
Őrizetbe vették a rendőrök 
azt a férfit, aki múlt hét 
pénteken rálőtt egy idős asz-
szonyra a Csabai kapuban, 
majd Mezőkövesden egy 
férfira. 

A gyanú szerint a 45 éves 
budapesti férfi június 5-én a 
Csabai kapuban becsengetett 
egy lakásba. Egy szolgáltató 
munkatársának adta ki ma-
gát, majd pénzt követelt az 
ajtót nyitó sértettől, aki meg-
próbált ellenállni, de támadó-

ja meglőtte egy gumilövedé-
kes fegyverrel. A 72 éves nő az 
erőszak hatására átadta pén-
zét a rablónak, aki ezt követő-
en elmenekült a helyszínről. A 
nyomozók látókörébe került 
egy 45 éves férfi, aki ellen a 
soproni rendőrség is folytatott 
eljárást garázdaság miatt, és 
felmerült a gyanú, hogy a jú-
nius 6-án, Mezőkövesden tör-
tént rablás elkövetője azonos 
lehet a miskolci támadóval. A 
nyomozók június 11-én Sop-
ronban fogták el.

Az elmúlt hónapok legfontosabb témája a koronavírus és 
a járvány elleni védekezés volt, de ahogy Veres Pál polgár-
mester nyilatkozott, Miskolcon nem állt meg az élet. Egy 
sor fontos dologban haladt előre a város, amik, ha nem is 
feltétlenül látványosak, de egy évtizedre kijelölhetik Miskolc 
fejlődési pályáját. Stratégiai gondolkodás és tervezés, együtt-
működések a kormánnyal, a megyékkel, a szövetségesekkel 
és az ellenzékkel – ezekről beszélgettünk Miskolc polgár-
mesterével.

– Láthatóan, érezhetően la-
zulnak a szabályok, visszatér 
az élet Miskolcra. Milyen ál-
lapotban van ma a városunk? 
Merre és hogyan tovább a jár-
vány után?

– A veszélyhelyzet sok te-
kintetben megviselte Miskol-
cot. A gazdaság leállása, a ki-
eső adóbevételek, az országos 

védekezéshez történő anyagi 
hozzájárulás, a helyi védekezés 
költségei komoly hiányt gene-
ráltak a város költségvetésén, 
amely megoldásán dolgozunk. 
A vész azonban megmutatta 
Miskolc egy nagyon erős tulaj-
donságát is: jelesre vizsgázott a 
város együttműködésből, szo-
lidaritásból. Amikor kellett, 

fegyelmezetten tudtunk csele-
kedni, a lehetőségeinkhez ké-
pest gyorsak voltunk és haté-
konyak. Köszönet jár minden 
miskolcinak, közös sikernek 
gondolom, hogy a várost lénye-
gében nem sújtotta a járvány.

– Említette a gazdasági ne-
hézségeket és a kieső bevétele-
ket. Hogyan tervezi így a város 
az év hátralevő részét és a kö-
vetkező éveket?

A vírus okozta leállás szin-
te első pillanataiban úgy dön-
töttünk, hogy kihasználva a 
kényszerű szünetet, nekifo-
gunk egy nagyszabású mun-
kának: végrehajtjuk a sok éven 
át elmaradt tervezési és a szük-
séges újratervezési feladatokat. 

Olyan hosszú távú stratégiák 
készítésébe fogtunk bele, amik 
segítségével új pályára tudjuk 
állítani a városunkat. A vá-
rosvezetés tavaly októberben 
jelentős felhatalmazást kapott 
a Nagy-Miskolc program vég-
rehajtására, így azt gondoltuk, 
hogy célszerű, sőt elengedhe-
tetlen felvázolnunk, milyen-
nek szeretnénk látni Miskol-
cot 2030-ban. A város életének 
szinte minden területét érintő 
Nagy-Miskolc elképzeléseket 
öt stratégiai területre bontot-
tuk, és ezek mentén öt ágaza-
ti stratégia elkészítésébe kezd-
tünk még március második 
felében. 

Folytatás a 3. oldalon
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„Jelesre vizsgázott  
a város együttműködésből,  
szolidaritásból”

Egy nehéz, viszontagságokkal és élményekkel teli tanév van hamarosan a hátunk mögött. Online órák és feladatok között teltek az elmúlt 
hónapok gyerekeknek, pedagógusoknak egyaránt, miközben a család minden tagja igyekezett részt venni a naponta növekvő tanulniva-
lók elsajátításában. Ki így, ki úgy, de mindenki legjobb tudása szerint próbált alkalmazkodni egy még soha nem volt helyzethez. A vakáció 
végre olyan, amilyen lenni szokott: örömteli és feladatmentes, szabad és boldog. Fotó: Mocsári László

IGEN, NINCS TÖBB TANULÁS! 

Egyszerre lesz ellenőrző, 
döntéshozó és tanácsadó 
csúcsszerv az ötfős kurató-
rium az állami alapítványi 
fenntartásúvá váló Miskol-
ci Egyetemen. Mostanra 
eldőlt, hogy Varga Judit 
igazságügyi miniszter lesz 
az elnök, a tagok kiléte 
azonban lapzártánkig sem 
ismert. Az intézmény min-
denesetre kilenc személyt 
javasolt a minisztérium-
nak a pozíciókra.

Torma András rektor és 
Deák Csaba kancellár közö-
sen egyetemen kívüli, köz-
ismert, köztiszteletben álló, 
elsősorban gazdasági, jo-
gi-közgazdasági és közigaz-
gatási szakembereket javasolt 
a kuratóriumba. – Ez azon-
ban „csak” javaslat volt, nem 

kötelező érvényű – mond-
ta el Torma András, hang-
súlyozva, hogy két feltételt 
rendkívül fontosnak tarta-
nak: a kuratórium elnöke és 
tagjai ismerjék jól a Miskolci 
Egyetemet és jártasak legye-
nek gazdasági kérdésekben. 
– Azért drukkolunk, hogy az 
általunk javasolt személyek 
közül minél többen legyenek 
benne a kuratóriumban.

Merthogy a döntést a jelen-
legi fenntartó, az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium 
hozza majd meg. A 600 millió 
forintos alaptőkével rendelke-
ző Universitas Miskolcinensis 
Alapítványt már létrehozták. 
Csütörtökön pedig bejelentet-
ték azt is, hogy a kuratórium 
elnöke Varga Judit igazság-
ügyi miniszter lesz. 

Folytatás a 2. oldalon

CSÚCSSZERV  
AZ EGYETEMEN

Lakat alatt a gumi- 
lövedékes rabló
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Az időjárás most nem ked-
vez a munkálatoknak, a Mis-
kolci Városgazda Kft. munka-
társai azonban folyamatosan 
azon dolgoznak, hogy minél 
kevesebb kátyú legyen Miskolc 
útjain. A javításokat már má-
jus elején elkezdték. Az eltelt 
időszakban hetvenhét utcában 
több mint ötezer négyzetmé-

ternyi felületen majd négyszáz 
köbméternyi aszfaltot dolgoz-
tak be az úthibák javításánál. 
Az első szakaszban a Martin-
kertvárosban, Perecesen, Be-
rekalján, az Ómassai úton, Lil-
lafüreden, a Győri kapuban és 
Diósgyőrben tették simábbá 
az úttestet. Az elkövetkező he-
tekben a Vasgyár, Komlóste-

tő, belváros, Avas, Hejőcsaba, 
Görömböly, Tapolca, és Szir-
ma városrészekben lesznek út-
burkolatjavítások. Ezt azonban 
nagyban befolyásolja a jelenle-
gi csapadékos időjárás, amely 
hátráltatja a folyamatos mun-
kavégzést, így egyes városré-
szekben csúszhat a kátyúzás az 
előre beütemezettekhez képest.

Fidesz kampány közpénzből? 
VIZSGÁLATOT RENDELT EL A POLGÁRMESTER 

Egyszerre lesz ellenőrző, döntéshozó és tanácsadó csúcs
szerv az ötfős kuratórium az állami alapítványi fenntartásúvá 
váló Miskolci Egyetemen. Mostanra eldőlt, hogy Varga Judit 
igazságügyi miniszter lesz az elnök, a tagok kiléte azonban 
lapzártánkig sem ismert. Az intézmény mindenesetre kilenc 
személyt javasolt a minisztériumnak a pozíciókra. 

Folytatás az 1. oldalról
A rektor elmondta azt is, 

hogy a kuratórium egyszer-
re lesz ellenőrző, döntéshozó 
és tanácsadó szerv. Vizsgálni 
fogja például, hogy az egye-
tem eleget tesz-e azon kötele-
zettségeinek, amik a felsőok-
tatási törvényből fakadnak, 
másfelől a fenntartó által rög-
zített elveknek. Ugyanakkor 

ez a szerv hagyja majd jóvá a 
szenátus által elkészített szer-
vezeti és működési szabály-
zatot. Tanácsadó szervként 
pedig javaslatokat fog tenni 
például szerződések megkö-
tésére.

– A kuratórium sokkal „kö-
zelebb” lesz az egyetemhez, 
mint a mostani fenntartó mi-
nisztérium. Mindennapi kap-

csolatban leszünk. Ezért fon-
tos, hogy a tagok ismerjék az 
intézményt, tisztában legye-
nek a sajátosságaival. Azzal, 

hogy az a rendeltetésünk, a 
társadalmi feladatunk, hogy 
itt tartsuk a fiatalokat. Szel-
lemi kisugárzóközpont le-

gyünk. Ezzel a kuratórium-
nak is tisztában kell lennie.

Arról, hogy a kancellári 
tisztség megmarad-e, szintén 
a kuratórium dönt majd. Ha 
ez a pozíció megszűnik, akkor 
a felsőoktatási törvény rendel-
kezése szerint gazdasági veze-
tőt kell kinevezni a Miskolci 
Egyetemen.

– A kuratóriummal nem va-
lamiféle harcra készül az egye-
tem; kéz a kézben fogunk járni, 
és egymást erősítve jobb egye-
temet hozunk létre – hangsú-
lyozta Torma András.

Korábban eldőlt, hogy – 
amennyiben Áder János köz-

társasági elnök is rábólint – 
Horváth Zita egyetemi tanár, 
felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár váltja 2021-ben a 
rektori székben Torma And-
rást. Csütörtökön pedig az is 
kiderült, hogy az a Varga Ju-
dit igazságügyi miniszter lesz 
a kuratórium elnöke, aki több 
szállal is kötődik Miskolchoz 
és az egyetemhez: itt született, 
és 2004-ben itt szerezte meg 
jogi diplomáját summa cum 
laude minősítéssel. Azt, hogy 
a kuratóriumnak kik lesznek a 
tagjai, lapzártánkig nem hozta 
nyilvánosságra az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium.

ELTÜNTETIK A KÁTYÚKAT 

Örömmel értesült róla a Velünk a Város frakciója, hogy vizsgála
tot rendelt el Veres Pál Miskolc polgármestere a múlt héten nyil
vánosságot kapott fideszes kampányplakát nyomtatása kapcsán. 
Mint ismeretes, több olyan dokumentum is előkerült, amely arra 
enged következtetni, hogy a miskolci Fidesz az elmúlt években 
az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal nevében rendelte 
meg kampányplakátjait, a számlát pedig közpénzből fizették ki.

Közleményükben úgy fo-
galmaznak: „a jelenleg rendel-
kezésünkre álló információk 
szerint a 2019. évi önkormány-
zati választási kampányban az 
Alakszai Zoltán vezette polgár-
mesteri hivatal és a Kriza Ákos 
vezette Fidesz, a város nyom-
dájából rendelt kampány-
anyagokat, amelyeket a Mis-
kolci Kulturális Központtal, a 
miskolci nyugdíjasok pénzéből 
vagy épp a város egyik közala-
pítványából fizettettek ki.”

Hegedűs Andrea frakcióve-
zető-helyettes és Bartha György 
önkormányzati képviselő 
szig nójával ellátott közlemé-
nyükben arról is írnak, hogy 
szerintük a Fidesz polgármes-
terjelöltjei, Alakszai Zoltán és 
Kriza Ákos, a város kasszájából 
finanszírozták választási kam-
pányukat – a miskolciak pénzé-
ből. Az erről szóló bizonyítéko-
kat a Velünk a Város frakciója 
szerint megpróbálták a válasz-
tások után eltüntetni a MiPro-
dukt Kft.-ben.

„– Joggal mondjuk, hogy ez a 
miskolci közélet elmúlt 30 évé-
nek legsúlyosabb politikai bot-
ránya, hiszen a Fidesz a hivatalt 
és a város cégeit, intézménye-
it kihasználva választási kam-
pányra költötte a miskolciak 
pénzét.” A Velünk a Város sze-
rint pályázati pénzek is kam-
pánypénzként végezhették. 
„Például szépkorúak számára 
szervezett kulturális rendezvé-
nyek támogatására kértek több 

tízmillió forintot, de a rendel-
kezésre álló információk alap-
ján ezek a közpénzek is fideszes 
választási plakátként végezték.”

A Velünk a Város frakciója azt 
kéri Veres Pál polgármestertől, 
hogy a vizsgálatokat terjesszék ki 
a közösségi programokat célzó 
pályázatokra is – zárul Hegedűs 
Andrea frakcióvezető-helyettes 
és Bartha György önkormány-
zati képviselő közleménye.

A Fidesz szintén közlemény-
ben reagált az állításokra. Mint 
írták: visszautasítják az ellenük 
felhozott vádakat és a Velünk a 
Város közleményét jegyző kép-
viselőknek állításaiért minden 
értelemben, erkölcsileg és anya-
gilag is viselniük kell a felelős-
séget. 

Csúcsszerv az egyetemen – az elnök neve már ismert, a tagoké még nem

Hegedűs Andrea frakcióvezető-helyettes és Bartha György ön-
kormányzati képviselő sajtótájékoztatója egy héttel ezelőtt, 
ugyanebben a témában

Rablást akadályozott meg 
egy miskolci buszsofőr, aki 
éppen az egyik 21es járatot 
vezette múlt pénteken, ami
kor az Újgyőri piacnál arra 
lett figyelmes, hogy egy idős, 
bottal járó asszonyt rángat
nak, és a táskáját próbálják 
elvenni.A buszvezető azon
nal lassított, majd kiszállt 
és elkergette az elkövetőt. A 
rablónak nem volt szerencsé
je, a sofőr ugyanis korábban 
Irakban szolgált.

