújság, 
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 
18:25 Sportpercek, 18:40 #mozogj-
otthon, 19:00 Híradó ism., 19:15 Idő-
járás-jelentés, 19:25 Mérkőzés, 21:00 

Híradó ism., 21:15 Időjárás-jelentés, 
21:20 Képújság

Augusztus 26., szerda 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése, 09:35 Képúj-
ság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-je-
lentés, 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 Idő-
járás-jelentés, 20:30 Képújság

Augusztus 27., csütörtök 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 08:30 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjá-
rás-jelentés, 18:25 Promenád (kul-
turális 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

Augusztus 28., péntek 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése, 8:45 Képúj-
ság, 13:00 Közgyűlés, 18:00 Híradó, 
18:15 Időjárás-jelentés, 18:20 Já-
tékszünet, 18:25 Én is táncolnék, 
18:45 Köztünk élnek, 19:00 Híradó 
ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 
Testközelből, 19:45 #mozogjotthon, 
20:00 Híradó, 20:15 Időjárás-jelen-
tés, 20:30 Képújság

Augusztus 29., szombat: 07:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése, 09:30 Képújság, 
18:00 Krónika (heti hírösszefoglaló), 
18:20 Játékszünet, 18:25 Egészségper-

cek ism., 18:50 
#mozogjott-
hon (tv-torna), 
19:00 Krónika, 19:20 Milli és Rémi ka-
landjai (esti mese), 19:30 Népkerti múlt-
idéző (várostörténeti beszélgetés-soro-
zat), 20:30 Krónika, 21:00 Képújság

Augusztus 30., vasárnap 07:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése, 09:30 Képúj-
ság, 16:00 Hívőszó, 18:00 Miskolci 
Napló ism., 18:20 Játékszünet, 18:25 
Promenád (kulturális magazin) ism., 
19:00 Én is táncolnék (ism.), 19:25 Mil-
li és Rémi kalandjai (esti mese), 19:35 
Egy nap a világ (útifilm-sorozat), 20:00 
Arttér, 20:50 Gogo & George (doku-
mentumfilm), 21:50 Képújság

Jótékonysági koncert a  
Szent Anna-templom helyreállításáért
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Hirdetés

A nyári viharok közepette villámcsapás érte Miskolc egyik 
legszebb templomát, melynek okán a teljes elektronikai 
rendszer, köztük az orgona is tönkrement.

A Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar jótékonysági koncertet 
szervez a templom helyreál-
lításának megsegítésére. Az 
eseményre a belépés díjtalan, 
de az adománygyűjtő doboz-
ba várják a helyreállításra 
szánt támogatásokat a kedves 
közönségtől!

Segítsünk együtt!
2020. augusztus 30. (vasár-

nap) 16.30

Szent Anna-templom, Mis-
kolc

Jótékonysági koncert a temp-
lom javára

Műsor:
Haydn: G-dúr („Az este”) 

szimfónia, No. 8
Mozart: Kis éji zene
J. S. Bach: h-moll zenekari 

szvit, részletek
Fuvola: Siklósi Tamás
Vezényel: Zsíros Levente

Hirdetés
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Kötelezők  
és újdonságok

1

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban 
ezúttal kötelezők és újdonságok címét rejtet-
tük el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, 
együtt, egy e-mailben küldjék el! Beküldési ha-
táridő: 2020. szeptember 16-ig. E-mail-cím: 
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtések 
beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. 

A nyereményt a Géniusz könyváruház biztosítja. 

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 (március 21 - április 20) Addig várakozik, míg kiderül-
het, hogy lemaradt a nagy lehetőségről, ez pedig olyan vesz-
teség, amit nehéz lenne behozni. Nem tud megfelelő dönté-

seket hozni addig, amíg nem látja tisztán a helyzetet. Válaszokat vár. 

Bika (április 21 - május 20) Nem kell fölöslegesen aggódnia 
valami miatt, de ne is vegye félvállról a helyzetet. Nehezen vi-
seli, hogy nem az Ön kezében van valaminek a megoldása, de 

hamarosan visszaszerzi az irányítást. Kérdés, érdemese-e.

