
A Miskolctapolcai Strand-
fürdő II. ütemének építése az 
esős időjárás ellenére a tervek-
nek megfelelően halad. A 12,7 
milliárd forintból megvalósu-
ló, négy évszakos családi für-

dőkomplexum nyolc beltéri 
és két kültéri, tematikus me-
dencéjével várja majd a vendé-
geket. A következő hetekben 
egy központi parkoló építése 
kezdődik meg, mely a Hejő 

partján, hosszanti irányban 
helyezkedik majd el az új lé-
tesítménnyel párhuzamosan, 
és 120 gépkocsi számára nyújt 
biztos parkolóhelyet.

Folytatás a 6. oldalon

A nyári napfordulót ünnepelték a Tündérkertben kedd este. A 
régiek hiedelme szerint mágikus éjszaka ez, amikor szinte bármi 
megtörténhet, a kívánságok teljesülhetnek. Az érdeklődőket tün-
déri mesékkel, tűzzel, dallal, gyógyfüvekkel várták a parkban.

A néphagyomány szerint jú-
nius 24-e a nyári napforduló; a 
magyarság Szent Iván vagy Ke-
resztelő Szent János napjához 
köti ezt az ünnepet. Bodnár Mó-
nika, a Herman Ottó Múzeum 
néprajzkutató-muzeológusa el-
mondta, valójában egy pogány 

szokásról van szó. – E nap előes-
téjén a települések határában tü-
zet gyújtottak, amit átugráltak. 
A tűz a megtisztulás, a gyógyu-
lás, a szerelem és a termékeny-
ség jelképe. Összepárosították 
a falu fiataljait, összeénekelték 
Nagy Pistát Kis Julcsával. Azok 

az asszonyok, akiknek elhalt a 
gyermekük, eddig a napig nem 
ettek cseresznyét, mert úgy tar-
tották, eleszik a mennybe került 
kicsik elől. Az ezen az estén sze-
dett gyógynövények különös ha-
tóerővel bírnak, a tűzben meg-
füstölték, akár el is égették, hogy 
hamvából gyógyszereket készít-
senek – sorolta a hagyományo-
kat Bodnár Mónika.

– Csillagászati szempontból 
az idei nyári napforduló június 

20-án este 21:44-kor volt – ezt 
Leitner Zsolt, a Magyar Csil-
lagászati Egyesület Miskolci 
Helyi Csoportjának vezetője 
mondta. – Az időpont változó, 
hiszen egy szoláris év hossza 
365 nap 5 óra 48 perc 46 má-
sodperc, míg a naptárunké csak 
365 nap. Ezért kell a ma hasz-
nálatos Gergely-naptárunkat 
négyévente egy szökőnappal 
korrigálnunk – tette hozzá.

R.O. | Fotó: Mocsári László
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TÜNDÉRI MESÉK A TŰZ KÖRÜL 

JÓL HALAD A STRANDÉPÍTÉS

Hogyan lehetne újra a város fontos központjává varázsolni az 
egykor szebb napokat megélt Népkertet? A korábban a polgári 
középosztály, illetve a profi és amatőr sportolók körében is ked-
velt, valamikor 19 holdas (!), belváros széli közpark jövőjét ter-
vezgeti egy civil kezdeményezés, a népkerti kerekasztal. Szer-
dán közös gondolkozásra hívták Miskolc polgármesterét is.

Sportcsarnok, könyvtár, ét-
terem, vállalkozásoknak he-
lyet biztosító irodaépület – ez 

a tágan vett Népkert. A most 
ismét aktív kerekasztal az itt 
található intézményeknek, 

szervezeteknek a vezetőit, lo-
kálpatriótákat tömöríti. Cél-
juk közös: élettel megtölteni 
Miskolc legnagyobb belterüle-
ti közparkját. Ez közös akarat. 
A „hogyan”-ról sok elképze-
lés született már, és még most 
is megoszlanak a vélemények. 
Újra a középosztályt próbál-
juk meg idecsalogatni? Vagy 
koncentráljunk a fiatalokra, és 
koncertekkel csábítsuk őket az 
egyébként csendes közparkba? 
Kulturális vagy sportprogra-
mokat kínáljunk inkább fel? A 
megoldás minden bizonnyal 
mindezek metszete kell hogy 
legyen – így foglalhatnánk ösz-
sze a szerdai megbeszélésen el-
hangzottakat.

Folytatás a 3. oldalon

ÖSSZEFOGÁSSAL  
FEJLESZTENÉK A NÉPKERTET

Ismét pezseg a kulturális élet Miskolcon. A 
veszélyhelyzet után kezd visszaállni minden 
a régi kerékvágásba. A Diósgyőri várba érke-
zőket ismét teljes programkínálattal várják, a 
Herman Ottó Múzeumban pedig a Mezozooi-
kum-kiállítás mellett az ásványtár és a Pan-
non-tenger Múzeum is újra várja a látogatókat. 
A képtárban – a barokk korszaktól a szecesszi-
óig – a magyar festészet remekeit lehet megte-
kinteni, de az idei év tartogat újdonságokat is.

Folytatás az 5. oldalon

ÚJRAINDUL A KULTURÁLIS ÉLET 

A Miskolc Holding Zrt. 
igazgatósága az önkor-
mányzati cégek alkalma-
zottait érintő béremelésről 
szóló előterjesztést foga-
dott el csütörtökön. 

E szerint július 1-jétől 
8%-os béremelést kaphat-
nak a fizikai munkaválla-
lók és a havi bruttó 250.000 
forintot vagy annál keve-
sebbet kereső szellemi dol-

gozók. A szellemi mun-
kát végzők, akiknek a havi 
alapbére a bruttó 250.000 
forintot meghaladja, 5%-os 
béremelésben részesülhet-
nek. A tagvállalatok vezetői 
saját hatáskörben jogosul-
tak dönteni a differenciálás 
mértékéről. A béremelésen 
felül egy béren kívüli jutta-
tást is megszavazott az igaz-
gatóság. 

Folytatás a 2. oldalon

Béremelés az  
önkormányzati cégeknél
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Béremelés az önkormányzati cégeknél

Július 1-jétől, szerdától ismét 
fizetni kell a parkolásért a 
Városgazda üzemeltetésében 
lévő felszíni díjköteles parko-
lókban és a Régiposta utcai 
parkolóházban.