A fedélzeti kamera rögzí-
tette az eseményeket. A sofőr 
már messziről kiszúrta, hogy 
az út mellett egy idős asz-
szonyt megtámadtak, így a 
buszt megállította, és az asz-
szony segítségére sietett. 
A férfit ellökte, mire az ott 
hagyta a helyszínt. Az áldo-

zat felszállt a buszra, ami rö-
videsen továbbindult. Az eset 
fényes nappal az Újgyőri pi-
acnál, a csokigyár közelében 
történt.

– Gyorsan cselekedni kel-
lett, azért mégsem mehetünk 
el csak úgy, és más nem is állt 
meg – nyilatkozta Kis Károly 

Zsolt buszvezető. Dudáltam, 
arra nem reagált, így kiszáll-
tam és megakadályoztam a 
rablást – mondta.

A bűncselekmény június 
11-én jutott a rendőrség tu-
domására, a nyomozók még 
aznap azonosították és elfog-
ták a férfit.

SZUPERHŐS AZ MVK-NÁL 

A város egyik legöregebb fája az a fekete nyár, ami emléktáblát 
kapott, és környezetét is rendezték a Bulgárföldön. Önkéntesek 
és a környéken lakók szorgoskodtak hétfő délelőtt a bulgárföldi 
fekete nyárfa körül. A kis csapat célja az volt, hogy a korábbiaknál 
méltóbbá tegyék a famatuzsálem környezetét. 

Kilenc hazai nagyváros mellett 
Miskolcon is keresik a korona
vírust a szennyvízben. Ez része 
annak a nemzetközi vizsgálat
nak, amelyben magyar kuta
tók is részt vesznek.

A szakemberek hangsúlyoz-
zák: a szennyvíz nem fertőz, 
a vírus maradványait viszont 
ki lehet mutatni a vízből, így a 
rendszeres méréssel akár hetek-
kel előre jelezhető egy megbete-
gedési hullám. Az első mintavé-
tel már megtörtént, a miskolci 
szennyvíz negatív eredményt 
mutat. A szerves szennye-
zőanyagok jelenlétét egyébként 
napi szinten vizsgálják. Több 

tízezer köbméternyi szennyvíz 
érkezik be naponta a miskolci te-
lepre. Itt kezelik a városban és a 
környéken keletkező szennyvi-
zet, amit jelenleg egy országos 
kutatás részeként koronavírusra 
is vizsgálnak.

– A miskolci szennyvíztelep 
benne van ebben a projektben, 
kétheti rendszerességgel törté-
nik mintagyűjtés, a projekt idő-
tartama öt hónap. Saját labora-
tóriumunk munkatársai veszik 
szabvány szerint a nyers mintát 
– nyilatkozta Szarka Zoltán, a 
MIVÍZ Kft. szolgáltatási osz-
tályvezetője.

Kilenc hazai nagyváros 
szenny víztisztítójából a nagy-

kanizsai laborba érkeznek a 
minták. A kutatást a pécsi és a 
Pannon Egyetem az egyik olaj-
ipari részvénytársaság együtt-
működésével végzi. Korábban 
az ebolavírussal, most a  covid- 19 
kódnevű koronavírussal kap-
csolatosan is a szennyvízben 
talált anyagokból próbálnak 
következtetéseket levonni a ku-
tatók. Azt mondják, a vírus lap-
pangási ideje akár két hét is le-
het, a szennyvízből viszont akár 
napok alatt is kimutatható, ha 
ismét megbetegedési hullám kö-
vetkezne.

Dr. Galambos Ildikó, a Pan-
non Egyetem Soós Ernő Víz-
technológiai Kutató-Fejlesztő 

Központjának kutatásvezetője 
kifejtette:

– A cél az, hogy létrejöjjön egy 
olyan országos hálózat és egy fi-
gyelőrendszer, amelynek segít-
ségével később, ha esetleg ismét 
erősödik a járvány, akkor sokkal 
hamarabb tudjanak reagálni, ha 
egy-egy gócpont kialakul, és a 
szükséges lépéseket meg lehes-
sen tenni.

Kínában, az Egyesült Álla-
mokban, Hollandiában és Né-
metországban is már voltak 
ilyen kutatások. A magyarorszá-
gi szennyvízminta-vizsgálat egy 
100 ország részvételével indult 
nemzetközi programhoz kap-
csolódik.

KORONAVÍRUSRA VIZSGÁLJÁK A SZENNYVIZET 

Ez a fa már  
1770-ben is itt állt 



Miskolcon nem állt meg az 
élet. Egy sor fontos dolog-
ban haladt előre a város. 
Miskolc polgármestere ar-
ról is beszélt, hogy milyen-
nek szeretnék látni a várost 
2030-ban. A város életének 
szinte minden területét érin-
tő Nagy-Miskolc elképzelé-
seket öt stratégiai területre 
bontottuk, és ezek mentén öt 
ágazati stratégia elkészíté-
sébe kezdtünk még március 
második felében – mondta 
Veres Pál. 

Folytatás az 1. oldalról
– Melyik ez az öt stratégiai 

terület?
– Gazdaság, turizmus, kul

túra, városüzemeltetés, sport. 
Azokat a területeket kezeljük 
külön, amelyekre a városnak 
közvetlenül is van ráhatása, 
illetve amelyekben a város ki
törési pontjait látjuk. A turiz
mussal kezdtünk.

– Gondolom azért, mert ezt 
a területet érintette legsúlyo-
sabban a válság.

– Pontosan így van. A koro
navírus okozta kényszerű le
állások egy pillanat alatt meg
állították a turizmust, nullára 
csökkent a vendégforgalom, a 
látnivalók, fogadóhelyek be
zártak – láttuk, hogy nagy le
het a baj. Azonnal párbeszédet 
kezdeményeztünk az érintet
tekkel, összegyűjtöttük, és a 
kormány felé meg is küldtük a 
miskolci és környéki vendéglá
tósok, szállásadók, idegenfor
galomban érdekeltek javasla
tait. Örömünkre a kormányzat 
turisztikai mentőcsomagjában 
több javaslatunk is helyet ka
pott. Aztán úgy voltunk, mint 
Forrest Gump, hogyha már 
ilyen messzire elfutottunk, mi
ért ne menjünk tovább. A kol
légáim tehát nekigyürkőztek 
és a gazdasági, forgalmi ada
tok elemzéséből, a szektor sze
replőinek igényeit figyelembe 
véve elkészítették a város 10 
éves turizmusfejlesztési stra
tégiáját. Az anyagot – munka
anyagként – már egyeztettük is 
a Magyar Turisztikai Ügynök
séggel, akik kifejezetten támo
gatólag fogadták az elképzelé
seinket, és abban maradtunk, 
hogy folytatjuk a munkát kö
zösen. A stratégiai terveknek 
megfelelően közösen elkészít
jük a Herman Ottó Turizmus
fejlesztési programot Miskolc 
és a környéke idegenforgalmi 
fejlesztésére.

– Ez azt jelenti, hogy pénz is 
lesz rá?

– Automatikusan termé
szetesen nem. De forrásokat 
csak akkor tudunk szerezni, 
és csakis akkor tudjuk a for
rásokat hatékonyan felhasz
nálni, ha pontosan tudjuk, 
mit és miért akarunk csinálni. 
Ez egy maratoni sakk játsz ma: 
nagyon előre kell tudnunk 
gondolkodni ahhoz, hogy a 
következő lépésünk helyes le
gyen. A kollégáim pedig fan

tasztikus munkát végeztek, 
olyan anyagot tettek le az 
asztalra, amely a kormány
zati szakemberek és a helyi 
érdekeltek támogatását is bír
ja. Jelenleg a helyi turisztikai 
szereplők utolsó körös javasla
tainak bedolgozása zajlik, ami 
alapján indulhat a projekt
fejlesztés, vagyis elindulhat 
azoknak az egészen konkrét 
fejlesztési elemeknek a kidol
gozása, amikre forrást tudunk 
majd pályázni.

– Ez ennyire összetett folya-
mat?

– Természetesen összetett, 
de mi nem az az életben? Egy 
család is pontosan megter
vezi a bevételeit és a kiadá
sait, otthon is sző mindenki 
terveket, kicsiket, nagyokat, 
hogy hol szeretne tartani 10 
év múlva, mit szeretne lakás
sal, házzal, autóval, a gyerekek 
oktatásával. Miskolc egy ki
csit nagyobb család. Én hiszek 
a stratégiai tervezésben és a 
stratégiai gondolkodásban. 
Sőt, csak ebben hiszek. Min
den más csak céltalan sodró
dás lenne, és mi pont ennek 
az ellenkezőjére kaptunk fel
hatalmazást. Minket a város 
azzal bízott meg, hogy tegyük 
rendbe és állítsuk fejlődő pá
lyára Miskolcot: ami jól megy 
azt folytassuk, ami nem ment 
jól, azt szedjük rendbe, és csi
náljuk jól. Nyilván rengeteg az 
akadály, gondoljunk csak az 
előző városvezetéstől örökölt 
gazdasági helyzetre, a hiány
ra, a slendrián gazdálkodás
ra, az alulmenedzselt, sokszor 
végiggondolatlan projektekre, 
vagy például a vár körüli ne
hézségekre.

– Jó, hogy említi a várat! Az-
zal most mi a helyzet? Lesz fej-
lesztés, nem lesz?

– Már kimondhatom, hogy 
lesz. Sikerült megtalálni a 
megoldásokat annak ellenére 
is, hogy az előző városveze
tés két és fél évig nem tudott 
pontot tenni a közbeszerzés 
és támogatások becsatorná
zásának végére, viszont raj
tunk számon kérték, hogy 
ugyanezt miért nem csinál
tuk meg két és fél hónap alatt. 
Jelentem, megcsináltuk. A 
több éves teszetoszaság miatt 
ugyan elvesztettünk egy más
félmilliárdos támogatást, de a 
fejlesztés megvalósul. Az elő
ző városvezetés hibája nem 
mentesít minket az alól a köte
lezettség alól, hogy Miskolcra 
el kell hozni minden forrást, 
amit csak lehet.

– Térjünk még egy kicsit visz-
sza a tervezéshez! Mi a követ-
kező lépés?

– A következő lépést az 
élet hozta elénk és szerencsé
sen. A kormány a követke
ző Európai Uniós tervezési 
ciklusra megyei szövetségek 
létrehozását kezdeményez
te. Mi a BorsodAbaújZemp
lén, SzabolcsSzatmárBereg, 
HajdúBihar, JászNagy kun

Szolnok szövetségbe tarto
zunk, ez a mi fejlesztési régi
ónk, az úgynevezett Creative 
Region, a Kreatív Régió. A fel
adatunk az, hogy erre a négy 
megyére dolgozzunk ki olyan 
közös, illetve a megyékre és a 
nagyvárosokra külön fejlesz
tési irányokat és projekteket, 
amelyek a következő EUs ter
vezés alapjai lesznek és ame
lyekre az EU és Magyarország 
forrásokat biztosít majd.

– Miért érte ez Miskolcot 
szerencsésen? Korábban nem 
ebbe a régióba tartoztunk.

– Valóban nem, de ennek 
ma már nincs is jelentősége. 
Azért volt szerencsés, mert 
már az első találkozóra fel
készülten érkeztünk, hiszen 
mi akkorra már több hetes 
munkán voltunk túl, bőven az 
előbb említett 10 éves fejlesz
tési stratégiákon dolgoztunk. 
Már az első találkozókon vé
giggondolt irányokról tud
tunk beszámolni.

– Ez mit jelent rövid és hosz-
szú távon?

– Rövid távon azt kérte a 
kormányzat, hogy a Kreatív 
Régió készítsen javaslatokat, 
dolgozzon ki úgynevezett er
nyőprojekteket a vírushelyzet 
utáni újraindulás érdekében. 
Mi tíz javaslattal érkeztünk, 
amik a helyi gazdaság beindí
tását célozzák. Miskolc Újra
indul – így neveztük el. Ezek 
az ernyőprojektek rövid távon 
a gazdaság újraindítását se
gítik, valamint munkahelyek 
megóvását és újak teremtését 
célozzák. Megkérdeztük váro
sunk és környezetének gazda
sági szereplőit, segítséget kér
tünk és kaptunk a BOKIKtól, 
összehívtuk a foglalkoztatá
si paktumot három alkalom
mal, és az így szerzett infor
mációk alapján tettük meg a 
javaslatainkat. A közös, négy 

megyét érintő javaslatcsomag 
rövidesen a kormány elé ke
rül. A négymegyés szövetség 
hosszú távon, a konkrét fej
lesztések kidolgozásán túl, le
hetővé teszi azt, hogy egymás 
jó gyakorlatait sikeresen hasz
nosítsuk. A kormány dönté
se értelmében olyan övezeti 
szintű fejlesztésekre lesz lehe
tőségünk, mint például a há
lózatos gazdaságfejlesztés, az 
autópályakataszterek, a kö
zösségi közlekedési fejleszté
sek és az oktatási rendszerek 
összehangolása. A megyék
kel szomszédos külhoni te
rületekkel pedig a fennálló, 
hagyományosan szoros és jó 
kapcsolat erősítése a cél.

– Hol látja Miskolc szerepét 
ebben a szövetségben?

