
Szuper ügyek Nagy Avasi Főzőverseny. Július 26-án, szombaton délelőtt tíz órakor kezdő-
dik Miskolcon a nagy Avasi Főzőverseny és családi nap. Déltől a Számadó Zenekar húzza 
talpalávalót, egy órakor kihirdetik a főzőverseny eredményét, utána a Jó ebédhez szól a 
nóta vendége Fásy Ádám, öt órakor Zalatnay Sarolta lép a színpadra, este hétkor Nagy 
Feró koncert. A jeles rendezvényt egy sor kiegészítő program teszi teljesebbé.

Elkezdődött Kisgyőrben a Mis-
kolci és a Kossuth utcák járdá-
inak felújítása. Díszburkolatot 
raknak le, egy hét múlva be is 
fejeződnek itt a munkálatok. 
Ezt követően pedig elindul a 
Dózsa György utca járdájának 
csinosítása is, ugyancsak dísz-
burkolattal látják el. Az adós-
ságkonszolidációból kimaradt 
önkormányzatok támogatásá-
ra fordított összegből nekünk 
is jutott pénz - mondja Kékedi 
László, Kisgyőr polgármeste-
re. Ezt a kormányzati támo-
gatást járdaépítésre és közin-
tézményeink hőszigetelésére 
használja fel a kisgyőri önkor-
mányzat. SZI - BGy

Díszburkolatot
raknak le Kisgyőrben

Az a hely, ahol a  ■
csend tapintható, 
ahol az illatok és ízek 
harmóniája napi való-
ság, ahová az Ember 
ösztönösen vágyódik, 
ahol az Embernek jó 
létezni…, ez maga a 
magyar Vidék, ezen 
helyek egyik gyöngy-
szeme Hernádszent-
andrás, Miskolcról 35 
kilométerre. 

Augusztus 1. és 3. között – 
mint egy nagy család – várja 
a vendégeket a település a VI. 
Hernád Fesztiválra.

Aki hozzánk jön, az haza-
jön – mondja Üveges Gábor 
Hernádszentandrás polgár-
mestere. A mi fesztiválunk 
nemcsak kikapcsolódást, 
szórakozást nyújt, hanem 
igazi kincsekkel is igyek-
szik gazdagítani. Települé-
sünk önmaga szeretne len-
ni az áradó vendégszeretet, 

a családias vendéglátás, a 
nyugalom szigete, az élhető 
jövő bölcsője, melyre talán 
sohasem volt akkora szüksé-
günk, mint napjainkban…

Hernádszentandrás Köz-
ség Önkormányzata a gaz-
dája a BioSzentandrás 
programnak, amely az el-
múlt években a legnagyobb 
biokertészeté nőtte ki ma-
gát a térségben. Híres a te-
lepülés a közösségépítéséről 
is. Az idei Hernád Fesztivál 
különlegessége, hogy első 
ízben három napos kínálat-
tal várja látogatóit közelről, 
s távolról egyaránt.

„Indul a Bakterház” a 
péntek estével együtt, a 
szombati X. Szentandrás 
Kupa kispályás labdarú-
gótorna igazi csemegé-
je lesz a Fradi Öregfiúk 
– Hernádszentandrás Öreg-
fiúk mérkőzés, mint ahogy a 
Szőke András – Bede Róbert 

páros közreműködésével a 
biokertészet fűszernövényeit 
is felhasználó V. Szentandrás 
Íze Főzőverseny. Lesz „Gye-
rek Sziget” kézművességgel, 
népi játszótérrel, póni lova-
goltatással, délután kisvo-
nattal gyönyörködhetnek a 
résztvevők a táj szépségé-
ben. Helyi színészpalán-
tákkal igazi, a közönséget 
is megmozgató vásári ko-
médiába csap át a kora es-
te, majd táncház, és egy fer-
geteges zenés mulatság zárja 
a második napot.

Augusztus 3-a vasárnap 
délelőtt a pihenésé, délután 
5 órakor viszont visszatart-
hatatlanul elindul a Fesz-
tivál-koncert dübörgése, 
melyen 8 amatőr zenekar 
bemutatkozását követően, 
a csillagokkal egy időben 
este 9 órakor lép színpad-
ra, és ad egy két órás kon-
certet Magyarország egyik 

legnépszerűbb együttese, a 
Magna Cum Laude!

Részletek a w w w.
hernadszentandras.hu hon-
lapon, és a BioSzentandrás 
f a c e b o o k  o l d a l á n 
olvashatók.

 SZI

VI. Hernád Fesztivál és a Magna Cum  
Laude Hernádszentandráson

Legyél VIP vendég
Ha a fesztivál VIP vendé-
ge szeretnél lenni, akkor 
szervezz csapatot. Ha 10 
jegyet vásárolsz az elővételi 
pénztárakban a Magna Cum 
Laude koncertre, akkor pá-
ros VIP belépő az ajándé-
kod. Ezzel a belépővel nem-
csak a koncerten, hanem a 
Magna Cum Laude tagjaival 
történő kertlátogatáson is 
részt vehetsz.