A díjfizetés nélkül törté-
nő várakozás várakozásidíj-, 
valamint pótdíjfizetési kö-
telezettséget von maga után, 
amelynek megfizetése a jár-
mű üzemben tartóját terheli. 
A felszíni díjköteles várako-
zási területekre érvényes bér-
lettel rendelkező autósok ese-
tében annak ellenére, hogy a 
kompenzációról nem szüle-

tett országos rendelkezés, az 
üzemeltető Városgazda az 
önkormányzattal együttmű-
ködve a veszélyhelyzet idejé-
re előre megváltott parkolási 

bérletek tulajdonosait kom-
penzálni kívánja, melyről a 
közgyűlés dönthet. Az Eu-
rópa téri, Patak utcai, illetve 
Hősök terei mélygarázsban 

továbbra is az általános rend 
szerint kell fizetni.

Díjfizetési módok a felszí-
ni díjköteles várakozási terü-
leteken:

· az adott várakozási te-
rületen elhelyezett parkoló-
jegykiadó-automatánál kész-
pénzzel vagy chipkártyával 
váltott parkolójeggyel,

· a mobiltelefonos parko-
lási díjfizetési rendszer hasz-
nálata esetén a parkolás meg-
indításával,

· előre váltott parkolóbér-
lettel,

· parkolási igazolvánnyal 
történhet.

JÚNIUS 30-IG INGYENES A PARKOLÁS

A járványhelyzet miatt nem volt lehetőség lakossági fórum 
megtartására a régóta várt, de már épülő Y-híddal kapcso-
latban. A személyes fórum helyett online tájékoztatást bizto-
sított a város és a kivitelezést végző HE-DO Kft. az építkezés 
miatti forgalmirend-változásokról és a munkálatok előreha-
ladtáról. A beruházással kapcsolatos kérdéseket, észrevétele-
ket e-mailben fogadták a szakemberek, a válaszok második 
részét a mostani, a harmadikat pedig a következő lapszá-
munkban közöljük.

– A csomópont teljes lezárá-
sától milyen terelőúton tudnak 
majd a martinkertvárosi la-
kosok eljutni a belvárosba? A 
József Attila út-Baross Gábor 
út forgalmi rendjén változtat-
nak-e?

– Az ideiglenes forgalmi-
rend-változásra a vállalkozó 
tervet készít, amely tartalmaz-
za a lezárások helyét, időpont-
ját és időtartamát. A terv csak 
az érintett közútkezelők jóvá-
hagyásával véglegesíthető. A 
terelőutak nyomvonalait hi-
vatalosan közzéteszik (portá-
lunkon, a minap.hu-n is – a 
szerk.), valamint a szükséges 
pontokon szabályszerűen ki-

táblázzák azokat. A városveze-
tés már előzetesen egyeztetett 
az MKV-val, jelenleg a tömeg-
közlekedés alternatív útvona-
lának kidolgozása folyik. A 
projekt megvalósításának idő-
szakában a munkálatok miatt 
jelentős forgalmirend-válto-
zásokra kell számítani annak 
érdekében, hogy a kivitelezés 
biztonságosan valósulhasson 
meg. Ehhez mindenképpen 
kérjük az ott élők, arra közle-
kedők szíves türelmét. Egyút-
tal szeretnénk kérni, hogy, aki 
teheti, ezt a városrészt az épí-
tés ideje alatt kerülje el.

– A belváros a Martinkert-
városból gyalogosan elérhető 

lesz-e a kivitelezés összes sza-
kaszában, illetve kivitelezési 
szakaszonként merre lesznek 
ezen útvonalak?

– A kivitelezés során a meg-
lévő vasúti átjárót lebontják, 
valamint az átjáróhoz veze-
tő útszakasz is munkaterü-
let lesz. Ezért az átjárás lehe-
tősége megszűnik, várhatóan 
2020. év végén, jövő év elején.

– Terveznek-e esetlegesen a 
Csokonai utca végén egy kö-
rülbelül 500 méteres ideiglenes 
mentesítő útszakaszt megépí-
teni a szennyvíztisztító telep 
útjának irányába a gépjármű-
forgalom számára?

– Nem része a projektnek a 
kérdezett útszakasz megépí-
tése.

– Lesz-e olyan kivitelezési 
szakasz, hogy Martinkertvá-
rosból Szirma felé kell kerülni 
gépjárművel a belváros irányá-
ba közlekedőknek? Mikor és 
mennyi ideig tart ez?

– Igen lesz. Várhatóan 2020. 
év végétől 2022. év őszéig.

– Az Y-híd-tájékoztatóban 
az útvonalat a 3-as út „teher-
mentesítőjeként” mutatják be. 
Negyven évvel ezelőtt – az M35 
és a keleti elkerülő szakasz meg-
valósulása előtt – az elnevezés 
megállta volna a helyét. A vá-
rosvezetés ezzel a beruházás-
sal mégis jelentős területet ad 
át, és kapacitásbővítést biztosít 
a nyugat-keleti irányú gépjár-
műforgalom számára. A hírek 
beszámoltak arról, hogy nem 
terveznek kerékpársávot erre a 
szakaszra a fenntarthatósági 

célok ellenére sem. Meg tudnák 
mondani, hogy milyen módon 
tervezi versenyképessé tenni a 
kerékpáros közlekedést ebben az 
irányban Miskolc város vezeté-
se? Mikor és hogyan tervezik a 
belvárosi sétálóövezet kiterjesz-
tését a Bajcsy-Zsilinszky útra?

– Ahogy a projekt elnevezé-
se is mutatja, az új nyomvona-
lú útszakasz Miskolc város te-
hermentesítését szolgálja, ami 
több ütemben valósul meg. Je-
len projekt keretében az első két 
szakasz fog megvalósulni 2022. 

év végéig. A projekt keretében 
az épülő szakaszon kerékpárút 
nem épül. Az illetékes hatósá-
gok, kezelők által jóváhagyott 
engedélyezési tervdokumentá-
cióban és az építési engedély-
ben nem szerepelt önálló kerék-
párút, így a kiviteli tervek sem 
tartalmazhatják azt. A város-
vezetés összevont tájékoztatója 
vázolja a kerékpáros közleke-
déssel kapcsolatos törekvéseit 
(ezt az előző lapszámunkban 
tettük közzé – a szerk).

Fotó: Juhász Ákos

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK  
AZ Y-HÍD BERUHÁZÁSÁRÓL

A forgalomkorlátozásokkal 
járó munkálatok a Miskolci 
utcán pénteken kezdődtek, 
és várhatóan több hétig tar-
tanak.