Ikrek (május 21 - június 21) Szeretné, ha valaki egy kicsit 
komolyabban venné, de egyelőre nem tudja mi az, amivel el-
nyerhetné a bizalmát és az elismerését. A héten azonban esé-

lye adódik majd erre is, lelkesedése sokakat lenyűgözhet.

Rák (június 22 - július 22) Végre megszerzett valamit, ami-
re régóta vágyott, és most, hogy kezében a lehetőség, már 
nem is ereszti el. Készen áll arra, hogy végre kihasználja a 

helyzetet. Vágjon bele nyugodtan, régóta készül már erre a lépésre. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Nagy Önön a nyomás, 
de nem akar pihenőt engedni magának addig, amíg egy fontos 
problémával le nem számolt. Bármennyire igyekszik is, min-

denki elképzelésének nem felelhet meg, tartsa magát az elképzeléseihez!

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Minél jobban próbál 
elzárkózni valami elől, annál inkább úgy érezheti, hogy komoly 
érzelmi szálak kötik hozzá. Nézzen szembe önmagával, és meg-

találja a valódi válaszokat! Jó formában van, sikert sikerre halmozhat most. 

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Készen kell állnia arra, 
hogy olyan döntéseket is meghozzon, amelyek talán kissé kelle-
metlenek vagy fájdalmasak lehetnek. Ha valami bevált a munká-

jában kövesse azt a módszert, és ne hagyja, hogy bárki is lebeszélje!

Skorpió (október 24 - november 22) Fontos feladatot vál-
lal, és nem mindenki hiszi, hogy alkalmas a dolog elvégzésére. 
Egy kisebb kudarc sem tarthatja vissza attól, hogy megmutas-

sa, mire képes. Gyorsan visszaül a nyeregbe és folytatja, ahol abbahagyta. 

Nyilas (november 23 - december 21) Egyre tovább me-
részkedik, de egyelőre még nem döntötte el, mi az a kihívás, 
amit el mer vállalni. Gondosan eltervez mindent, amikor ki-

derül, hogy valami az útjába állhat és keresztül húzhatja a számításait. 

Bak (december 22 - január 20) Minden lépését úgy kell most 
intéznie, hogy közben rajta tartja a szemét egy lehetséges kö-
rülményen, ami a későbbiekben nehézségeket okozhat. Nem 

lesz könnyű a dolga, de megbirkózik ezzel is. 

Vízöntő (január 21 - február 19) Szüksége van egy szussza-
násnyi pihenőre, az elmúlt hetek eseményei után ez érthető. 
Adjon időt magának arra, hogy feltöltekezzen, és ismét tele 

lesz tettre kész energiával. Váratlan lehetőséget kap az anyagiak terén. 

Halak (február 20 - március 20) Izgatott egy közelgő ese-
mény miatt, de nem vesztegetheti az egész hetét a várakozás-
ra. Próbálja hasznosan tölteni a várakozás minden egyes per-

cét, hogy később ne érezzen csalódottságot! Fontos napok elé néz. 

Ismét termelői napra várták a 
szervezők az érdeklődőket vasár-
nap. A közkedvelt helyi termelők 
finomságai mellett a koncert, la-
tinfitnesz-bemutató és kézmű-
ves-foglalkozások is várták a ki-
csiket és nagyokat. A hontalan 
állatok világnapja alkalmából ez-
úttal a gazdit kereső négylábúak 
kerültek középpontba, így örök-
befogadásra is lehetőség volt. A 
Miskolci Állatsegítő Alapítvány 
munkatársai a felelős állattartással 

ismertették meg az érdeklődőket, 
akik megtudhatták, hogy miért is 
jó menhelyről örökbe fogadni. A 
gyerekek a kézműves asztaloknál 
különböző állatos színezőkkel és 
ügyességi feladatokkal tölthették 
a délelőttöt. A felnőttek megis-
merhették a hordozós latin fit-
neszt, amikor az édesanyák kis-
babájukkal együtt mozognak. A 
Nahaj Akusztik koncertje pedig 
Karib-tengeri hangulatot vará-
zsolt az Erzsébet térre.