– Szeretném az első helyen 
látni, de tévednék, és csak 
magunkat csapnám be. Ke
letMagyarországon Debre
cené a főszerep, és erről nem 
Miskolc döntött. Az elmúlt 
tíz év fejlesztései, tendenciái 
mind abba az irányba mutat
nak, hogy Debrecen kiemelt 
figyelemben részesül, legyen 
szó munkahelyteremtésről, 
fejlesztésekről, beruházások
ról. Debrecen mindig kivá
lóan élt a felkínált lehetősé
gekkel, Miskolc sajnos nem 
mindig. A célunk és felada
tunk az, hogy a négymegyés 
együttműködésben jól talál
juk meg a városok szerepét, 
és eredményesen hangoljuk 
össze a célokat. Miskolc célja, 
hogy ennek az új térségnek a 
húzóereje, a motorja legyen. 
A négymegyés tervezés ma 
nem egy verseny, ahol győz
teseket és veszteseket kell hir
detni, ez most egy csapatjáték, 
ahol jól kell tudnunk kioszta
ni a szerepeket, feladatokat, ha 
úgy tetszik, meg kell határo
zunk, ki miben tudja legjob

ban kamatoztatni a tudását, 
lehetőségeit, adottságait. Mi, 
nagyvárosi polgármesterek 
könnyen értünk szót. Hason
lóak a problémáink, és közös 
bennünk a városaink iránt ér
zett felelősség. Hogy ki milyen 
párt vagy szervezet támogatá
sával lett polgármester, egy
más közt jelentéktelen.

– A kormányzattal szemben 
van jelentősége a politikai kü-
lönbözőségnek?

– Nem jó a kérdés. Nem a 
kormányzattal szemben, ha
nem a kormányzat felé. Az én 
feladatom az, hogy a várost 
képviseljem a miskolciakért, 
nem valamivel, vagy valakivel 
szemben. Igen, egyértelműen 
együttműködésre törekszünk 
a kormányzattal. Nincs is más 
ésszerű választásunk, hiszen a 
városok kormányzati kitettsé
ge egyre nagyobb. A korona
vírus miatti terhek, az egyre 
jelentősebb forrásigény, a meg
kötött vagy elvont adóbevéte
lek iránya azt mutatja, hogy az 
erős, korrekt szakmai kapcso
lat elengedhetetlen. A jelenleg 
meglévő kormányzati kapcso
lataink korrektek, megítélésem 
szerint jók, de komoly energiá
kat fektetünk ezek fejlesztésébe 
és bővítésébe.

– A város kormánypárti ön-
kormányzati képviselői segíte-
nek ebben?

– Eddig nem tűnt fel. Néz
ze, nem akartam erről beszél
ni, mert nekem ez egy kicsit 
csalódás. Az én ajtóm nyit
va, ahogy elmondtam, min
denkit várok, aki tenni akar 
a városért. Nem tolongtak a 
kormánypárti önkormányza
ti képviselők, tisztelet a kivé
telnek. Ehelyett voltak szigorú 
sajtótájékoztatók, pánikkeltő 
cikkek az országos sajtóban és 
metsző rosszindulat. Értem, 
hogy a politika ilyen adokka

pok, csak ők azt nem értik, 
hogy ezzel nem nekem árta
nak, hanem a városnak. Nem 
tudom eldönteni, hogy nem 
tudnak vagy nem akarnak se
gíteni, és azt sem, hogy melyik 
a rosszabb, ha nem tudnak 
vagy ha nem akarnak. Mi tud
juk is és tesszük is a dolgunkat 
ettől függetlenül.

– A Velünk a Város-frakci-
óval milyen a viszonya? Köny-
nyen megy a közös munka a 
sokszínű koalícióban?

– Egy város vezetésében 
soha semmi nem könnyű, kü
lönösen egy ilyen színes szö
vetségben, de szerintem a Ve
lünk a Városfrakció erejét 
pontosan az adja, hogy sokfé
le érték és világnézet találko
zik, de egy közös célért dol
gozunk: Miskolcért. Feladat 
pedig van bőven, és még több 
is lesz. Ahogyan a megyék 
kapcsán mondtam, a szerepek 
és a feladatok helyes kiosztá
sa a lényeg. Meg kell osztani a 
feladatokat a városvezetésben, 
a városházán belül és kívül is.

– Most az alpolgármesterek-
kel kapcsolatos találgatásokra 
céloz?

– Találgatásokra célozni – 
na ez tökéletesen leírja, mit 
nem szeretek a politikában. 
Ne találgassunk, ne céloz
gassunk – mondjuk, vagy ne 
mondjuk. Én pedig azt mon
dom, hogy sokan mondanak 
csacsiságokat arról, hogy mi 
lesz, vagy mi nem lesz a város 
vezetésében. Én azt mondom, 
hogy a stratégiákból követke
ző feladatok, a fejlesztések elő
készítése, a városüzemelteté
si, gazdasági, vagy kulturális 
és szociális kérdések rengeteg 
munkát és feladatot állítanak 
elénk, amiket egy egészséges 
feladatmegosztásban a csapat
tal el fogunk végezni. Erre szól 
ugyanis a megbízatásunk.
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Soha nem bánta meg, hogy 
hazatért szülővárosá-
ba, és bízik a megyeszék-
hely további fejlődésében. 
Pfliegler Péter Miskolc 
fejlődésének elősegítésé-
ért, a város kapcsolatainak 
erősítéséért, az egyetem és 
az önkormányzat közötti 
együttműködés fejlesztésé-
ért kapja a Pro Urbe kitün-
tető címet.

Tősgyökeres miskolci lo-
kálpatriótaként a történelmi 
Avas az egyik legkedvesebb 
hely számára a városban. – Sok 
szép emlék fűz a pincesorhoz, 
már gyerekként is nagyon szí-
vesen jártunk fel oda édes-
apámmal és testvéreimmel. De 
nagyon szeretem a Diósgyőri 
várat és környezetét is. Véle-
ményem szerint a Vár utcát a 
világ bármely nagyvárosában 
megcsodálnák.

A Palóczy utcai általános 
iskola után a Földes Ferenc 
Gimnáziumban tanult, majd 
diplomáját külkereskedel-
mi szaküzemgazdász sza-
kon szerezte meg Budapes-
ten. Szakmai tapasztalatokra 
előbb külkereskedelmi üzlet-
kötőként tett szert, majd több 
vállalatnál dolgozott mint ke-
reskedelmi igazgató. – Közel 
10 év után jöttem vissza szü-

lővárosomba. Éltem és dol-
goztam fővárosunkban és 
Bécsben is, de sosem bántam 
meg a hazatérést, hiszen lát-
ható: Miskolc él, fejlődik.

Szakmai továbbképzése-
ken igyekezett közben tudását 
gyarapítani: tanult területfej-
lesztési projektmenedzsmen-
tet, és részt vett az Ernst and 
Young, illetve a Nemzetközi 
Bankárképző Központ tanfo-
lyamain. Tárgyalási szintű an-
gol és német nyelvtudásának 
is köszönhető, hogy előbb a 
megyei kereskedelmi és ipar-
kamara külkapcsolati refe-
renseként, majd a város nem-
zetközi kapcsolatokért felelős 
referenseként dolgozott. 2004-
2010. között az Észak-magyar-
országi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség projektmenedzse-
re volt. Innen kérték fel a vá-
ros alpolgármesteri tisztségé-
re. A gazdasági kapcsolatok és 
turizmus fejlesztéséért felelt, 
tartotta a kapcsolatot a befek-
tetőkkel, valamint erősítette a 
nemzetközi együttműködé-
seket. Munkája során kiemelt 
figyelmet fordított arra, hogy 
erősítse a Miskolci Egyetem és 
az önkormányzat kapcsolatát.

– A „miskolciságom” csa-
ládi örökség. Már egész gye-
rekkoromtól átéltem, meg-
éltem, hogy a közjóért tenni 

kell. Édesapám város- és me-
gyehatáron túl is elismert 
orvos volt, egy rendkívüli 
egyéniség. Nagyapám neve 
szintén sokak számára lehet 
ismerős, hiszen ő hozta létre 
és vezette egy ideig az I. világ-
háborúban a Sajó-parti kole-
rakórházat – teszi hozzá.

– Bízom abban, hogy Mis-
kolc fejlődése töretlen ma-
rad, zöld- és okosvárossá vá-
lik, hiszen gondolnunk kell 
a jövő generációkra. Ehhez 
pedig elengedhetetlen a kör-
nyezet óvása – emeli ki.

Az elismerés kapcsán úgy 
fogalmaz: „végtelen nagy 
örömmel és büszkeséggel tölt 
el, hatalmas jelentőségű ez az 
elismerés számomra”. – Kö-
szönöm az erre a megtisztelő 
címre engem jelölőknek, szü-
lővárosomnak, Miskolcnak, 
hogy megkaphattam ezt az 
elismerést – fogalmaz Pflieg-
ler Péter.

Mindig a Diósgyőri Gim-
názium érdekeit néztem, 
úgy tekintettem a min-
ket körülvevő gazdasági, 
kulturális és civil életre, 
hogy erősíteni tudjam a 
városrész központjában 
lévő intézményt – mondja 
Péter Barnabás igazgató. 
Több mint négy évtizedes 
pedagógusi, iskolavezetői 
és közéleti munkássága 
méltóvá teszi a Pro Urbe 
kitüntető címre.

– Az egyik legnagyobb 
stabilitást az adja a gim-
názium számára, hogy 
sok egykori diákunk után 
gyermekeik, majd unoká-
ik is hozzánk jelentkeznek 
– emeli ki az iskolavezető, 
aki immár 39. éve az okta-
tási intézmény munkatársa. 
Péter Barnabás 1978-ban 
szerezte meg a kémia-fizika 
szakos középiskolai tanári 
diplomáját, Diósgyőrben, a 
Gábor Áron Kohó- és Ön-
tőipari Szakközépiskolában 
kezdett el tanítani. Pályája 
elején éveken át vezette a 
városi kémiaverseny-szak-
kört.

– Nagy kedvvel törőd-
tem a tehetséges diákokkal, 
akikből mérnökök, fiziku-
sok, orvosok, tanárok let-

tek, sokakkal a mai napig 
tartom a kapcsolatot. Úgy 
érzem, nagyon jó, sőt baráti 
viszonyt ápoltam velük. És a 

sporton keresztül is sokak-
kal kerültem közös nevező-
re. Mindig őszintén kíván-
csi voltam a felkészülésükre, 
eredményeikre, de a mene-
dzselésükbe az is beletarto-
zott, hogy a problémáikkal 
is bátran fordulhattak hoz-
zám – mondja.

1993-tól tanulmányiigazga-
tó-helyettesi beosztásban dol-
gozott, az igazgatói posztot 
1995. óta tölti be. Az elmúlt 25 
év során öt ciklus alatt számos 
külső és belső változás tör-
tént: átalakult, bővült a képzési 
struktúra, az iskolát is átépítet-
ték. Szerepvállalásáért 2007-
ben „Miniszteri Elismerő Ok-
levél” kitüntetésben részesült.

– Mindig az intézmény 
állt a munkám középpont-
jában. Diósgyőrben közel 
annyi ember él, mint Eger-
ben. Megérdemli, hogy le-
gyen egy olyan gimnázi-
uma, ami elsősorban, de 
nem kizárólag az itt lakó 
diákokat szolgálja. S hogy 
mivel? Gyönyörű a termé-
szeti környezet, az iskola 
jól felszerelt, versenyképes 
szaktudást biztosít, közel 
a lakóhelyhez. A diósgyőri 
városrészt szolgálni – ez 
vezetett már tanárként és 
aztán iskolavezetőként is – 
hangsúlyozza Péter Barna-
bás, hozzátéve: a városrész 
cégeivel, kulturális intézmé-
nyeivel és civilszervezete-
ivel is szorosan együttmű-
ködik.

A tanítás, majd a vezetői 
feladatok mellett folyama-
tosan képezte magát, bőví-
tette ismereteit. Szaktanár-
ként bekapcsolódott egy 
Magyarországon új képzési 
forma meghonosításába, a 
program elsősorban hátrá-
nyos helyzetű személyeknek 
nyújt tanulási lehetőséget. 
Miskolc közéletében is évti-
zedek óta aktívan részt vesz, 
elég csak a Városszépítő 
Egyesületben végzett mun-
káját kiemelni.

PRO URBE DÍJ: PFLIEGLER PÉTERPRO URBE DÍJ: PÉTER BARNABÁS

„Mindig a vásárlónak van igaza.” Ezt vallja Papczun Ernő 
Ferenc, a Búza téri Árucsarnok nyugalmazott boltvezetője. 
A kereskedelemben eltöltött több évtizedes tevékenysége és 
a miskolci közéletben betöltött szerepe elismeréseként Pro 
Urbe kitüntető címet kapott a várostól.

Papczun Ernő Ferenc 
Gesztelyben született 1949-
ben. Iskolai tanulmányait kö-
vetően 1963-ban helyezke-
dett el az Országos Csemege 
Kereskedelmi Vállalat egyik 
boltjánál próbaidősként. A 
szükséges iskolákat elvégez-
te, miközben megismerkede-
tett a kereskedelem fortélya-
ival. Tizenkilenc évesen már 
boltvezető-helyettes lett, ké-
sőbb több üzletet is irányí-

tott. Az avasi Platán ABC-t is 
ő nyitotta meg 1979-ben, itt 
ismerte meg feleségét, akivel 
egy lányuk és egy fiuk szüle-
tett.

A miskolci Árucsarnok 
irányítását 1998-ban vette 
át, aminek árukészlete mára 
már nyolcvan százalékban 
magyar termelőktől szárma-
zik. Ötvenhat és félesztendős 
szolgálat után 2020 február-
jában köszönt el az iparágtól, 

nyugdíjba vonult. – Az iro-
dám ugyanúgy van azóta is. 
Mióta eljöttem, nincs olyan 

nap, hogy ne mennék be a 
„munkahelyemre”. Van bent 
egy akváriumom, én etetem a 
halakat. Körbemegyek a bol-
ton, ugyanúgy, mint koráb-
ban. Minden reggel az volt 
az első, hogy a köpenyem-
ben végigsétáltam a polcok 
között. Aki az utódom lett, 
tizenöt évig a helyettesem 
volt, most reggelente beszél-
getünk.

Személye szimbolikus 
alakja a miskolci közéletnek, 
aktív társadalmi életet is él. 
A Történelmi Vitézi Rend 
miskolci civilszervezetének 
tagja. – Édesapám hagyomá-
nyozta rám ezt. Részt vett a 

második doni áttörésen, ahol 
súlyos géppuskatalálat érte, 
később kitüntették vitézi 
éremmel. Édesapám emlékén 
túl szeretek összejárni a tár-
sasággal.