Nagyfelületű burkolatja-
vítási munkálatokat végez a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
a 3604-es jelű, Miskolc-Kisto-
kaj összekötő út Miskolc-Szir-
ma belterületi szakaszán, 
vagyis a Miskolci utcán – je-
lentették be sajtótájékoztatón 
csütörtökön. A munkálatok-
kal kapcsolatosan Csöbör Ka-
talin országgyűlési képvise-
lő azt mondta, a cél az, hogy 
a kritikus időszakban már 
egy megújult út vezesse át az 
Y-híd-beruházás miatt meg-
növekedő forgalmat.

Peiker Tamás, a Közút me-
gyei igazgatója hozzátette, 
a felújítás körülbelül nyolc-
van millió forintba kerül. Az 
előkészítő munkák pénteken 
kezdődtek, melynek kerete-
in belül a csatlakozó utcák-
nál és az átkelési szakaszon 
kiépített hat buszmegálló-

ban előkészítették a felülete-
ket, megtörtént a nyomvá-
lyúk profilmarása. Ezután a 
munka várhatóan hétfőtől 
aszfaltozással folytatódik. A 
felújítás a tervek szerint július 
közepére készül el.

Cseléné Figula Edina, a 
városrész önkormányza-
ti képviselője kiemelte, a be-
ruházásra régóta szükség 
volt, arról három héttel ez-
előtt egyeztetett a Közúttal. 
„Örülök neki, hogy a munka 
most elindult, bízom benne, 
hogy az együttműködésünk 
továbbra is hatékony lesz – 
mondta. A képviselő felhívta 
a figyelmet arra, hogy júni-
us 27-én, szombaton fél öttől 
lakossági fórumot tartanak 
a Miskolci út 68. szám előtti 
parkolóban. A fórum témája 
a városrész közbiztonsága, il-
letve a csapadékvíz-elvezetés 
kérdése lesz, de az útfelújítás-
sal kapcsolatos problémákat 
is megbeszélik. A programon 
részt vesz majd a Közút és a 
rendészet képviselője is.

Tajthy Ákos

Teljesen megújul a 
Szirmán átvezető út

A Miskolc Holding Zrt. igaz-
gatósága az önkormányzati 
cégek alkalmazottait érintő 
béremelésről szóló előterjesz-
tést fogadott el csütörtökön.

A Holding vezetése a ve-
szélyhelyzet ideje alatt is folya-
matosan figyelemmel kísérte a 
cégcsoportnál zajló pénzügyi 
folyamatokat. Az előrejelzé-
sek azt mutatják, hogy főként 
az MVK Zrt. drasztikus utas-
számcsökkenése, a miskolci 
fürdők, és a Miskolci Állatkert 
és Kultúrpark teljes leállása, a 
főutcai üzletek bérleti díjának 
50%-os csökkentése, valamint 
a többi tagvállalat vesztesége 
miatti bevételkiesés összege 
eléri a 3,8 milliárd forintot. A 
Holding vezetése ennek ellené-
re folyamatosan kereste annak 
lehetőségét, hogyan tudja meg-
őrizni a munkahelyeket, és mi-

lyen módon tud bért emelni, 
illetve egy béren kívül juttatást 
adni a dolgozóinknak.

Az elmúlt hetek egyeztetései 
után – melybe az egyes tagvál-
lalatoknál meglévő érdekkép-
viseletek is bevonásra kerültek 
– a Miskolc Holding igazgató-
sága mai ülésén jóváhagyta az 
alábbi béremelésről szóló elő-
terjesztést, amelyet minden 
érintett szakszervezet előzete-
sen elfogadott. A jelenlegi gaz-
dasági helyzetet figyelembe 
véve, 2020. július 1-jétől 8%-os 
béremelést kaphatnak a fizikai 
munkavállalók és a havi brut-
tó 250 000 forintot vagy an-
nál kevesebbet kereső szellemi 
dolgozók. A szellemi munkát 
végzők, akiknek a havi alap-
bére a bruttó 250 000 forintot 
meghaladja, 5% béremelésben 
részesülhetnek. A tagvállala-
tok vezetői – és ott, ahol érdek-

képviseletek működnek, velük 
egyetértésben – saját hatáskör-
ben jogosultak dönteni a diffe-
renciálás mértékéről.

A béremelésen felül – ki-
használva egy jogszabályi 
változást – egy béren kívü-
li juttatást is megszavazott az 
igazgatóság. A SZÉP-kártyá-
ra bruttó 320 000 forint ösz-

szeg felhasználásának lehető-
sége került meghatározásra. 
A közel 3000 fő Miskolc Hol-
ding Zrt.-nél és tagvállalatai-
nál dolgozó munkavállaló eb-
ből 272 000 Ft-ot használhat 
majd vendéglátásra és szaba-
didős tevékenységre, mely jú-
lius 1-jétől folyamatosan kerül 
kifizetésre.



Hogyan lehetne újra a város 
fontos központjává varázsol-
ni az egykor szebb napokat 
megélt Népkertet? A közpark 
jövőjét tervezgeti egy civil kez-
deményezés. Szerdán közös 
gondolkozásra hívták Miskolc 
polgármesterét is.

Folytatás az 1. oldalról
A népkerti kerekasztal – a 

márciusban kitört koronaví-
rus-járvány miatt – most tudta 
a város vezetője elé tárni elkép-
zeléseit. Ezeket a „miskolci pol-
gárként” bemutatkozó korábbi 
alpolgármester, Fedor Vilmos 
vázolta. Az új fejlesztési tervek-
ben a múlt értékeire építenének: 
zenepavilon, kisebb pálmaház 
is szerepel az elképzelések kö-
zött. Mindennek azonban az 
az alapja, hogy a közvilágítás 
kiépítésével biztonságosabbá, 
új sétányok kialakításával, vi-
rágosítással, új padok, szobrok 
kihelyezésével kellemesebbé te-
gyék a Népkertet.

– Egy élménytérré kell vará-
zsolnunk a területet, ahol jól el-
különülnek az egyes funkciók: 
a beszélgetésre, ismerkedésre al-
kalmas korzó, vagy a gyerekek-
nek szóló játszótér – tette hozzá.

Újra fontos legyen
A személyes kötődések fonto-

sak, erről beszélt a Népkerti Vi-
gadó tulajdonosa. Barkóczi Ist-
ván kiemelte, szeretné, ha a mai 
fiatalok 20-30 év múlva ugyan-
olyan szeretettel tudnának be-
szélni a közparkról, mint ahogy 
ők most; ha nekik is ugyano-
lyan sok kellemes emlék, fontos 
momentum kapcsolódna hoz-
zá, mint esetükben.