Veszteség nélkül 
nincs győzelem

Véget ért az év leg- ■
nagyobb miskolci fesz-
tiválja!
A csaták végeztével a csata-
tér látványa még a győztes fél 
számára is elszomorító dolog 
lehetett. Manapság szeren-
csére egyre ritkábbak mife-
lénk a fegyveres harcok, ám a 
minket vezérlő ösztönök nem 
csitultak. Így hát elkezdtünk 
fesztiválozni. 
Mint általában minden na-
gyobb horderejű esemény, 
az EFOTT is megosztotta a 
véleményeket. Voltak, akik 
a térség és a Miskolci Egye-
tem közös diadalának tekintik, 
hogy idén itt tartották az or-
szág legnagyobb vándorfesz-
tiválját, de azok is hallatták a 
hangjukat, akik nem látták szí-
vesen a rendezvényt. Még az 
egyetem vezetői közül is akad-
tak kerékkötők. Az ellenzők 
szerint Miskolcnak nem volt 
szüksége egy ilyen, több tíz-
ezer főt megmozgató őrületre. 
Ha a tényeket nézzük, anya-
gi szempontból sikeres hetet 
zárhatott az EFOTT, hiszen a 
harmadik napon miskolci szer-
vezők úgy vélték, hogy körül-
belül 65000 ember fog jegyet 
váltani vasárnap reggelig. Ha 
ezt összevetjük az átlagos 
jegyárakkal, akkor igen impo-
záns összeget kapunk. Kérdés 
persze, hogy az egyetem és a 
város milyen arányban része-
sül a bevételből. Mindeneset-
re a szervezésre panasz nem 
lehet. A pénzükért a feszti-
válozók egy színes, változa-
tos, pörgős és igényes bulit 
élvezhettek. Valóban minősé-
gi fellépők és minden igényt 
kielégítő programok kerültek 
terítékre, és sok látogató az év 
legnagyobb durranásának ne-
vezte ezt az öt napot. Persze, 
a több, mint félszázezer em-
ber és a majd egy héten át tar-
tó „ereszdelahajam” festett 
némi mosolyráncot az egye-
temváros arcára. A különleges 
fákkal és jellegzetes képzőmű-
vészeti alkotásokkal díszített 
parkban számos fesztiválkor-
sót, papírpoharat, szalvétát és 
műanyagvillát „ültettek el” a 
látogatók. Nem szívesen len-
nénk a romeltakarítók he-
lyében. Persze veszteségek 
nélkül nincs győzelem, és a 
terep helyreállítása már va-
sárnap megkezdődött. Remél-
jük az egyetemnek és a fesz-
tivál résztvevőinek egyaránt 
sikerül hamar kiheverni ezt 
a mindenképpen emlékeze-
tes hetet.
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Immár negyedszer  ■
rendezik meg a Miskolci 
Lecsó-és Pecsenyefesz-
tivált a Majális Parkban, 
augusztus 2-án, szom-
baton délelőtt tízkor 
lesz az ünnepélyes 
megnyitó– közölte la-
punkkal Kanyog Miklós 
főszervező.
Az a célunk, hogy minél színe-
sebb és tartalmasabb legyen 
a negyedik fesztivál, amely 
turisztikailag is vonzó nyári 
rendezvény. Az elmúlt évben 

augusztus 3-án volt a harma-
dik fesztivál, és a nap folya-
mán több mint tízezer látogató 
kereste fel a jeles eseményt. 
Újdonság az idén, miután évek 
óta nem volt Miskolcon ama-
tőr kutya szépségverseny, 
ezért három kategóriában 

meghirdetjük. Olyan csapatok 
(barátok, családi társaságok, 
civil szervezetek, intézmények 
és cégek) jelentkezését várjuk, 
akik szeretnék a lecsófőzés-
ben és a pecsenyesütésben 
jártas tudásukat megcsillog-
tatni – fogalmazott Kanyog 
Miklós. A versenyek mellett 
sok érdekes program lesz, így 
például habparti a gyerekek-
nek. Kiemelt médiatámoga-
tó az Észak-Magyarország, a 
Szuperinfó is támogatja a je-
les eseményt és a rendezvény 
vándordíját adja.  SZI - BGy

27 millió forintos támogatás Sajósenyének
Sajósenye önkormány- ■

zata pályázatot nyújtott 
be annak érdekében, hogy 
a faluház tetőterében he-
lyet foglaló „közösségi 
tér” belső terét felújítsa.  

Takács László, a 461 lelkes 
Sajósenye polgármestere la-
punknak elmondta, hogy sike-
resen pályáztak. A községi ön-
kormányzatnak az Európai Unió 

és Magyarország kormánya ál-
tal nyújtott támogatás összege 
27 millió 379 ezer forint. A ki-
vitelező az edelényi Képes és 
Társa Építőipari Kft. A közös-
ségi színtér fejlesztése meg-
valósul Sajósenyén az eszten-
dő végééig. 
A fejlesztésre megjelölt épü-
let biztosít majd helyet gyakor-
lásra az 5x-ös aranyfokozatú 
Sajósenyei Lajtos Népdalkörnek, 

a Kicsi Madár Népcsoportnak, 
mely a helyi általános iskolás 
gyermekekből áll. A közös-
ségi színtérben kap helyet, a 
több mint 20 éve működő Pol-
gárőrség, valamint az Ifjúsági 
Közösségért Alapítvány és a 
Sajósenyei Ökomenikus Temp-
lomáért Alapítvány kuratóriuma 
is a tetőtérben kialakítandó köz-
pontban lesz elhelyezve.
 SZI - BGy

Fotó: Buzafalvi Győző

A Szuperinfó adja a vándordíjat