Rendszeresen szurkol a 
diósgyőriek kosárlabda- 
és labdarúgócsapatának, a 
DVTK a kedvenc klubja. A 
sportegyesület piros-fehér 
logójával fémjelzett termék 
árusításával is foglalkozik 
az Árucsarnok. Sport iránti 
szeretete mellett szorgalma-
san gyűjti a kereskedelem-
mel kapcsolatos ereklyéket, 
szobája kész múzeum, van 
benne bekeretezett számla, 

kurblis pénztárgép és régi 
kávépörkölő is.

Papczun Ernő Ferenc-
nek a kereskedés nemcsak a 
szakmája, hanem a szenve-
délye, hobbija is egyben. Az 
igazi kereskedők közé tarto-
zik, akinek mindig van egy-
két kedves szava a vevőkhöz. 
Hirdeti, hogy mindig a vá-
sárlónak van igaza. – Tizenöt 
deka parizeren nem múlhat a 
bolt becsülete, nekünk pedig 
legfontosabb a vevő, szeret-
nénk, ha másnap is hozzánk 
jönne vásárolni, ráadásul 
örömmel, mert mi rendeztük 
a panaszát – fogalmazta meg 
hitvallását.

„Az éltet, hogy a családommal új dolgokat produkálhatunk” 
– vallja dr. Vékony Sándor nyugalmazott egyetemi oktató, és 
többek között egy innovációs cég, a Micro Europe Kft. tulaj-
donosa. Munkássága elismeréseként idén a B.-A.-Z. Megyei 
Iparkamara (BOKIK) neki adományozta a dr. Szentpáli Ist-
ván Kamarai díjat.

Dr. Vékony Sándor 1935-
ben született Darvason. Gé-
pészmérnöki diplomáját a 
Miskolci Nehézipari Műsza-
ki Egyetemen szerezte, ahon-
nan egy év oktatói munka 

után Mátészalkára került. 
Ott vidéki iparfejlesztési fel-
adatokkal bízták meg, előbb 
egy motorfelújító üzem meg-
szervezésével, majd az Ipari 
Szerelvény és Gépgyár helyi 

gyáregységének telepítésével 
és vezetésével.

A Miskolci Egyetemre visz-
szatérve húsz évig oktatott. 
Emellett saját, tanszéki és ipa-
ri találmányok hasznosítási 
munkáit vezette ipari megbí-
zások keretében.

Két házasságából négy gyer-
meke született, és nyolc uno-
kája van. Családja 1990-ben 
hozta létre azt a vállalkozást, 
a Micro Europe Kft.-t, amely-

nek fő tevékenysége az inno-
váció, az egyedi technológiák 
és berendezések fejlesztése. 
– Például hulladék-gumiab-
roncs feldolgozására van sza-
badalmunk. Vízsugárral őröl-
jük mikroszemcsére a gumit, 
hogy újra felhasználhassák 
alapanyagként. Természete-
sen profitot is termelünk, de a 
legfontosabb célunk, hogy új 
technológiákat vezessünk be, 
hogy a természettudományi 

és a műszaki kutatások, fej-
lesztések eredményeit meg-
valósítsuk. Családunkban sok 
gépészmérnök van. Nekem a 
család és a munka összekap-
csolása hozza a legnagyobb 
sikerélményt mind a mai na-
pig.

Volt a Magyar Innováci-
ós Szövetség elnökségi tagja, 
és bekapcsolódott a BOKIK 
munkájába is az Innovációs 
Kollégium elnökeként. 1994-

től segíti a vállalkozásokat. 
Ezer szállal kötődik a megye 
és Miskolc gazdaságához.

A kereskedelem az élete, a szenvedélye

Nyolcvan fölött is rajong az újításokért

„Miskolcisága” családi 
örökség

Igazgató és tanár   
Diósgyőr szolgálatában

PRO URBE DÍJ: PAPCZUN ERNŐ FERENC 
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A szerelemnek ezer arca 
van, és ebből csak az egyik a 
fájdalom – mondja Mohácsi 
János rendező. A Miskolci 
Nemzeti Színház Európá-
ban elsőként tartott premi-
ert a járvány miatt elren-
delt korlátozások feloldását 
követően. Rögtön egy olyan 
vígjátékkal nyitottak, ami 
kiutat mutathat a hazugsá-
gok, elfojtások, önbecsapá-
sok szövevényes párkapcso-
lati hálójából.

Több ezer éve keresik rá a 
választ, de ma is talány: mit 
akar a nő és mit a férfi, ha fel-
lobban vagy épp bealudni ké-
szül köztük a szerelem lángja? 
Az újraindulás első bemuta-
tója, a Francia rúdugrás című 
magyar vígjáték sajátos for-
mában, döntően a szexualitást 
középpontba állítva igyekszik 
választ találni az emberek mil-
liárdjait feszítő kérdésre.

A szexuál-parapszicholó-
gus guruhoz egy viharos éjje-
len két fiatal pár érkezik, hogy 
rendbe tegyék az omladozó 
kapcsolatukat. A keresztül-ka-
sul bonyodalmas ötöshöz 
nemsokára egy vadító hatodik 

is kapcsolódik, így készen áll a 
szextett: és ez az együttes nem 
ismeri a kéziféket.

Rég nem tabu
– Az, hogy szerelmek szület-

nek és múlnak el, hogy meg-
csalnak és megcsalatunk, nem 
tabutéma, több ezer éve a drá-
mairodalom része – mond-
ja a darab rendezője. Mohácsi 
János szerint a vígjátéki ke-
ret teszi fogyaszthatóvá a té-

mát; segít, hogy másként lás-
suk magunkat, problémáinkat, 
saját elfojtásainkat a színpa-
don. – Aki volt már szerelmes, 
és szerelmeskedett úgy, hogy 
nem csupán az aktusra figyelt, 
az tudja, hogy a szerelemnek 
ezer arca van. És ebből csak az 
egyik a fájdalom, a szenvedés. 
Az élet sokkal gazdagabb an-
nál, minthogy csak a kínzó ol-
dalát nézzük.

A maguk tragikusságában is 
vicces szexuális konfliktusok 
állnak a fókuszban, de a szó-
kimondó dialógusok és 18-as 
besorolás ellenére se várjon 
pornográf előadást a közön-
ség. – Még a nagy, pusztító sze-
relem is elfogy egy idő után, 
talán nem is lenne életszerű, 
ha megmaradna. Ugyanígy 
a szexuális vágy is csökken, 
ahogy az évek múlnak. De en-
nek a lángolásnak az emléke, a 
közösen átélt dolgok képesek 
összefűzni a párokat továbbra 
is – vonja le a tanulságot a ren-
dező, hozzátéve: a problémá-
ink felismerésében, a gátlások 
legyőzésében segíthet a darab, 
s ha ez megtörténik, „akkor 
nem csupán színházat csiná-
lunk, hanem varázsolunk”.

Szemérmes, szégyellős
A szexuál-parapszichológus 

gurut, Goldmark Ernőt ala-
kító Görög László Jászai-díjas 
színművész úgy fogalmazott, 
a problémáról, amit a darab 
boncolgat: bár mindannyiun-
kat foglalkoztat, sokszor sze-
mérmesen beszélünk. – Igyek-
szünk a jó ízlés határain belül 
maradva bemutatni, hogy a 
szereplőknek sorsuk van, amit 
fel kell fejteni. Problémáikat 

úgy oldhatják meg, ha leka-
parják magukról a rájuk rakó-
dott „üledéket”.

És ebben a folyamatban bi-
zony a szakember is elveszít-
heti az irányítást. – Ami itt 
történik, arra józan ésszel nem 
lehet számítani. Ernő is, mint 
egy parafadugó az örvényben, 
próbál a felszínen maradni. A 
próbák során mi magunk is 

sokat szégyellősködtünk, meg 
sokat kuncogtunk, talán a né-
zők között is sokan meghök-
kentőnek találják majd a dara-
bot, de ez reményeink szerint 
el fog múlni.

Metamorfózis
A Ráth Zsuzsát alakító Cza-

kó Julianna szerint a darab 
egyáltalán nem a szexualitás-
ról szól – sokkal inkább ha-
zugságokról, elfojtásokról, de 
legfőképp arról, hogy ha ki-
mondunk egymásnak vala-
mit, akkor azoknak varázsla-
tos erejük tud lenni. – Zsuzsa 
egy kifinomult, törékeny nő, 
de az este teljesen kifordít-
ja önmagából. Remélem, ez a 
metamorfózis jól nyomon kö-
vethető a darabban – mondta 
a színművésznő.

Férje, Ákos egy munkahe-
lyi afférokkal terhelt, maga-
biztos üzletember. A macsó 
imázs azonban sok titkot ta-

kar. – Igen, valószínűleg álar-
cot hord. Az ember hajlamos 
mindenféle olyan attitűdöt fel-
venni, amitől királynak hiszi 
magát, amivel kompenzálni 
próbál – mondta Harsányi At-
tila. A Jászai-díjas színművész 
hozzátette, a darab folyamán 
aztán szépen lassan kiderül, 
hogy ez az egész kivagyiság, 
önteltség, macsóság szükség-
telen. – Egyszerűen lehet csak 
normálisan élni, szeretni, nem 
kell hozzá semmi extra.

Menekülésben
Kati és Gyula házasságában 

az erőviszonyok nem a ha-
gyományos felállást mutatják. 
A határozott, karrierista fele-
séget Prohászka Fanni alakít-
ja. – A férjével való kapcsola-
tában pont az a tragédia, hogy 
a nő hordja a nadrágot. Ahogy 
azonban elkezd férfiként vi-
selkedni, kiegyenlítődnek a 
szerepek. Onnantól esély van 
rá, hogy rendben lesznek. Van 
feloldás a Katiban és a kapcso-
latukban meglévő, mérgező és 
megterhelő frusztráltságra.

Gyula karaktere a felesé-
géhez fűződő kapcsolatból 
építkezik. A mulya, teszeto-
sza férfit Fandl Ferenc alakít-
ja. – Érzelmi menekülést él át 
a karakter, máshol keresi, amit 
a feleségénél nem talál meg. 
Ez nem bizonyul jó döntés-
nek, de humorforrássá válik a 

darabban. Viccesen azt szok-
tam mondani, hogy a civil éle-
temben én hordom a nadrá-
got otthon… és én is mosom, 

vasalom. A darabban kimon-
dom, hogy a feleségem nem 
tekint egyenrangú partnernek. 
Egy párkapcsolat akkor mű-
ködhet jól, ha ez nincs meg. 
Ha az előadással sikerül elér-
ni, hogy a hasonló helyzetben 
lévő nőkben, férfiakban meg-
szülessenek azok a kérdések, 
amiket fel kell tenniük a pár-
juknak, akkor talán még segí-
teni is tudunk azon, hogy az 
élet jobb legyen.

A párkapcsolati terápiára 
berobbanó, kezdetben misz-
tikus nő soha nem látott gyö-
nyöröket ígér, de aztán ő is 
elveszti álarcát. Egyszerűség 

és üresség sejlik fel benne. – 
Sokáig cizelláltuk a szöveget, 
hogy mindenki saját ízlésé-
nek megfelelően tudja hozni a 

karaktert – mondta az Anikót 
alakító Szirbik Bernadett. – Bí-
zom abban, hogy vállalható és 
jó előadást láthatnak a nézők. 
Európában egyedülálló, hogy 
új bemutatóra készülünk. 
Azért van benne kockázat, de 
a csapat nagyon jól működik 
együtt a színpadon. Én nem 
érzem úgy, hogy ez egy meg-
lehetősen szexus darab, és az 
ember kicsit zárkózottabb, 
prűdebb, félénkebb benne. Az 
adott közegre, az adott társa-
ságra van írva. Mindenki azt 
akarja, hogy robbanjon a tör-
ténet.
Kujan István | Fotók: Végh Csaba
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Az ezerarcú szerelem: behódolás, féltékenység, uralkodás

Egy kor, ahol nincs magánélet,  egyszer lebukunk

Őrjítő szexualitás – magával ránt a mélybe

Figyelj a belső hangra, és békére lelsz

A barátságon és azon is túl

Provokatív és pajzán – Vígjátékkal nyit újra  
a Miskolci Nemzeti Színház



Ha melegszik az idő, akkor 
máris mindenki vízpartra 
vágyik, a nyár pedig egyene-
sen elképzelhetetlen az élő-
vizek vagy strandok nélkül 
sokunk számára. A bizton-
ságos fürdést lehetővé tevő 
fürdők és strandok ko-
rántsem számítottak olyan 
elterjedt kikapcsolódási 
formának régebben, mint 
amilyennek manapság, kü-
lönösen nem városunkban. 
Érdemes ezért egy kicsit be-
lemenni a miskolci fürdő-
történelembe.

Bármilyen meglepő, a társa-
dalom széles rétegeit befoga-
dó strandok és fürdők igazán 
csak a 20. század folyamán je-
lentek meg nagyobb számban, 
korábban a fürdőhasználat 
exkluzívabb jelleggel műkö-
dött, a városi társadalom csak 
bizonyos rétegeinek kínált 
tisztálkodási és gyógyászati 
lehetőséget. Miskolcon az első 
fürdőházat Resovszky Jakab 

építette 1829 körül, majd ezt 
követően a mai Zárda kápol-
na helyén, az egykori Megye-
ház utcában működött rövid 
ideig a 19. század közepe tá-
ján a Cseley-féle gőzfürdő. A 
forrásokból arról is tudunk, 
hogy a Nagy-Hunyad utcá-
ban létezett a külső vakolatá-

nak színéről egyszerűen csak 
sárga fürdőnek nevezett épü-
let, amely a miskolci zsidó-

ság rituális fürdőjeként mű-
ködött. A zsidó hitközségen 
belüli szakadás után a szefár-
dok új fürdő építésébe kezd-
tek, amely 1882-ben nyílt meg 
a gyülekezet Király utcai tel-
kén. A később Telegdy-fürdő-
ként ismertté vált létesítmény 
alapvetően szintén rituális cé-

lokat szolgált, de mint azt az 
újsághirdetések is mutatják, a 
nagyközönség számára is en-
gedélyezett volt a belépés fele-
kezeti hovatartozástól függet-
lenül.