– Meggyőződésem, hogy ha 
pontosan meg tudjuk fogal-
mazni a célokat, a fejlesztési 
irányokat, akkor megtaláljuk 
ezekhez a megfelelő partne-
reket, támogatókat is – emelte 
ki, hozzátéve: reményei szerint 
már akár rövidtávon is újra fon-
tos központjává válhat Miskolc-
nak a Népkert – ahol jól érzik 
magukat az emberek.

Tetszhalott állapotban – így 
fogalmazott a Népkert kapcsán 
Miskolc főépítésze. Szunyogh 
László ennek okát abban lát-
ja, hogy nemcsak a terület vá-
rosban elfoglalt helye, szerepe 
változott meg, de a társadalom 
összetétele, a lélekszám nagy-
sága is. – Ez a méretű Népkert 
egyszerűen kicsi egy ekkora vá-
rosnak – mondta.

Bár abban egyetértés van, 
hogy meg kell tölteni attrak-
ciókkal a közparkot, de pont a 
„nagysága” miatt jól meg kell 
válogatni azokat – vélekedett. 
Egy ilyet meg is említett: jó öt-
letnek tartja, hogy Dargay At-

tila, Balázs Béla-díjas magyar 
rajzfilmrendező és képregény-
rajzoló „alakjaival” – Vukkal, 
Szaffival – tegyék színesebbé, 
kedvesebbé a fás területet.

Gőzerővel
– Széles társadalmi bázi-

son alapuló tervezést szeret-
nénk megvalósítani – méltatta 
a város polgármestere az olyan 
alulról építkező kezdeménye-
zéseket, társaságokat, mint 
amilyen a népkerti kerekasztal 
is. Veres Pál kiemelte, hosszú 
távra kell tervezni, a fejlesztés 
kis mozaikokból tevődik össze. 
– Előbb alakuljon ki egy olyan 
terv, ami bírja a miskolciak tá-
mogatását, és innen kezdve 
építhetjük fel az egészet.

Ehhez persze források kelle-
nek. A város gőzerővel dolgozik 
egy fejlesztési koncepción, ami-
hez a pénzügyi hátteret a négy 
megyeszékhelyet – Miskolc 
mellett Debrecent, Nyíregyhá-
zát és Szolnokot –, valamint ha-
táron túli területeket tömörítő 

Creative Region projekt bizto-
sítja. – Így már Kínából is lát-
hatóak leszünk – fogalmazott a 
polgármester. „Súlyos százmil-
liárdokról van szó”, tette hozzá. 
Az infrastruktúra, a turizmus, 
idegenforgalom, vendéglátás 
fejlesztése ebben a programban 
kiemelt helyen szerepel. Lilla-
füred, Diósgyőr, Miskolctapol-
ca mellett a belváros és az Avas 
a négy fejlesztési terület. Uniós 
források szintén várhatóak a 
következő években is.

A beszélgetés során elhang-
zott, évente több százezer láto-
gatója van mind a sportcsarnok-
nak, mind a könyvtárnak, illetve 
sokan látogatják magát a Nép-
kertet is sportolási céllal. Azon 
érdemes gondolkodni, milyen 
programokkal lehet igazán élő-
vé tenni a közparkot. A szándék 
mindenesetre megvan, úgy tű-
nik, a források is rendelkezésre 
állnak majd, így lesz miről me-
sélni majd gyerekeinknek, uno-
káinknak.                 

Kujan István
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Havi bruttó félmillió forin-
tot vett fel stratégiaalko-
tásért, monitorozásért és 
javaslatok megfogalmazásá-
ért Alakszai Zoltán jegyző, 
fideszes polgármesterjelölt 
tavaly augusztusig – mondta 
el Bazin Levente (Velünk a 
Város) önkormányzati kép-
viselő pénteken, a városháza 
főbejárata előtt megtartott 
sajtótájékoztatón.

2018-ban egy éven át szintén 
havi 500 ezer forintot kapott 
hatékonyságjavításért és ismét 
stratégiaalkotásért; 2017-ben 
havi 300 ezer forinttal gyara-
podott a számlája például 
azért, hogy dolgozza ki a „ve-
zetői elképzelések és szakmai 
víziók egységes platformját”. 
Egy alkalommal pedig 1,5 mil-
liót kapott háromhavi koncep-
ciókidolgozásért és intézményi 
átalakításért – sorolta Bazin 
Levente, hozzátéve: mindeze-
ket számlák támasztják alá. És 
a jegyző, tehát Alakszai Zol-
tán jóváhagyásával bízták meg 
ezekkel a feladatokkal – pont 
Alakszai Zoltánt.

– Ma Magyarországon so-
kan még mindig nem keres-
nek egy év alatt sem annyit, 
mint amennyit ő három hó-
nap alatt a sok százezres jegy-
zői fizetése mellett – mutatott 
rá a Velünk a Város politikusa.

Hozzátette, a korábbi jegy-
ző, polgármesterjelölt „akkor 
sem aggódott a közpénzért, 
amikor a város pénzén any-
nyit utazott budapesti otthona 
és Miskolc között hivatali lu-
xusautójával, hogy akár négy 
és félszer megkerülhette vol-

na a Földet is”. Vagy „amikor 
jegyzői munkája megkezdése 
után szinte azonnal 1,5 millió 
forintos jutalmat fogadott el”.

– Képviselőtársaival rend-
szeresen áll ki a nyilvánosság 
elé, hogy megpróbálja a Kriza 
Ákos polgármestersége és saját 
jegyzői megbízatása idejéből 
származó gondokat a jelenle-
gi városvezetés nyakába varr-
ni. Miközben ő maga és társai 
bőkezűen osztogatták ma-
guknak és a családtagjaiknak, 
haveroknak a közpénzeket, az 
állásokat, a miskolciak adófo-
rintjait. Miskolc azonban nem 
felejt – fogalmazott.

Bazin Levente a Velünk a 
Város-frakció nevében végül 
arra kérte a korábbi polgár-
mesterjelöltet, a Fidesz-KDNP 
jelenlegi miskolci frakcióveze-
tőjét, hogy a „folyamatos szín-
játék” helyett inkább lobbiz-
zon a kormánynál Miskolcért, 
azért, hogy a várostól ne von-
janak el milliárdokat. Illetve 
„számoljon el a miskolciak-
nak a jegyzői fizetése mellett 
felvett súlyos milliókkal”.