Termelői nap kicsit másként 

Két újabb kutyát képeztek ki a Miskolci Önkormányzati Rendészet munkatársainak, így most már négy járőr mellett van eb, 
hogy segítse munkáját. A vizsgát a Spider mentőcsoport tartotta az érintett két- és négylábúaknak. Két kutyának a kiképzése 
2018-ban kezdődött, ők és a mellettük dolgozó emberek hat hónap múlva már együtt járőröztek. Egyikük mezőőri szolgálatot 
végzett, a másikat pedig például a belvárosban lehet látni. A járőrpárok kül- és belterületen is bevethetők, akár a belvárosi éjsza-
kában vagy a tömegközlekedésen is. Az állatoknak olyan kiképzést kellett kapniuk, hogy semmi ne vonja el a figyelmüket tár-
suk védelméről. Ezt a Spider Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoportnál kapták meg, és itt is vizsgáztak. Fotó: Mocsári László

Vizsgáztak a járőrkutyák 

Sokan nem mernek nekiállni a 
rizottókészítésnek, pedig nem 
olyan bonyolult, mint ahogyan 
gondolják. Ha odafigyelünk a 
folyadékpótlásra, és folyama-
tosan kevergetjük, akkor egy 
lágy, krémes rizottót fogunk 
kapni a főzés végén.

Tévhit az, hogy csak Olaszor-
szágban lehet jó rizottót enni, egy 
kis odafigyeléssel otthon is elké-
szíthetjük ezt az isteni ételt.

A főzőműsorokbant általában 
a rizottó a mumus, legtöbbször 
nem sikerül úgy a versenyzők-
nek, ahogyan kellene. Egy mű-
sorban nagy a nyomás, kapkodni 
kell, miközben a rizottóra éppen-
hogy időt kell szánni, foglalkozni 
kell vele, folyamatosan figyelni és 
kevergetni kell.

Amellett, hogy odafigyelést 
igényel, nagyon fontosak az alap-
anyagok is. Ezen az ételen nem 
szabad spórolni: meg kell ven-
ni a jó minőségű rizottórizst, a 
parmezán sajtot és a fehérbort. 
Kísérletezhetünk sima rizzsel és 
trappistával, de akkor egy szét-
főtt, nyálkás csomót kapunk csak.

A rizottó alapját az alaplé adja. 
Használhatunk húsos és zöld-
séges alaplevet is, a legjobb, ha 

ezt mi készítjük el. A zöldséges 
alapléhez vágjunk össze egy adag 
leveszöldséget, öntsük fel víz-
zel, fűszerezzük, főzzük, amíg a 
zöldségek meg nem puhulnak, 
majd ha a víz már kellően átvet-
te a zöldségek ízét, szűrjük le. A 
fűszerezést nem szabad túlzásba 
vinni, nem kell sósnak lennie, de 
ha mégis annak sikerül, akkor a 
rizottóból hagyjuk ki a sót.

Elkészítés:
Melegítsük fel az alaplevet, 

tartsuk melegen, de nem kell 
forr nia.

Öntsük az olajat egy tapadás-
mentes bevonatú edénybe. Te-
gyük rá a felkockázott hagymát, 
dinszteljük meg, míg puha nem 
lesz. Adjuk hozzá a rizst és a sót, 
keverjünk rajta párat 1-2 perc 
alatt, majd mehet bele a fehér-
bor. Folyamatos kevergetés mel-
lett addig főzzük, amíg a folyadék 
nagy része el nem párolog.

Adjunk hozzá fél bögre alap-
levet, kevergessük folyamatosan, 
amíg magába nem szívja a rizs 
a folyadékot, majd mehet rá egy 
bögre alaplé, ezt így ismételjük, 
míg majdnem az összes lé elfogy. 
Egyharmad bögrényit hagyjunk 
csak belőle. Vegyük le a tűzről, 
keverjük bele a maradék alaple-
vet, a vajat és a parmezánt. Petre-
zselyemmel megszórva tálaljuk.

(Forrás: sobors.hu)

Hozzávalók négy adaghoz:
5 bögre alaplé
másfél evőkanál olívaolaj
1 fej vöröshagyma
másfél bögre rizottórizs 
(Arborio)
fél teáskanál só
fél teáskanál bors
1 evőkanál vaj
120 gramm parmezán
1 deciliter fehérbor
petrezselyem (opcionális)
Előkészítési idő: 5 perc
Elkészítési idő: 35 perc

Egyszerű krémes, parmezános rizottó
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