Ezek a fürdők részben te-
hát a vallási előírások szerin-
ti megtisztulásnak, másrészt a 
rendszeres tisztálkodásnak és 
egészségmegőrzésnek a szín-
helyei voltak. Ne felejtsük el, 
hogy a 19. század második 
felében – ivóvíz- és csatorna-
hálózat hiányában – alig talá-
lunk olyan lakást Miskolcon, 
amelyhez fürdőszoba kap-
csolódott volna. Az egyszerű 
vizeskancsó és lavór töké-
letesen elegendő volt a napi 

szintű tisztálkodáshoz, míg 
a heti rendszerességű alapo-
sabb mosakodáshoz szívesen 
vették igénybe a miskolci pol-
gárok a gőzfürdők által nyúj-
tott szolgáltatásokat. Ekképp 
a városi gőzfürdők hozzátar-
toztak a polgárosult városok 
mindennapjaihoz; számuk és 
színvonaluk pedig egyenesen 
az adott település fejlettségi 
szintjét volt hivatott reprezen-
tálni. Így amikor a korszak ne-
ves ügyvédje, Szűcs Sámuel – 
aki gyakori látogatója volt az 
ország fürdőinek – első ízben 
járt a budapesti Rudas fürdő-
ben, kissé lehangoltan jegyez-
te meg naplójában: „milly óri-
ási különbség létezik, ezen, és 
a miskolczi fürdők között!!!”

Feltehetően ezzel a vélemé-
nyével nem volt egyedül, mi-
vel a városvezetés maga is 
úgy látta, hogy egy olyan ro-
hamosan fejlődő városnak, 

mint Miskolc, szüksége van 
egy reprezentatív, a korszak 
legkorszerűbb technikai szín-
vonalán épült közösségi für-
dőre. Az 1878-as árvíz után 
megindult mederszabályozá-
si munkálatok vége felé, miu-
tán a Szinváról eltávolították 
a legveszélyesebbnek tartott 
vízimalmokat, a református 
egyháztól megvásárolt Pap-
malom telkének közösségi 
funkciót kívánt adni a város-
vezetés. Kijelölték a későbbi 
Erzsébet tér körvonalát és el-
határozták, hogy a tér megha-
tározó épületeként felhúzzák 
azt a gőzfürdőt, amelyre már 
oly sokan várnak. Így épült 
meg 1893-ra Adler Károly vá-

rosi mérnök tervei alapján az 
Erzsébet gőzfürdő. Az épü-
lethez fedett uszoda is kap-
csolódott, így a márvány- és 
porcelán kádfürdőkkel és gőz-
fürdővel együtt egyike lett „az 
ország legmodernebbül be-
rendezett fürdőinek”.

A kádakkal felszerelt gőz-
fürdők mellett a mai Győri 
kapu környékén 1875-től egy 
uszoda is szolgálta a miskol-
ciak kényelmét. Itt már lehe-
tett úszni és szórakozáskép-
pen fürdőzni, már akinek volt 
gusztusa hozzá. Ugyanis a he-

lyi lap szerint az uszoda tisz-
tasága hagyott némi kívánni-
valót maga után. „Szerkezete a 
viznek lefolyást csak igen kis 
mértékben enged, minél fog-
va az megbűzhödik és tisztá-
talanná lesz. – Sajnos, hogy 
igy van, de inkább semmi se 
legyen, mint ilyen, hol köny-
nyen ragályok fészkévé lehet a 
hosszasan állot víz.” A tulajdo-
nosváltás szerencsére megol-
dotta a problémát, és az uszo-
da 1906-ig üzemelt tovább.

Bodovics Éva levéltáros
B.-A.-Z. Megyei Levéltár

A létszámkorlátozás mellett 
már csak a szeszélyes idő-
járás tarthat vissza minket, 
hogy csobbanjunk egyet 
Miskolc valamelyik strand-
ján. A várakozások szerint a 
Barlangfürdő is hamarosan 
megnyitja kapuit.

Ezer-ezer fő – egyelőre ennyi 
vendég tartózkodhat maximá-
lisan a Miskolctapolcai és a Se-
lyemréti Strandfürdő területén 
egyszerre. A vonatkozó rende-
let ajánlása szerint személyen-
ként 16 négyzetméter a meg-
felelő pihenőterület nagysága. 
Ezt kell biztosítaniuk a szolgál-
tatóknak. A medencékben pe-
dig 4 négyzetméter vízfelületet 
írnak elő fürdőzőnként.

Mint ismert, a kormány 
döntése alapján május 4-étől 
a nyitott légterű strandok újra 
fogadhatják a vendégeket. A 
borsodi megyeszékhelyen szűk 
egy hónap alatt végeztek a fel-
készülési munkával, így május 
30-ával nyitottak Miskolcta-
polcán és Selyemréten is. – A 
Fürdőszövetség és a Nemze-
ti Népegészségügyi Központ 
által nyújtott iránymutatások 
figyelembe vételével meghatá-
roztuk azokat a biztonsági in-

tézkedéseket, amelyek betartá-
sával mind a fürdőzőket, mind 
a munkatársakat meg tudjuk 
védeni – mondta el Koreny 
György, a Miskolci Fürdők Kft. 
vezetője.

A strandolni vágyók testhő-
mérsékletét belépéskor mé-
rik, és kérik őket, hogy fertőt-
lenítsék a kezeiket. Kötelező a 

szájmaszk használata az épü-
letben, ahol kijelölt útvona-
lon közlekedhetünk. Limitál-
ták az öltözőkben egyszerre 
tartózkodók létszámát, és a 
fürdő területén kötelező a pa-
pucs használata. Medencékre 
lebontva is létszámkorlátozá-
sokat vezettek be: a tapolcai 

családi medencében például 
270 fő tartózkodhat egyszer-
re. Az úszómedencében mind-
két strandon 200-200 fürdőző 
lehet. Figyelmeztető táblákat 
is kihelyeztek, ezeken arra in-
tenek mindenkit, hogy tartsák 
be a másfél méteres távolságot, 
és rendszeresen fertőtlenítsék 
a kezeiket.

– A hűvös-esős időjárás nem 
kedvez nekünk. Sajnos még vi-
szonylag kevés vendég vállalja 
be a strandolást. A törzsvendé-
geink közül viszont sokan el-
jönnek, számukra éppen annyi 
nappal hosszabbítottuk meg a 
bérleteket, ahány napig a für-
dők zárva tartottak a veszély-

helyzet miatt. Az ajándékutal-
ványok pedig egységesen 2020. 
szeptember 30-áig felhasznál-
hatóak – tette hozzá.

A korlátozások enyhítésé-

vel reményeik szerint hama-
rosan megnyit a Barlangfürdő 
és az Aquaterápia is. Várható-
an a hónap végére befejezik a 
gyerek- és a csúszdamedence 

felújító munkáit a Selyemré-
ten, és meg tudják nyitni eze-
ket is júliusra. Hamarosan te-
hát mindkét nyitott strandunk 
minden medencéje használ-
ható lesz. Az előírások miatt a 
dögönyöző és egyéb élménye-
lemek még nem üzemelnek, 
ezek esetében is várják a szigo-
rítások feloldását.

– Továbbra is kérjük a für-
dőző vendégek pozitív hozzá-
állását a szabályok betartásá-
hoz, mellyel jelentősen segítik 
a dolgozók munkáját. Szere-
tettel várják a pihenni, szóra-
kozni vágyó látogatókat – tette 
hozzá.

Kujan István

Strandolunk Miskolci Napló6

A Bedegh-völgyi strandfürdő

A tapolcai családi medencében 270 fő tartózkodhat egyszerre. Fotó: Mocsári László

 Indulhat az igazi strandszezon. Fotó: Mocsári László

Fürdőház a Vasgyárban

Strandfürdő Görömbölytapolcán

 Az Erzsébet fürdő napjainkban. Fotó: Mocsári László

 A Barlangfürdő is hamarosan megnyitja kapuit. Fotó: Juhász Ákos 

JÖN AZ ENYHÍTÉS, ÉS JÖN A VALÓDI STRANDSZEZON IS  
– TELJES KAPACITÁSSAL 

Miskolci fürdőtörténelem – 1. rész 



Az utóbbi hónapokban lát-
ványosan megugrott azok 
száma Miskolcon is, akik 
rendszeren ülnek bicajra. 

Sokan kényszerből döntöt-
tek úgy, hogy a tömegközle-
kedés vagy az autózás helyett 
a kerékpárt és ezzel a mozgás-
ban gazdagabb, egészségesebb 
életmódot választják. Renge-
teg azonban a figyelmetlenség 
és a türelmetlenség az autósok 
és a kerékpárosok részéről is, 
ami csak még tovább rontja 
a közlekedési morált. – Nem 
túlzok, ha azt mondom, hogy 
hétköznap megháromszoro-
zódott, hétvégén pedig meg-
tízszereződött a kerékpárosok 
száma – mondja Zsebe János, 
a Kerékpáros Miskolc Egye-
sület titkára – Az egyik sze-

mem sír, a másik meg nevet. 
Sok ember, ha kényszerből is, 
de egészségesebben él, viszont 
nem figyelünk oda sem egy-
másra, sem a KRESZ-táblák-
ra. Annyira koncentrálunk a 
kerékpározás okozta öröm-
re és élményre, hogy elfelejt-
jük, hogy van körülöttünk 
egy zajos város – fogalmaz. 
A közlekedők türelmetlenek, 
a gépjárműves gyorshajtások 
száma jelentősen megnőtt, 
ezzel pedig az eddig is  rossz 
közlekedési morál még to-
vább romlott.

Kezdőként kerékpáron
– Egy kezdő, szezonális ke-

rékpáros mindenképp nézes-
se át a kerékpárját! – hívja fel 
a figyelmet a Kerékpáros Mis-
kolc Egyesület titkára. Fontos, 

hogy leellenőrizzék a fékeket, 
a hajtást, a kerekeket. – Szük-
ség esetén rakjunk új belsőt a 
kerekekbe, és ha van rá mód, 
defektgátló folyadékkal is ér-
demes feltölteni. Sok kelle-
metlenségtől kímélhet meg 
minket. Szintén nem árt, ha 
beruházunk egy sisakba, és vi-
seljük is azt! – teszi hozzá.

Mielőtt kezdőként útnak 
indulunk, kérjünk segítséget 
egy járatos kerékpáros isme-
rősünktől! Fontos, hogy a ke-
rékpárúton is tartsunk jobbra, 
nézzünk hátra, és megfelelően 
válasszuk meg sebességünket. 
Miskolc két keréken törté-
nő felfedezéséhez elsősorban 
az észak-déli és kelet-nyugati 
kerékpárutak ajánlottak. Aki 
szeretne egy kis emelkedést, 
az a belvárosból a Bükk felé 
indulhat, aki pedig inkább a 
sík terep barátja, az főleg a ta-
polcai úton kapcsolódhat ki 
jobban. – Ajánlom az általam 
is nagyon kedvelt Petőfi tér – 
Hősök temetője – és az afelet-
ti nagy mezőn való kerékpá-
rozást, ami edzés és gyönyörű 
látvány is egyben. Fontos a fo-
kozatosság! Ne akarjunk friss 
kerékpárosként Bánkút – Eger 
távot első nap – hangsúlyozza 
Zsebe János.

Látni és látszani
Hogyan kerékpározhatunk 

biztonságosan a forgalom-

ban? Mire kell odafigyelni 
olyan útvonalon, ahol nincs 
kerékpáros út vagy sáv kiala-
kítva, hanem az autós forga-
lomban közlekedünk? Egy 
szóval: mindenre! – A ke-
rékpáros a legsérülékenyebb 
úthasználó. Bár fejlődik a 
kultúra, de vannak figyel-
metlenségek az autósok és a 
kerékpárosok részéről is. Az 
alábbi kérdéseket kell hogy 
feltegyük magunknak: szabad 
az adott útvonalon kerékpá-
rozni? Tudunk biztonságosan 
haladni abban az esetben, ha 
egy busz vagy teherautó közel 
megy el mellettünk? – mond-
ja Zsebe János. De az is fontos, 

hogy a gépjárművek 1,5 méter 
oldaltávval kerüljék meg a ke-
rékpárost, ami a kormány szé-
le és az autó visszapillantója 
közötti távolság.

Bebiciklizés tapasztalt 
bringásokkal

Annak, aki teljesen kezdő-
ként áll neki a városi kerék-
pározásnak, nem érzi magát 
biztonságban a forgalomban, 
érdemes profikkal együtt fel-
térképeznie a helyi útvonala-
kat. Az egyesület rendszere-
sen szervez bebiciklizést, ahol 
megmutatják, hogyan lehet 
biztonsággal tekerni az au-
tók között, legyőzni a városi 

forgalomtól való félelmet, és 
begyakorolni a szabályos ke-
rékpáros közlekedést. Az in-
gyenes programon a KRESZ-t 
alaposan ismerő, tapasztalt 
városi bringások kísérik a ru-
tinnal nem rendelkező kerék-
párosokat. Egy-egy csoport-
ban két trénerrel négy-öt fő 
gyakorol, a tréningek során 
négy egymást követő alka-
lommal, alkalmanként 2-2 
órában kényelmesen kerék-
pározva járják be a várost, és 
érintenek számos gyakori úti 
célt. Jelentkezni a http://ke-
rekparosmiskolc.net/bebicik-
lizes/ oldalon lehet.

Cziffra Andrea

Van olyan szakasz, ahol las-
san végeznek a szakemberek, 
és olyan is, ahol az engedé-
lyekre várnak.

Majd’ negyven kilométerrel 
bővülhet a már meglévő mis-
kolci kerékpárút-hálózat: 21 
kilométeren új szakasz épül, 18 
kilométeren pedig felfestik a 

kerékpárosok számára kijelölt 
utakat. A beruházások több 
mint kétmilliárd forint vissza 
nem térítendő uniós forrásból 
valósulhatnak meg.