Alakszai Zoltán megkeresé-
sünkre egy rövid közlemény-
ben reagált, amiben azt írja: 
„személyeskedő támadások-
kal eddig sem, most sem és 
a jövőben sem foglalkozom, 
ezek a támadások az igazság 
kimondásában nem fognak 
megakadályozni. – Őszintén 
örülnék, ha arról hallhatná-
nak a miskolciak, milyen ter-
vek, ötletek mentén képze-
lik el Miskolc jövőjét a várost 
irányító baloldali képviselők. 
Ilyenről sajnos nem hallunk." 
– fogalmazott.

Saját magát bízta meg 
munkával Alakszai?

ÖSSZEFOGÁSSAL FEJLESZTENÉK 
A NÉPKERTET

A Palóczy utca 1. szám 
alatti épület nyolc éve van 
zárva. Korábbi tervek sze-
rint irodaházzá alakították 
volna, az ehhez szükséges 
forrás viszont sem most, 
sem korábban nem állt az 
önkormányzat rendelkezé-
sére.

Eladná Miskolc az egyko-
ri Központi Leánykollégium 
épületét. A belvárosi ingatlan 
nyolcadik éve nem működik 
kollégiumként, abban jelen-
leg már csak az étterem mű-
ködik. Ezt a közétkeztetésért 
felelős cég bérli, a környező is-
kolák tanulói és intézmények 

munkatársai használják. Most 
egyébként éppen ők sem, mert 
– ahogyan arról beszámoltunk 
– az épületben csőtörés volt, a 
helyreállítási munkák idejére a 
szünidei közétkeztetés a Petőfi 
Kollégiumban vehető igénybe.

A szebb napokat is meg-
élt épület megújításával kap-
csolatban korábban többfé-
le hír is felröppent. 2016-ban 
például ötletpályázatot írt ki 
Miskolc városa a fejlesztésre, 
három évvel később viszont 
már arról szóltak a hírek, 
hogy a komplexumot inkább 
A kategóriás irodaházzá ala-
kítaná Miskolc. Beke Tibor, a 
Miskolc Holding Zrt. ingat-

langazdálkodási vezetője azt 
mondta, erről még az előző 
városvezetés idején született 
közgyűlési határozat, a tervek 
el is készültek, a megvalósí-
tása viszont milliárdos nagy-
ságrend lenne, és ehhez a for-
rás nem állt rendelkezésre.

– Most az a döntés született, 
hogy az épületet külső befek-
tetőnek próbálják meg eladni. 
Ennek érdekében elkészült egy 
értékbecslés az épületre, ami 
672 millió forintos bruttó árat 
határozott meg, ennyiért hir-
dettük meg a leánykollégiumot 
– mondta Beke Tibor, aki hoz-
zátette, megegyezés kérdése, 
de az esetleges befektető akár a 
már kész tervekhez is hozzájut-
hat, amennyiben igényt tart rá.

Negyvenhat év
A Központi Leánykollégi-

umot 1966-ban adták át. A 
Krisztik Pál által tervezett épü-
let a kor legmodernebb vasbe-
ton-technológiájával készült, 
az ingatlangazdálkodási veze-
tő elmondása szerint ma is ki-
váló statikai állapotban van. Az 
épület érdekes és egyedi építé-
szeti megoldásokat rejt. A „V” 

alakú lábakon álló és hidat jel-
képező épület nyugati része 
alatt folyt a Pece patak, me-
lyet a hetvenes években fedtek 
le. A patak emlékét őrzi két, a 
Régiposta utca nyugati, Hősök 
tere felőli végén, illetve a Paló-
czy utca Deák tér felőli olda-
lán „ottmaradt” hídkorlát, de 
a szemfülesek még a leányko-
li „alatt” is felfedezhetik, hol 
folyt a patak, az egykori meder 
két oldalát még mindig beton  - 
sá v ok jelzik.

Az épületben 12 tantermet 
és 400 fős kollégiumot alakí-
tottak ki, és negyvenhat évig 
így is működött. Megszűnésé-
ről 2012 májusában döntöttek 
a képviselők, a következő tan-
évben már nem nyitott ki. Az 
akkori városvezetés a döntést 
azzal indokolta, hogy a helyi 
kollégiumok jelentős kihasz-
nálatlan kapacitással rendel-
keznek. Akkori hírek szerint 
azért döntöttek úgy, hogy a Ka-
racs működjön tovább kollégi-
umként és ne a Központi, mert 
bíztak abban, hogy a belváro-
si épületet könnyebben tudják 
más célra hasznosítani.

     Tajthy Ákos

ELADÓ A LEÁNYKOLLÉGIUM

Az épületet külső befektetőnek próbálják meg eladni. Fotó: Mo
csári László

A Városgazda szakemberei 
megkezdték a Bénó Kerté-
szet felajánlásában kapott 
virágok kiültetését.

Az arnóti Bénó Kerté-
szet tízezer egynyári virágot 
ajánlott fel Miskolc városá-
nak több mint kétmillió fo-
rint értékben. A Városgaz-
da szakemberei már meg is 
kezdték a virágok kiülteté-
sét. A felajánlás közel egy-
hatodával növeli meg a vá-
ros virágos területeit. Eddig 
ugyanis már kiültettek 60 
ezer virágot többek között a 

Petőfi téren, a Katowice ut-
cában, a Kilián-lakótelepen, 
az Otthon étterem környé-
kén. A kertészet növényei a 
Győri kapuba, Tapolcára és 
Görömbölyre kerülnek. 

Bénó Gábor, a vállakozás 
tulajdonosa elárulta, hogy 
immár több éve adomá-
nyoz virágokat Miskolcnak, 
de ugyanúgy egyházaknak, 
egyéb intézményeknek is. 
Szeretne ugyanis hozzájárul-
ni ahhoz, hogy a város köz-
területei szépek, virágosak 
legyenek, és a miskolciak örö-
müket leljék ezekben.

Ültetik az  
adományvirágokat

A Győri kapuban kezdték a virágültetést. Fotó: Juhász Ákos

A most ismét aktív kerekasztal az itt található intézményeknek, szervezeteknek a vezetőit, lokálpat
riótákat tömöríti. Fotó: Végh Csaba



Újdonságokat és új alkotó-
kat is ígért Kónya Ábel az 
idei kiállításmegnyitóra. A 
rendhagyó tárlatot már júli-
us elsejétől megtekinthetik 
a látogatók, a díjátadó azon-
ban csak július 25-én lesz.