Még kész sincs, de már 
használják

A Katalin utcát és a Mechat-
ronikai Ipari Parkot összekö-
tő új kerékpárút Szentpéteri 
kapui szakaszát márciusban 
kezdték el építeni, a munkála-
tok július közepére fejeződhet-
nek be. A kivitelezés alatt álló 
rész a Szentpéteri kapui ipari 
parktól a város északi határá-

ig tart. A Mechatronikai  Ipari 
Parkon keresztül egészen a 
szirmabesenyői határig lehet 
majd a belvárosból tekerni. A 
bicikliút teljes egészében még 
nincs kész, de a kerékpárosok 
már elkezdték használni.

Mint ismert, a miskolci ön-
kormányzat a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Prog-

ram keretében elnyert 485 
millió Ft vissza nem térítendő 
támogatással 2018-ban kezd-
te meg a „Fenntartható városi 
közlekedésfejlesztés – Kerék-
párút létesítése” című projektje 
megvalósítását. A kerékpárral 
közlekedők igényeit teljesí-
ti a város azzal, hogy a Bosch 
-ipartelep és a belváros között, 
a Katalin utcával bezárólag ke-
rékpárutat alakít ki. 

Ez részben kerékpáros nyom 
felfestésével, részben forga-
lomtól elválasztott új gyalog- 
és kerékpárút építésével való-
sul meg. Ilyen új kerékpárút 
épül a Huba utcától a város ha-
táráig. Mintegy hat kilométer-
nyi új út készül a két keréken 
közlekedőknek.

Át az erdőn, Lillafüredre!
Több helyszínen is épülnek 

majd a közeljövőben kerék-

párutak, melyek a jelenlegi 
hálózathoz kapcsolódnak – 
írta érdeklődésünkre a mis-
kolci önkormányzat. Az új 
szakaszok közül talán a leg-
jobban a Lillafüredre vezető 
kerékpárutat várják – ennek 

lehetséges útvonala a közel-
múltban került ki a népsze-
rű közösségi portálra, melyet 
nagyon sokan véleményez-
tek. Az önkormányzat meg-
erősítette, a szakasz enge-
délyezési tervei elkészültek, 

jelenleg a hatósági-szakható-
sági-üzemeltetői hozzájáru-
lások beszerzésén dolgoznak 
a szakemberek, ezt követően 
kezdődhet el az engedélyez-
tetési eljárás.

Az új építésű szakasz a Móra 
Ferenc utca végétől indul majd 
és a kisvasút nyomvonala fe-
lett, lehetőség szerint a már 
meglévő erdészeti utakon ve-
zet, gyakorlatilag végig erdei 
kerékpárútként, több pihenő-
hellyel. „Végpontja a Szent Ist-
ván barlang előtti- és az Ózon 
panzió melletti aszfaltos nagy 
parkoló”. A közel hat kilométe-
res erdei kerékpárút kivitelezé-
se az önkormányzat tervei sze-
rint 2021 tavaszán kezdődhet, 
és a jövő év őszén már használ-
ható is lesz.

Tajthy Ákos

Negyven kilométerrel bővülhet a kerékpárút-hálózat
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ÁT A VÁROSON
Az önkormányzat tájékoztatása szerint egyszerre több ke-

rékpárút-fejlesztéssel kapcsolatos projekt - azon belül több 
projektelem - terveztetése és engedélyeztetése tart. Több hely-
színen épülnek majd a közeljövőben kerékpárutak, melyek a 
jelenlegi kerékpárút-hálózat figyelembe vételével biciklizhető 
útvonalat biztosítanak Miskolc déli városrésze (Pesti út kör-
nyezete) és Lillafüred között.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a fejlesztések során 
összekötik Miskolctapolcát Görömböllyel és a déli városkapu-
val, egészen a 3-as út mentén, Mályi felé. Kerékpárút épül a 
Komlóstető felől a Gózon Lajos utcától a Muhi, Szervezet és 
Tokaji Ferenc utcán át a vár térségében a meglévő kerékpárút-
ba becsatlakozva, és út épül Harsány és Kisgyőr felé, ami része 
a Miskolc-Kisgyőr-Eger kerékpáros fejlesztési projektnek.

 A Lillafüredre vezető új kerékpárút a Móra Ferenc utca végétől indul majd. Fotó: Juhász Ákos

A Szentpéteri kapui bicikliút még nincs kész teljesen, de már 
elkezdték használni. Fotó: Mocsári László

Aki szeretne egy kis emelkedést, az a belvárosból a Bükk felé indulhat. Fotók: Juhász Ákos

A közel hat kilométeres erdei kerékpárút kivitelezése 2021 
tavaszán kezdődhet. Fotó: Juhász Ákos 

Miskolcon is megugrott a kerékpárosok száma

TÍZSZER ANNYIAN KÉT KERÉKEN
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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

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

Az akció érvényes: 
2020. 06. 13-tól 2020. 06. 19-ig 

Star papírtörlő, 2 tekercs, 74,5 Ft/db 199 Ft 149 Ft

Baba tusfürdő, 400 ml, 1247,5 Ft/l 569 Ft 499 Ft

Silán öblítő, 900-925 ml, 554,44-539,45 Ft/l 559 Ft 499 Ft

Lenor öblítő, 750-930 ml, 665,33-536,55 Ft/l 629 Ft 499 Ft

Bonux mosógél, 1,1 l, 726,36 Ft/l 899 Ft 799 Ft

Bonux mosópor, 1,5 kg, 532,66 Ft/kg 999 Ft 799 Ft

Silán öblítő, 1850 ml, 485,94 Ft/l 1099 Ft 899 Ft

Star WC-papír, 24 tekercs, 37,45 Ft/db 1099 Ft 899 Ft

Persil mosópor, 1,17 kg, 853,84 Ft/kg 1299 Ft 999 Ft

Persil mosógél, 1 l 1299 Ft 999 Ft

Persil mosókapszula, 14 db, 71,35 Ft/db 1299 Ft 999 Ft

Jar Platinum  mosogatókapszula,  
18 db, 55,5 Ft/db 1449 Ft 999 Ft

Magasfényű zománcfesték 0,75 l 2665,33/l 2199 Ft 1999 Ft
267-9/2020

Szombaton újranyitja kapuit az Öreg 
Miskolcz Étterem a belváros szívében!
Szezonra varrtuk új nyári étlapunkat, ahol a kultúrák találkozásáé a főszerep! Ismerjétek meg új séfünket,  
Latorcai Csabát, aki Mádról jött el hozzánk, hogy a fúziós konyhaművészet prófétája legyen! 

Nyári ajánlatunkat organikus borpárosítással csigázzuk fel! Az első rendezvényünk hamarosan egy terasznyitó 
borvacsora lesz könnyed jazz-zene kíséretében, hiszen tudjátok, ha borról van szó mi nem tréfálunk, felkeressük 
és elhozzuk nektek a legizgalmasabb formabontó tételeket!

SZOMBATON 12:00-TÓL NYIT AZ ÖREG MISKOLCZ ÉTTEREM!!! Asztalfoglalás: +36 30 337 7159

ÚJ AZ ÉTLAP, ÚJ A SÉF!

39
7-

4/
20

20

Szolgáltatásaink: 
• műanyag, fa, alumínium-nyílászárók  • redőnyök, reluxák  
• rovarhálók  • szellőzők • erkélybeépítések, télikertek   
• HiSec acél biztonsági ajtók • garázskapuk 

Díjtalan árajánlat, felmérés! Rövid határidő!  
Gyártás egyedi méretre. Teljes körű kőműves-helyreállítás. 

Bemutatóterem: Deluxe Ablak Kft. 
Tel.: 46/402-292, 06-30/336-5528. Bemutatóterem: Miskolc, Bükk Áruház, I. em.  
Nyitva h-p: 9-14 óráig, sze: 16-18óráig, sz: 9-12 óráig www.aluport.hupont.hu

Műanyag-nyílászárók cseréje  
óriási kedvezménnyel!

Acél  

biztonsági ajtó  

kedvezményes  

áron!
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85-11/2020

272-9/2020

398-4/2020

749-0/2020

745-0/2020
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l  MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
3534 Miskolc, Gagarin u. 52. Tel.: +36 46 533-120, ugyfel@miho.hu, www.miho.hu

NYÁRI KARBANTARTÁS – NEM LESZ MELEG VÍZ
A MIHŐ Kft. a nyári hóna-
pokban felkészül a kö-
vetkező fűtési időszakra, 
ekkor teljes rendszerén 
elvégzi a karbantartá-
si, műszaki, üzemeltetési 
feladatokkal összefüggő 
szervízmunkát, megala-
pozva a következő fűtési 
idény szolgáltatási bizton-
ságát.

2020 nyarán karbantar-
tási munka miatt szünetel a 
melegvíz-szolgáltatás

44
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0

az avasi és belvárosi  
városrészben:

2020. JÚNIUS 23-ÁN  
0.00 ÓRÁTÓL 

előreláthatólag
2020. JÚNIUS 26-ÁN 

24.00 ÓRÁIG.

Diósgyőr és Bulgárföld  
városrészben:

a nyári karbantartás ideje 
alatt csak  

RÖVID IDEJŰ  
szolgáltatási szünet  

várható.

l Figyeljen arra, hogy a 
korszerűsített épületek ese-
tében a termosztatikus ra-
diátorszelepeket a nyári idő-
szakban ütközésig balra kell 
fordítani, teljesen nyitott ál-
lásba, és javasolt így hagyni 
a fűtés őszi beindításáig. Ez-
zel megnövelhetjük a szelep 
élettartamát, valamint segít-
hetjük az épület vezetékeinek 
ürítését, töltését, légteleníté-
sét.

Amennyiben a szelepek 
egész nyáron elzárt állapot-
ban vannak, a nyári meleg ha-
tására letapadhatnak. A nem 
működő szelepet szakcégek, 
szakemberek csak térítés el-
lenében javítják vagy cserélik.
l A lakóközösség tulajdo-

nában lévő fűtési rendszerek 
karbantartását – például ra-
diátorcserét vagy szelepcse-
rét – május 15. és szeptember 
15. között lehet elvégezni. A 
felhasználó csak a távhőszol-

gáltató előzetes hozzájárulá-
sával helyezhet át, alakíthat 
át felhasználói berendezést, 
végezhet el például radiátor-
cserét. A radiátorok egy osz-
tatlan közös tulajdon részét 
képezik, ezért cseréje esetén 
a felhasználóknak egyezte-
tési kötelezettsége áll fenn 
az épület, illetve épületrészek 
(lakások, üzletek) tulajdono-
saival és a hőszolgáltatóval 
szemben.
l Sokszor előfordul, hogy a 

közös képviselők tudta nélkül 
szerelik le a tulajdonosok a ra-
diátorokat. Ez különösen ősz-
szel jelent problémát, amikor a 
hideg időjárás beköszöntével 
a közös képviselő megrendeli 
a fűtést, és esetleg a felhasz-
nálói rendszer nincs feltöltve, 
vagy nem üzemel megfelelő 
módon, ezért a fűtés indítása 
jelentős késedelmet szenved. 
További problémát jelent, ha 
a leürített rendszer hetekig, 

nyáron esetleg hónapokig is 
víz nélkül, üresen áll, mert nem 
gondoskodtak annak vízzel 
történő feltöltéséről. Ekkor a 
hálózat elemeit korróziós fo-
lyamatok károsítják.
l Különös gondot kell for-

dítani arra, hogy a vásárolt ra-
diátor anyaga megegyezzen 
az eredeti radiátor anyagával. 
Amennyiben a jelenlegi fűtési 
rendszer alumíniumradiáto-
rokkal van felszerelve, nem jó, 
ha pl. acélanyagú radiátorra 
cseréljük, mert a két különbö-
ző anyag miatt belső korrózió 
jön létre. Ekkor a rendszerben 
iszap keletkezik, mely a külön-
böző területeken lerakódik, 
akadályozva a benne lévő víz 
áramlását.
l A nyáron végzett lakossá-

gi, épületen belüli, fűtési rend-
szerekkel összefüggő kar-
bantartási munkáról a MIHŐ 
Kft. műszaki ügyeletét értesí-
teni kell.

Műszaki ügyelet elérhetőségei: 3534 Miskolc, Gagarin u. 52. Tel.: 46/379-450, 379-360

NYÁRI KARBANTARTÁSSAL KAPCSOLATBAN A LAKÓKÖZÖSSÉGNEK,  
ILLETVE A LAKÁS TULAJDONOSÁNAK IS VAN TEENDŐJE!

A városrészeket érintő karbantartási időpontokon kívül 
egyes hőközpontoknál vagy kisebb ellátási területen né-
hány órás szolgáltatási szünettel járó karbantartás lehet-
séges, melyről külön értesítjük az érintett lakókat.

A karbantartás ideje alatt a melegvíz-csapokból hideg víz 
folyik, amit a melegvízmérő óra érzékel és megmér, ez indo-
kolatlan többletköltséget okozhat. Ennek elkerülése érde-
kében a MIHŐ Kft. javasolja, hogy a karbantartás ideje alatt 
a melegvíz-csapot tartsák elzárva.

Hirdetés

A következő szezontól már 
magasabb osztályban, az 
NB I-ben folytatja a MEAFC 
férfi röplabdaegyüttese.

A klub az osztályváltást elé-
rő keret jelentős részét egyben 
tartotta, de már új vezető-
edzővel készülnek a bajnok-
ság – jelenleg még nem ismert 
– rajtjára. Az egyetemi klub 
másik sikertörténete, hogy az 
utánpótláscsapatokban több 
mint 100 gyermek tanul röp-
labdázni. A járványhelyzet 
miatt meghozott egészségügyi 
korlátozásokat követő leállás 
a röplabdában azt jelentette, 
hogy a csapatok nem edzettek, 
a szövetség befejezettnek nyil-
vánította a bajnokságokat, így 
az NB II-es szezont is.

Itt szerepelt a már 7 éve mű-
ködő MEAFC férfiegyüttese 
munka és tanulás mellett röp-
labdázó játékosokkal. A baj-
nokság leállításakor a tabellát 
vezető miskolci csapat állás-
pontja egyértelmű volt: vál-

lalják az NB I-et. Barócsi Ákos 
szakosztályvezető a Miskolc 
Televíziónak elmondta, azon-
nal jelezték a szövetség felé, 
hogy szeretnének az első vo-
nalban szerepelni.

– Jól jött ki, hogy bővítették 
is a létszámot, összesen három 
újonc lesz az élvonalban – tet-
te hozzá.

A járvány kitörése előtt 
Nyíregyházára utazott volna 
a csapat egy rangadóra, de lesz 
még lehetőségük a MEAFC-
os fiúknak nagy meccseken 
szerepelni, akik izgatottan 
várják a folytatást, immár te-
hát az NB I-ben. Ami nem lesz 
majd teljes újdonság, hiszen, a 
fiatalok mellett a keret 90 szá-
zaléka szerepelt már ebben az 
osztályban, és vannak közöt-
tük korábbi magyar bajnok já-
tékosok is.

A tervek szerint augusztus-
ban elkezdődnek az alapo-
zóedzések. Újoncként a leg-
fontosabb cél a bennmaradás 
elérése lesz.

Újoncok, de nem kezdők HÁROM MECCS EGY HÉT ALATT 
Sűrű a programja a DVTK lab-
darúgócsapatának. Alaposan 
felpörgött a magyar labda-
rúgó-bajnokság, hiszen egy 
hét alatt három mérkőzést is 
lejátszanak az OTP Bank liga 
csapatai. 

A DVTK gárdája vasárnap 
Budapestre, a Groupama Aré-
nába látogatott, ám ezúttal sem 
sikerült legyőzni a bajnoki cím-
re hajtó Ferencvárost. Az első 
félidőben még nem esett gól, 
ám a második játékrész elején 
egy perc alatt kétszer is betalál-
tak a zöld-fehérek, majd a lefújás 
előtt nem sokkal ezt megfejelték 
még egy góllal, így végül 3-0-ára 
győztek. Ezzel megszakadt a di-
ósgyőriek hat mérkőzés óta tar-
tó veretlenségi sorozata. Feczkó 
Tamás vezetőedző a meccs után 
többek között így fogalmazott: 
„Arra készültünk, hogy meg-
lepjük az FTC-t, de rúgott gól 
nélkül nem lehet nyerni. Kevés 
csapat alakít ki ennyi helyzetet 
az Üllői úton, de egyet sem tud-
tunk értékesíteni. Az FTC eny-
nyivel jobb csapat, gratulálunk 
neki a mai mérkőzéshez és a baj-
noki címhez is!”

Nem sok idő maradt a történ-
tek feldolgozására, hiszen szer-
dán már a ZTE érkezett a di-
ósgyőri katlanba. A mérkőzés 
kapcsán új fogalommal ismer-
kedhettek meg a futballszurko-
lók: technikai telt ház. A hatá-

lyos előírások szerint ugyanis a 
szurkolóknak megfelelő távol-
ságot kell tartaniuk egymástól 
a lelátón, emiatt a stadion befo-
gadóképessége értelemszerűen 
csökkent. A diósgyőri szurko-
lók a szerdai mérkőzésre min-
den elérhető helyre vettek jegyet 
(vagy használták a bérletüket), 
így alakulhatott ki az a helyzet, 
amelyet immár technikai telt 
háznak hívnak. A mérkőzésen 
két zalaegerszegi játékos is gólt 
ért el, a végeredmény mégis 1-1 
lett, ugyanis Szépe ritkán látható 
nagy gólt fejelt a saját kapujába. 
Feczkó Tamás, a hazaiak mes-
tere így értékelt a meccs után: 
„Igazságos eredmény született, 
mégis csalódott vagyok, mert 

vezetésünk birtokában kiala-
kítottunk egy hatalmas ziccert, 
amit ha értékesítünk, akkor biz-
tosan megnyerjük a mérkőzést. 
Ugyanakkor őszintén ki kell azt 
is mondani, 1-1 után akár a ven-
dégek is megnyerhették volna a 
mérkőzést.”

A mókuskerék ezzel nem állt 
meg, vasárnap újabb idegenbe-
li mérkőzés vár a piros-fehérek-
re. A feladat látszólag egyszerű, 
hiszen a már kiesett Kaposvár 
vendégei lesznek a miskolciak. 
Habár az első egymás elleni ta-
lálkozón, idegenben az újonc 
győzött 2-0-ára szeptemberben, 
idén februárban ugyanilyen 
arányban bizonyult jobbnak 
Miskolcon a DVTK. A Kapos-

vár a bajnokság második felében 
zuhanórepülésbe kezdett, a múlt 
héten pedig az is eldőlt, hogy a 
következő szezont már a másod-
osztályban kezdik meg. Ennek 
ellenére nem szabad őket fél-
vállról venni, hiszen a sportban 
sokszor bebizonyosodott már, 
hogy a kötelezőnek kikiáltott 
győzelmek a legnehezebbek. A 
mérkőzés vasárnap este 7 órakor 
kezdődik Kaposváron, és az M4 
Sport élőben közvetíti.

Nem kell azonban sokat vár-
ni a következő hazai mérkőzés-
re, hiszen június 17-én, szerdán 
este, szintén 7 órakor a Puskás 
Akadémia csapata ellen lépnek 
pályára a piros-fehérek a diós-
győri arénában.                     H. Sz.

Szerdán döntetlent ért el a DVTK a ZTE ellen. Fotó: Szabó Krisztián, dvtk.eu



Túl sok kérdést tesz fel a 
gyermeke? Túlságosan 
érdeklődik a világ dolgai 
iránt, Ön pedig már nem 
győzi válaszokkal, könyvek-
kel, tanfolyamokkal? Erre 
legjobb megoldást az MCC 
FIT nyújthat.

A Mathias Corvinus Col-
legium Fiatal Tehetség Prog-
ramjába (továbbiakban: 
MCC FIT) iskolán túli, iz-
galmas kiegészítő képzések-
kel várják a tudásra szomjas 
és kreativitásra nyitott ne-
gyedik osztályos diákokat, 
akik ősszel kezdhetik meg 
kalandokban, kihívásokban 
bővelkedő tanulmányaikat 
egy remek közösségben.

Madzinné Ortó Ildikó ré-
gióvezető elmondta, ez egy 
komplex szemléletű, él-
ménypedagógiai módsze-
reken alapuló tehetség-
gondozás. – Minden témát 
játékosan közelítünk meg, a 
gyerekek mindent kipróbál-
hatnak, kézbe vehetnek vagy 
éppen saját maguk készít-
hetnek el. Ez egy egyedülál-
ló oktatási forma, amit felső 
tagozatosoknak kínálunk. 
Pénzügyi, egészségügyi és 

internetes tudatosságot, ro-
botikát tanulnak, valamint 
rávilágítunk a matematika 
és a művészetek kapcsolatá-
ra, továbbá számos termé-
szettudományos kísérletet 
végzünk. Vannak önismere-
tet, kreativitást és nyilvános 
szereplést fejlesztő foglalko-
zásaink.

– Egy saját fejlesztésű 
e-learning rendszerrel ren-
delkezünk, ez az e-FIT, ami 
otthon, önállóan végezhető 
el. Elektronikus tananyaga-
ink rendszerezik és bővítik 
a kurzuson elhangzottakat, 
oktatóvideókkal kísért isme-
retekkel, játékos feladatok 
megoldásával azonnali visz-
szajelzést kapnak a gyere-
kek. Fejlődésüket oktatóink 
személyre szabott, részletes 
értékelése teszi nyomon kö-
vethetővé. Tanáraink között 
vannak mentőtisztek, kuta-
tók, mérnökök, dietetikusok, 
üzletemberek, trénerek, or-
vosok és marketingszakem-
berek. Emellett hétköznap 
délutánonként beszédköz-
pontú angol nyelvoktatást is 
kínálunk bizonyos tanuló-
inknak. A program fő véd-
nökei Bagdy Emőke klinikai 

szakpszichológus és Kádár 
Annamária mesepszicholó-
gus.

– Olyan diákokat várunk, 
akik az átlagnál nyitottab-
bak, érdeklődnek a világ dol-
gai iránt, kíváncsiak. Azokat, 
akik szeretnek új ismereteket 
elsajátítani, csapatban dolgoz-
ni, együtt tevékenykedni egy 
jó közösségben. Fontos, hogy 
a hozzánk jelentkező gyere-
kek nagyobb teherbírással 
rendelkezzenek, mint társaik, 
hiszen kéthetente egy napot 
töltünk együtt, ez pedig elkö-
teleződést jelent. Nem feltétle-
nül a kitűnő tanulókat várjuk, 
a felvételire pedig nem lehet 
készülni, hiszen a gyerekek 
személyiségére vagyunk kí-
váncsiak. A most jelentkezők 
ötödiktől nyolcadikig dolgoz-
nak velünk, és az a tapasztala-
tunk, hogy elenyésző a lemor-
zsolódás.

– A program létjogosultságát 
az bizonyítja legjobban, hogy 
egyre több helyen nyílik köz-
pontunk, Beregszászon és Sep-
siszentgyörgyön is van lehető-
ség erre az egyedi képzésre.

Az MCC egy élethosz-
szig tartó tanulási modellt 
kínál, hiszen van általános, 

középiskolás és egyetemi 
programunk is, ez utóbbi-
ak egyelőre most még csak 
Budapesten, de távlati cél-
jaink között szerepel, hogy 
vidékre is kibővítsük a pa-
lettát. A felsőoktatásunk a 
'90-es évek végétől működik 
Magyarországon, tehát van-
nak, akik már végeztek. Ők 
öregdiák - közösségben se-
gítik az MCC tevékenységét. 
Többen közülük nemzetkö-
zi cégeknél helyezkedtek el, 
vagy külföldön tanítanak 
már jeles professzorokként, 
illetve különböző vállala-
tokban töltenek be jelentős 
vezetői szerepet.

– A szeptemberben in-
duló képzésünk kétheten-
te, szombatonként délelőtt 
9-től délután 4 óráig tart. 
Ezen a napon a diákok ebé-
det is kapnak. Ötödik éve va-
gyunk jelen Miskolcon, és az 
országban összesen hat hely-
színen: Budapest, Szolnok, 
Pécs, Veszprém, Kecskemét 
és Miskolc. Tavaly ballagtat-
tuk el az első nyolcadik osz-
tályos csoportunkat. Minden 
nyáron ötnapos, kétszáz fős 
tábort szervezünk az ország 
összes fites fiataljának. Itt is 

fontos az élménypedagógia 
és az oktatás a kikapcsolódás 
mellett.

– Tanévünkre jelentkezni jú-
nius 30-áig lehet a  fit.mcc.hu 
oldalon, ahol fel kell tölteni az 

adatokat és egy szülői ajánlást. 
A válogató hétvégét majd szep-
temberben tartjuk, amikor vé-
gül huszonöt diákot veszünk fel 
a programba.

Répássy Olívia

Miskolci Napló10 Diáksziget

ÍGY KÉSZÜLT A VAKÁCIÓ-FELIRAT

Jelentkezzen, ha úgy érzi, egy kis zsenit nevel! 

Fotók: Juhász Ákos, Mocsári László



Hamarosan elindulnak a 
nyári táborok. A választék 
bőséges, a gyerekeknek az 
önkormányzat és a Miskolci 
Kulturális Központ is szer-
vez programokat. 

A többi közt a balatonmária-
fürdői és a perecesi táborban már 
készülnek a turnusokra. Össze-
szedtük a legnépszerűbb, miskol-
ci iskolásoknak szervezett nyári 
programokat. A legtöbb helyre 
még lehet jelentkezni, a szerve-
zők viszont azt javasolják a szü-
lőknek, hogy a feltételekről mi-
előbb tájékozódjanak.

A Diósgyőri vár is mindig 
népszerű helyszín, a „Vár a tá-
bor” programra azonban jú-
liusig még várni kell, de már 
június 22-étől sokszínű kíná-
lat várja a diákokat. Elsőként a 

Mocorgó muzsikusok napkö-
zi az Ady Művelődési házban. 
Lesz rejtélyfejtő, izgő-mozgó, 
táncos lábú, kutyás, lélek, lovas 
– zenés, valamint lovas és kép-
regény-animációs napközi is. 
Délelőtt szakmai foglalkozá-
sok, délután pedig szabadidős 
programok várják a táborozó 
gyerekeket a Miskolci Kulturá-
lis Központ szervezésében au-
gusztus 14-éig. A napközis tá-

borok hétfőtől péntekig reggel 
8-tól délután 4 óráig tartanak.

A táborokba a turnusok in-
dulása előtt 10 nappal, írásban 
várják a jelentkezéseket. Ta-
valy az önkormányzat perece-
si napközis tábora is népszerű 
volt. Három, kéthetes turnus-
ban fogadták az általános is-
kolásokat. Egyszerre csak-
nem 200 gyerek pihenhetett és 
sportolhatott a természetben.

Június 29-étől idén is 3 tur-
nusban várják ide a dolgozó 
szülők 6 és 13 év közötti gye-
rekeit. A tábor idén is ingye-
nes, csak az étkezésért kell fi-
zetni.

A balatonmáriafürdői ön-
kormányzati táborba június 
16-ától fogadják a gyerekeket. 
Augusztus végéig kilenc tur-
nus lesz, és több mint ezer diá-
kot várnak a Balaton partjára.
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Dr. Nagy Ákos önkormányzati képviselő fogadó-
órát tart június 15-én, hétfőn 16:00 órától a Bár-
sony János Általános Iskolában.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Hirdetés

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában június 14-
én, vasárnap délután 4 órától látható a hejőcsabai római 
katolikus templomban tartott szentmise, amit Sedon 
László mutat be aznap délelőtt 11 órától. A szertartás egy 
különleges évfordulóra is emlékeztet, hiszen a plébánost 
ötven éve szentelték pappá, ez tehát aranymise lesz.