Huszonnyolcadik alka-
lommal ad helyet Miskolc 
városa a magyar művészi 
grafika legfontosabb hazai 
eseményének. Az 1961-ben 
még biennálé formában in-
duló, majd 2008-tól kezdő-
dően háromévente meg-
rendezett Miskolci Grafikai 
Triennáléval a Miskolci Ga-
léria azt a szándékát szeretné 
megerősíteni, hogy olyan fó-
ruma legyen a magyar grafi-
kának, ami több, mint az ak-
tuális trendek ismertetése 
vagy egy merev hagyomány 
megerősítése: a kortárs alko-
tások összességének esszen-
ciáját szeretnék bemutatni.

Keresik a műfaj aktuálisan 
legizgalmasabb, szakmailag 
leghitelesebb, minőségében 
kiemelkedő megnyilvánulása-
it – generációra, a kifejezés vá-
lasztott formájára vagy tech-
nikájára való tekintet nélkül. 
Kónya Ábel, a Herman Ottó 
Múzeum Miskolci Galériá-
jának tagintézmény-vezetője 
elmondta, sok újdonsággal ta-
lálkoztak idén. – Több frissen 
végzett grafikustól kaptunk 
nagyon magas színvonalú 
munkákat, így új nevekkel ta-
lálkozhatnak a látogatók. Va-
lamint arról is beszámolhatok, 
hogy van olyan nyomat, amire 
korábban még nem volt példa. 

Ez háromdimenziós, virtuá-
lis információt is hordoz, ami 
egy szoftver segítségével de-
kódolható. Érdekes tehát, aho-
gyan összekapcsolja az alkotó 
a kétdimenziós sík nyomatot a 
háromdimenziós térrel – ma-
gyarázta.

A Miskolci Grafikai Tri-
ennáléra kizárólag három 
évnél nem régebbi műal-
kotásokat küldhettek be a 
jelentkezők: kettőszázki-
lencvenegy művész hétszáz-
ötvenhat munkáját nézte át 
a zsűri, aminek tagjai kö-
zött művészettörténészek és 
grafikusművészek is voltak. 
– A korábbi évekhez képest 
újdonság, hogy kétkörös volt 
a zsűrizés. Végül nyolcvan-
egy alkotó százharmincnégy 
munkáját választottuk ki. 
Szempont volt, hogy 2020-
ban az adott grafika mennyi-
re tükrözi a mostani folya-
matokat, egy technikán belül 
mennyire magas színvonalú 
a megvalósítás, valamint fi-
gyelembe vették a kiállító-

terek volumenét. Ezek kö-
vetkezménye lett, hogy több 
értékes munka is kiesett a 
rostán – mondta Kónya Ábel.

A Miskolci Galéria távlati 
tervei között szerepel, hogy 
a magyar grafikát a tárlat be-
zárása után Miskolcon kívül 
is képviseljék. Ennek a fo-
lyamatnak fontos lépcsője a 
Krakkói Grafikai Triennálé, 
a Székelyföldi Grafikai Bi-
ennálé és a Miskolci Grafikai 
Triennálé között idén nyá-
ron deklarált szoros szakmai 
együttműködés.

A kiállítás július 1-jétől, 
szerdától október 3-áig láto-
gatható új nyitvatartási idő-
ben, keddtől vasárnapig 9-től 
17 óráig. Az ünnepélyes díj-
átadó időpontja július 25-e, 
szombat délelőtt 11 óra lesz. 
A hagyományoknak megfe-
lelően a három évvel ezelőt-
ti fődíjasok kamaratárlata 
is várja a közönséget: Jónás 
 Péter grafikusművészé és 
Varga Éva szobrászművészé.

Répássy Olívia
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Régi-új igazgató irányítja a 
következő években a Herman 
Ottó Múzeumot. Dr. Szolyák 
Pétert a múltról, a jelenről és 
a jövőről kérdeztük.

– Helyettesítésben több mint 
egy évig vezette a Herman Ottó 
Múzeumot. Egyértelmű volt-e az 
ön számára, hogy megpályázza 
az immár végleges pozíciót?

– Elsősorban az volt egyértel-
mű, hogy teljes erőbedobással 
kell dolgoznom. Természete-
sen, ahogyan telt az idő, vala-
mint a kollégák egyre inkább 
elfogadták az új helyzetet, úgy 
lett egyre biztosabb számomra, 
hogy megpróbálom a helyette-
sítésen túl a folytatást is. Köz-
ben nagyon sokat tanultam a 
munkatársak visszajelzéseiből, 
tanácsaiból, és sokan biztosítot-
tak támogatásukról. Ugyancsak 
sokat köszönhetek elődömnek, 
dr. Tóth Arnoldnak, aki jelenleg 
a múzeum tudományos titkára, 
sőt, a Pulszky Társaság ügyve-
zető elnökeként fontos országos 
szakmai pozíciót tölt be.

– A végleges kinevezése azt is 
jelenti, hogy immár hosszabb 
távú terveket is végre tud hajta-
ni. Melyek most a legfontosabb 
feladatok, amelyeket meg kell 
oldani? Mennyire tervez nagy 
változásokat?

– Igen, most már világosan lá-
tom, hogy merre lehetne a közös-
séggel egyetértésben továbbkor-
mányozni a múzeum „hajóját”. 
Nagy változások mindenképpen 
lesznek, sőt, már az utóbbi bő 16 
hónapban is történtek. Fontos 
azonban, hogy ezek nem azért 
szükségesek, mert új az igazgató, 
s akkor mindenképp legyen va-
lami „új”. A változások egy részét 
a kényszer, a problémák, más ré-
szüket a kreatív ötletek, az új le-
hetőségek szülik. A következő 
öt évben az utóbbiakat fogjuk 
előnyben részesíteni. Dinamiku-
san fejlődő múzeumot szeretnék, 
ami a problémákat rutinszerűen 
oldja meg, és ideje nagy részé-
ben inkább a gyűjteményre és a 
nagyközönségre fókuszál.