Június 11-e úrnapja. A 
katolikus templomokban 
a meghirdetett szentmisék 
után körmenetet tartanak. 
19-én, pénteken, Jézus szí-
ve ünnepén tartják a tapol-
cai Sziklakápolna búcsúját. 
Az ünnepi szentmisét este 6 
órától Kovács József, a Mind-

szenti templom káplánja 
mutatja be.

Június 14-én, vasárnap, 
délelőtt fél 9-től és 10 órá-
tól tartanak élő és online 
istentiszteletet a Deszka-
templomban. 10 órakor a 
gyülekezeti terembe várják a 
gyerekeket.

EGYHÁZI HÍREK

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Június 15., hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 9:00 

Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:20 Já-
tékszünet, 18:25 Miskolci Napló (közéleti magazin), 18:45 
#mozogjotthon (tv-torna), 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjá-
rás-jelentés, 19:20 Honvéd7 (honvédelmi magazin), 19:35 Generációnk (idősügyi 
magazin), 20:00 Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:30 Képújság

Június 16., kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 08:30 Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 
Időjárás-jelentés, 18:20 Játékszünet, 18:25 Sportpercek, 18:45 #mozogjotthon (tv-tor-
na), 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés 19:25 Mérkőzés: Kaposvár–DVTK baj-
noki labdarúgó-mérkőzés, 21:00 Híradó ism., 21:15 Időjárás-jelentés, 21:20 Képújság

Június 17., szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:20 Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Idő-
járás-jelentés, 18:20 Játékszünet, 18:25 Egészségpercek, 18:45 #mozogjotthon (tv-torna), 
19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés ism., 19:25 Retro TV (válogatás a Miskolc Televízió 
archívumából), 20:00 Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:30 Képújság

Június 18., csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 08:30 Képújság, 18:00 Hír-
adó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:20 Játékszünet, 18:25 Promenád (kulturális maga-
zin), 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 A csillagok útján (dokumen-
tumfilm) ism., 20:50 Híradó ism., 21:05 Időjárás-jelentés, 21:10 Képújság

Június 19., péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 9:10 Képújság, 18:00 Híradó, 
18:15 Időjárás-jelentés, 18:20 Játékszünet, 18:25 Én is táncolnék, 18:45 Köztünk él-
nek, 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Testközelből, 19:45 #mozogj-
otthon, 20:00 Híradó, 20:15 Időjárás-jelentés, 20:20 DVTK–Puskás Akadémia bajno-
ki labdarúgó-mérkőzés, 21:50 Képújság

Június 20., szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 10:50 Képújság, 18:00 Krónika 
(heti hírösszefoglaló), 18:20 Játékszünet, 18:25 Egészségpercek ism., 18:50 #mozogj-
otthon (tv-torna), 19:00 Krónika, 19:20 Milli és Rémi kalandjai (esti mese), 19:35 Így 
(nem) játszunk mi - a Körúti Színház magazinműsora, 20:45 Krónika, 21:00 Képújság

Június 21., vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 10:00 Képújság, 16:00 Hívőszó, 
18:00 Miskolci Napló ism., 18:20 Játékszünet, 18:25 Promenád ism. (kulturális ma-
gazin), 19:00 Én is táncolnék (ism.), 19:25 Milli és Rémi kalandjai (esti mese), 19:35 
25 éves a Miskolc Dixieland Band – jubileumi koncert, 21:00 Képújság

Júliustól már lehet Kutyagolni a Miskolci Állatsegítő Alapítványnál, de addig is várják az önkénteseket hétköznaponként délelőtt 10 órától a Sajószigeti úton. Előzetes bejelentkezés szükséges a Facebook-oldalon, mert korlátozott számban fogadhatják a segítőket is.

Újra lesznek tematikus városnéző séták minden hónap 

második szombatján. Olyan intézményekbe, épületekbe is 

bejuthatnak a résztvevők, amelyek egyébként egyáltalán 

nem vagy csak külön engedéllyel látogathatók. Ha most 

szombaton 10 órakor lemaradt róla, jövő hónaptól már újra 

ott lehet Miskolc felfedezői között. 

Az újmassai őskohó Magyarország egyik legfontosabb ipari műemléke, Európában is ritkaság. A kohó idén 207 éves, s bár múzeumrésze még nem látogatható, érdekes lehet a mellette lévő műszaki skanzen, ahol kohászati és bányászati gépeket helyeztek el.

KÉPES PROGRAMAJÁNLÓ
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Jövő vasárnap, június 21-én ismét lesz Termelői nap. 

Meghosszabbított nyitvatartással várják az érdeklődőket 

8 és 14 óra között. Idősáv nem lesz, szájmaszk használata 

azonban ajánlott, és kérik a védőszabályok, így az előírt 

távolság betartását is a szervezők. 

NYÁRI TÁBOROK MINDEN 
MENNYISÉGBEN 
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Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban 
ezúttal a Géniusz könyváruház újdonságainak 
címét rejtettük el. Kérjük, megfejtéseiket a so-
rozat végén, együtt, egy e-mailben küldjék el! 
Beküldési határidő: 2020. június 24.  E-mail- 
cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfej-
tések beküldői között könyvutalványt sorso-

lunk 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 a 
46/503-501-es (100-as mellék), üzenetrögzítős telefonszámon nevük és elérhe-
tőségük megadásával. A problémát igyekszünk mihamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS

HETI HOROSZKÓP
Kos (03. 21. – 04. 20.) Néha az Ön elemei is lemerülnek, most 
szüksége lesz egy kis motivációra ahhoz, hogy folytatni tudja a 
küzdelmeit. Jó híreket kaphat, de tudnia kell, hogy a lehetőség 

még nem jelent biztos sikert. Sokat kell dolgozni a cél érdekében. 

Bika (04. 21. – 05. 20.) Kicsit módosítania kell a héten a ter-
veit, és ennek nem örül, különösen, ha valaki más miatt kell 
így tennie. Legyen egy kicsit megértőbb, hiszen bárkivel elő-

fordulhat hasonló.  

Ikrek (05. 21. – 06. 21.) Fordulhat a kocka, és olyan helyre kerül-
het, ahol eddig valaki más volt. Most mindketten értékes tapasz-
talatokat szerezhetnek a másikról, most mindenkinek szüksége 

van a pihenésre – a hét második felében talán lehetőség is lesz erre.

Rák (06. 22. – 07. 22.) Egyre kényelmetlenebbül érzi magát egy 
helyzetben, és ez végül ahhoz vezethet, hogy elhatározza: változ-
tat. Ha megérett az elhatározás, már semmi sem állhat az útjába. A 

maga útját járja, és nem biztos, hogy minden lépéséről be akar számolni.

Oroszlán (07. 23. – 08. 23.) Valaki egyre jobban sürgeti, Ön 
azonban úgy érzi, időre van még szüksége ahhoz, hogy le-
zárjon valamit. Haladjon a saját tempójában, de ne engedje, 

hogy a lehetőségek elfussanak Ön mellett!

Szűz (08. 24. – 09. 23.) Ígéretet kapott valakitől, most azon-
ban nem biztos abban, hogy be is tartja majd a szavát. Nem 
szeret számon kérni másokat, de lehet, hogy most mégis 

szükség lesz rá, hogy kikövetelje, ami jár Önnek.

Mérleg (09. 24. – 10. 23.) Világos célokat tűzött ki maga 
elé, és a lépések is egyértelműek, de nem biztos, hogy egy-
szerűek is. Lehet, hogy egy kicsit most szigorúnak kell lennie 

magához azért, hogy elérje a céljait.

Skorpió (10. 24. – 11. 22.) Jó ritmusban halad, ne hagyja, hogy 
a héten ezt bármi is megtörje. Ha kitűzött maga elé egy célt, azt 
most el is érheti, de csak akkor, ha nem kezd el kételkedni a saját 

képességeidben. Ha elég elszánt, most nincs Ön előtt lehetetlen.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.) Végre pihenhet egy kicsit, még ha ez 
nem is feltétlenül úgy zajlik, ahogyan azt elképzelte. Próbálja 
meg a legtöbbet kihozni belőle, és akkor örömmel teli lehet ez 

a hét. Ha friss szemmel néz a dolgokra, jobb eredményre juthat.

Bak (12. 22. – 01. 20.) Új szelek fújnak, és nem szabad el-
lenállni a változásnak. Hagyja magát kicsit sodródni az árral, 
mert ez új helyekre viheti, és új lehetőségeket tárhat fel Ön 

előtt. Ismerje meg a részleteket is, mielőtt igent mond!

Vízöntő (01. 21. – 02. 19.) Elbizonytalanodhat a saját céljaival 
és eredményeivel kapcsolatban, ez pedig letörheti a lelkesedé-
sét. Ne hagyja teljesen elmerülni magát, mert nehéz lesz vissza-

térni a tettek ösvényére. Mindig legyen tartaléka a váratlan helyzetekre!

Halak (02. 20. – 03. 20.) Mindent alaposan eltervezett, de 
az élet közbeszólhat, és felülbírálhatja a korábbi elképzelése-
it. Hagyjon magának mozgásteret, különben olyan döntésekre 

kényszerülhet, amilyeneket egyáltalán nem akar meghozni.

Hozzávalók: 50 dkg eper, 25 
dkg mascarpone sajt, 1 csomag 
vaníliás puding (főzés nélküli), 5 
dl tej, 20 dkg babapiskóta, 4 evő-
kanál porcukor. A mascarpone 
sajtot kikeverjük a porcukor-
ral, hozzáadjuk a pudingport és 
egy kevés tejet, így csomómen-
tesre keverjük, majd hozzáad-

juk a maradék tejet, és néhány 
perc alatt habosra keverjük. A 
tepsi aljára teszünk a pudingos 
mascarponés krémből, majd egy 
réteg babapiskóta, krém és eper-
szeletek következnek rétegezve. 
A tetejét krémmel és eperrel zár-
juk. Legalább egy órán át hűtő-
ben pihentetjük.

Epermánia – egy  
recept sütés nélkül 

A Tárkányi utca és Deák tér sarkán található Erdészeti palo-
ta kedvelt „letelepedési” helye a méheknek. Lakossági bejelentésre 
méhészt hívtak, a rajok befogásában a miskolci tűzoltók segítettek. 
Úgy tudjuk, legalább 50-60 ezer méh élhetett a palota homlokzatán. 
Hogy miért éppen ezt az épületet választhatták? A Deák tér és az ott 
álló hársfák közelsége lehet az egyik oka. A másik, hogy kifinomult 
építészeti ízlésük van...                                                    Fotók: Juhász Ákos

Méhek szálltak meg egy belvárosi épületet 

Véget érnek a kötelezett-
ségek, a házi feladatok és a 
számonkérések. Ilyen má-
sodik féléve pedig még egy 
diáknak sem volt. A Fazekas 
hatodikosait kérdeztük a 
tanévről és a vakációról.

Gyurján Lujza szerint nagyon 
gördülékenyen ment az átállás 
„home schoolba”. – Hallottam 
másokat, hogyan szenvedtek az 
elején, hogy minden a helyére 
kerüljön. Hozzájuk képest mi 
jobban, gyorsabban megoldot-
tuk a problémákat. Nyilván más 
volt így tanulni, mint bent az is-
kolában, bár szerintem szeptem-
berre így is mindannyiunknak 
megmarad a tudása. Nekem a 
legrosszabb az volt, hogy hiány-
zott az osztály.

Kiss Martina azt mondta, an-
nak örült, hogy jobb jegyet le-
hetett kapni. – A tanárok más-
képp álltak hozzánk most, mint 
máskor. Persze ez érthető, hi-
szen nekik is megváltozott az 
oktatási rend, újdonság volt. 
Meg azt vettem észre, hogy ke-

vesebb időt töltöttünk az órá-
kon, mint normál esetben, így 
több időnk maradt tanulni és 
másra is.

– Egyetértek Martinával – 
mondta Gaál-Répássy Szabolcs 
–, mert sokan tudtak javítani 
ebben az időszakban. Ráadásul 
jó volt az, hogy együtt oldottuk 
meg a házi feladatokat, összead-
tuk tudásunkat, mert közösen 
sokkal könnyebb volt. Mindenki 
kivette a részét belőle. Bevallom, 
néha a dolgozatoknál is segítet-
tük egymást – mosolygott hun-
cutul a tizenkét éves diák.

– Nekem tetszett az online 
tanulás. Szerintem az volt a leg-
jobb, hogy azonnal lehetett ját-
szani, mikor vége lett az órák-
nak. Nem kellett megvárni, míg 
hazaérünk a suliból – mondta 
Pap Dominik, aki saját bevallá-
sa szerint a „maga csendességé-
ben” szokott játszani és nem az 
osztálytársakkal. – Meg kényel-
mesebbek a reggelek, hogy nem 
kell korán kelni, tovább alhatok

Valánszki Bulcsút Parasznyá-
ról hozták be szülei reggelente 
az iskolába március közepéig. – 
Engem nem zavar, hogy hosszú 

időt töltök naponta a kocsiban, 
de tény, hogy szeretek aludni, 
és ezt most megtehetem. A nyár 
nem hiszem, hogy más lesz, 
mint a mostani időszak volt: ott-
hon leszünk most is – mondta 
a kisfiú, utalva ezzel arra, hogy 
a vakáció kitörésekor reggelen-
te hosszabb ideig lehet ágyban 
maradni, és nem kell útra kelni. 
Ezek egyike sem volt jellemző az 
utóbbi hónapokra.

Gyurján Lujza azért annak is 
örül, hogy nem lesz annyi kö-
telezettségük. – Csak a nyá-
ri olvasmányt kell magunkhoz 
venni: Szent Péter esernyőjét és 
Stanley, a szerencse fiát.

A tizenkét éves gyerekek még 
nem figyelnek arra, hova viszik 
őket szüleik nyáron, csak egyi-
kük-másikuk tudta megmon-
dani, hogy a Csodák Palotájába 
vagy éppen a Balatonra készül-
nek. Gaál-Répássy Szabolcs 
hozzátette, neki nagyon fontos, 
hogy pótlásképpen több alka-
lommal találkozzanak majd az 
osztálytársakkal az elkövetkező 
két és fél hónap alatt.

Kezdődik a vakáció – véget ért egy furcsa tanév 
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