Még az idén átalakítjuk a 
Múzeum s ezzel együtt a Mis-
kolci Galéria szervezeti-műkö-
dési rendjét, felépítését. A költ-
séghatékonyság és a feladatok 
végrehajtási idejének rövidí-
tése érdekében kevesebb felső 
és középvezetővel futunk neki 
egyrészt a következő öt évnek, 
másrészt annak az új világnak, 
melyben a közalkalmazotti jog-
viszonyunk megszűnik és a 
Munka törvénykönyvének hatá-
lya alá kerülünk. Sokan félnek ez 
utóbbitól, én viszont az új, akár 
nemzetközi szinten is tartósan 
versenyképes múzeum kialakí-
tásának lehetőségét látom benne.

Miskolc önkormányzata fel-
kért minket a város tízéves 
Kulturális és Turisztikai Straté-
giájának kidolgozásában törté-
nő közreműködésre, amit nagy 
örömmel elfogadtunk. Büszkén 
mondhatom, hogy számos öt-
letünk bekerült már az eddig 
összeállított anyagba, érezhető, 
hogy fontosak vagyunk és le-
szünk a fenntartónak. Herman 
Ottó és a múzeumalapító elő-
dök örökségének új dimenzió-
it fogjuk kinyitni a hosszú távú 
stratégia segítségével.

Mondhatnám, hogy sajnos 
minden épületünk felújításra 
szorul, de ezt eddig is tudtuk. A 
lényeg, hogy szinte kivétel nél-

kül mindegyiknél látom, hogy 
hogyan fogjuk a várossal össze-
fogva megoldani a felújításu-
kat. Nyilván a Papszeri Kiállító-
épületünk vagy az Alkotóház, 
esetleg a Görgey utcai főépü-
let esetében igen jelentős külső 
forrásokra lesz majd szükség, 
de a lillafüredi Herman Ottó 
Emlékház, a Feledy-ház, a Pet-
ró-ház, a Rákóczi-ház, a Kos-
suth utcai Ásványtár esetében 
egyszerűbb és olcsóbb lehető-
ségek is kínálkoznak.

A Papszer tartalmi újraér-
telmezéséhez még vázlatos, de 
nagyon konkrét vonalvezetésű 
terveink vannak. A felújítást kö-
vetően a legszorosabb értelem-

ben véve a város múzeumává 
tesszük. Már elkezdtük az előké-
születeket arra is, hogy a rendkí-
vül sikeres „Pannon-tenger Mú-
zeum” Kiállítóépület 2024-től 
hogyan folytatja tovább. Annyit 
elárulhatok, hogy közel 600 m2-
en jelentkezünk majd új állan-
dó, saját fejlesztésű és építésű, 
jégkorszaki témájú tárlattal. A 
Miskolci Galéria Rákóczi-háza 
egészen biztosan újra állandó és 
izgalmas tere lesz a kortárs kép-
zőművészeti életnek. Nemcsak 
arra van esély, hogy a régi dicső-
ségét hozzuk vissza, de meg is 
haladhatjuk azt. Ennek aktuális 
vonatkozása a július 1-jétől lá-
togatható Miskolci Grafikai Tri-

ennálé. Mivel a város turisztikai 
stratégiájában kiemelt szerep ju-
tott a lillafüredi fejlesztéseknek, 
úgy érzem, a Pele-lak jövője 
végre nem csak a múzeum erő-
feszítésein múlik majd. Nagyon 
fontosnak tartom, hogy folytat-
ni tudjuk a digitális térben meg-
kezdett és a veszélyhelyzet ide-
je alatt különösen felgyorsított, 
láthatóan eredményes fejleszté-
seinket.

Az igazgató az interjúban be-
szél még a múzeum újraindítá-
sáról, az év hátralévő részében 
várható programokról, ezt a 
minap. hu oldalunkon olvashat-
ják el.

H. Sz.

„DINAMIKUSAN FEJLŐDŐ MÚZEUMOT SZERETNÉK”

Az egyik legnépszerűbb kiállítóhely a Pannon-tenger Múzeum

dr. Szolyák Péter

Legutóbb 2017-ben rendeztek Grafikai Triennálét Miskolcon. 
Fotó: Mocsári László

Különlegességekkel nyit a Triennálé

Értékesnek ítélte ezt az 
évadot is Szabó Attila, a 
Miskolci Csodamalom 
Bábszínház igazgatója az 
évadzáró ülésen. Annak 
ellenére is, hogy több da-
rabot nem mutattak be, 
és sok előadás maradt el a 
pandémia miatt.

Ignácz Dávid, Miskolc vá-
ros jegyzője azzal köszöntöt-
te a Miskolci Csodamalom 
Bábszínház tagjait, hogy vá-
rosi szinten hasonlóképpen 
pozitív volt a mérleg a ve-
szélyhelyzet után, mint or-
szágosan. – Mindannyiunk 
számítását keresztülhúzta a 

kialakult helyzet, amiből vé-
gül győztesen kerültünk ki. 
Köszönjük a fegyelmet, amit 
Miskolc tanúsított – fogal-
mazott. Borkuti László, a 
Köznevelési, Kulturális, Tu-
risztikai, Ifjúsági és Sport Bi-
zottság egyik tagja biztosítot-
ta az intézményt arról, hogy 
számíthat a város további tá-
mogatására.

Az évadot Szabó Attila 
igazgató összegezte. – Há-
romszázegy előadásunkon 
csaknem huszonnyolcezer 
néző volt jelen. A Pom Pom 
meséinek március 27-ére ki-
tűzött bemutatója maradt el, 
mint ahogy a Süsü május 12-

ei premierje is. Ettől függet-
lenül is gazdag és tartalmas 
évadot zártunk. A karantén 
jó volt arra, hogy megerő-
södjünk abban, hogy a szép-
re, a jóra, az erkölcsi tartásra 
nevelésre szüksége van a tár-
sadalomnak, vagyis ránk – 
mondta az intézmény veze-
tője, hozzátéve, nem mernek 
hosszan előretervezni, csak 
az őszt látják.

Az elmaradt bérletes előa-
dásokat jövőre pótolják, a 
következő évadnak pedig az 
erdei állatok évada címet ad-
ták, mert több állatmesét is 
feldolgoznak majd.

R. O.

A Csodamalom Bábszínház társulata. Fotó: Végh Csaba

ÉVADOT ZÁRTAK  
A BÁBSZÍNHÁZBAN



Koncertek, programok már 
nyáron is lesznek, ősszel 
pedig a művelődési házak is 
újra megtelnek élettel.

Több mint három hónapos, 
kényszerű zárvatartás után 
lassan a miskolci művelődé-
si házak mindennapjai is visz-
szatérnek a régi kerékvágásba. 
Az intézményeket üzemeltető 
Miskolci Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. ügyvezetője el-
mondta, szolgáltatásaikat fo-
kozatosan bővítik.

– Csütörtöktől már megnyi-
tottak mozitermeink, és megtart-
juk nyári táborainkat is. Művé-
szeti csoportjaink már elkezdtek 

próbálni, és az előre leegyeztetett 
időpontokban fogadjuk a családi 
rendezvényeket, lakodalmakat is. 
Emellett már női kondicionáló-
tornákon is részt vehetnek az ér-
deklődők elsősorban az Ifjúsági 
Házban és az Adyban – mondta 
Novák Irén.

Meglehetőségen színes lesz az 
ősz a Művészetek Házában, a ta-
vaszi programokat ugyanis át-
szervezték, azok jó részét az év 
második felében rendezik meg.

– Hagyományosan Pál Feri 
atyával fogunk indítani, ezt kö-
vetően pedig tényleg rendkí-
vül gazdag programkínálattal 
készülünk. Előtte viszont még 
nyár végén a Lovagi Tornák 

Terén Rúzsa Magdi– és Halász 
Judit-koncertekkel és a Duma-
színház fellépésével várjuk a lá-
togatókat, a Gárdonyi parkban 

pedig az idén 75 éves Hobo ad 
majd jubileumi koncertet – tet-
te hozzá az ügyvezető.

T. Á.

Teljes szolgáltatással nyit ki 
a Barlangfürdő, a vendége-
ket szombattól várják.

A veszélyhelyzet megszű-
nése után megnyithatnak a 
beltéri fürdők is, így a Bar-
langfürdő szombattól várja a 
látogatókat. Július elsejével az 
aquaterápia-részleg is meg-
nyit, így a gyógyszolgáltatá-
sok is elérhetővé válnak. A 
korlátozások egy része viszont 
megmarad. A belépésnél a hő-

mérőzést és a kézfertőtlení-
tést megtartják. A szájmaszk 
használata nem kötelező, és a 
létszámkorlátozást is eltöröl-
ték. – Örömmel számolha-
tok be arról, hogy a Barlang-
fürdőt június 27-én 9 órakor 
újra megnyitjuk a közönség 
előtt – mondta Koreny György 
– A fürdő teljes szolgáltatását 
megnyitjuk, így lehetőség lesz 
már szaunaszeánszon is részt 
venni – tette hozzá a Miskolci 
Fürdők Kft. ügyvezetője.

Július elsejétől már keddtől vasárnapig tart nyitva a ki-
rálynék vára, és látogathatóvá válnak a belső terek is.

Július elsejétől nem csak 
hétvégenként várja a lá-
togatókat a Diósgyőri vár. 
A népszerű turistalátvá-
nyosság jövő hét közepétől 
keddtől vasárnapig min-
dennap nyitva tart (egyedül 
a hétfő lesz egyelőre szün-
nap). Almási Beatrix, a várat 
is üzemeltető Miskolci Kul-
turális Központ Nonprofit 
Kft. (MKK) kommunikáci-
ós menedzsere azt mondta, 
június 20-a óta már nem-
csak a külső, hanem a bel-
ső helyszínek is látogatha-
tóvá váltak. – Múlt héttől 
a tárlatvezetések is újrain-
dultak: hétköznap minden 
egész órában, hétvégén fél-
óránként. Az első tárlatve-
zetés délelőtt 10, az utol-
só délután 5 órakor indul 
– mondta. Emellett – aho-

gyan eddig – hétvégenként 
változatos programokkal is 
várják majd azokat, akik ki-
látogatnak. Emlékezetes, a 
Diósgyőri vár először pün-
kösdhétvégén nyitotta meg 
kapuit, köszönhetően a ko-
ronavírus-járvány csillapo-
dását követő enyhítéseknek. 
Azóta hétvégenként már lá-
togatható a királynék vára.

Az MKK emellett prog-
ramokkal is készül a vár 
közvetlen környezetében. A 
Lovagi Tornák Tere előtti 
vásártérre költözik ebben az 
évben a Gasztroplacc EXT-
RA, ami finomabbnál fino-
mabb bor- és ételkülönle-
gességekkel várja majd az 
érdeklődőket. (A rendez-
vényről a programajánló 
oldalunkon részletesen is 
olvashatnak.) – Augusztus 
15-e után a Lovagi Tornák 
Terén is készülünk rendez-
vényekkel: érkezik majd 
a Dumaszínház, de fellép 
majd Halász Judit és Rúzsa 
Magdi is – tette hozzá Al-
mási Beatrix.

T. Á.

A veszélyhelyzet megszűné-
sével engedélyezték a mozik 
újranyitását is. A Művésze-
tek Háza mozitermei csütör-
tök óta várják a nézőket, a 
Cinema City július 2-án nyit.

A Miskolci Uránia– és 
Béke– termeket üzemeltető 
Cinemis Nonpofit Kft. június 
25-étől fogadja ismét a filmek 
szerelmeseit.

– Az első hetekben a márci-
usban kényszerűen elmaradt 
előadások filmjeit tűzzük újra 
műsorra, és bepótoljuk az el-
maradt Miskolc Filmklubot 
is. A sorozat utolsó, eredeti-
leg április elejére kitűzött, in-
gyenes vetítéseit július 4-én és 
5-én láthatják az érdeklődők. 
A filmklubot a Béke-terem-
ből áttettük a nagyobb Uráni-
ába, mert abban bízunk, hogy 
a közel három hónapos szünet 
után az emberek a korábbiak-
nál is jobban ki vannak éhezve 
a filmekre – mondta Bíró Ti-
bor ügyvezető.

A következő hónapokban 
változatos filmösszeállítások-
kal, tematikus sorozatokkal és 
új művészfilmekkel várják a 
nézőket. Terveznek tematikus 
filmheteket – ilyen lesz az eu-
rópai vígjátékokat felvonultató 
sorozat –, sőt egy igazán kü-
lönleges programot is szervez-
nének, melynek keretén belül 
bárki betekinthet a mozi ku-
lisszái mögé.

Várták a nyitást
Bíró Tibor elmondta, a mis-

kolci artmozik munkatársai 
már nagyon várták, hogy vé-
get érjen a szünet, azonban 

nem tétlenkedtek a kényszerű 
leállás ideje alatt sem.

– Ennek megfelelően az el-
múlt hónapokban a Nemze-
ti Kulturális Alap teljes körű 
támogatásával lecseréltük a 
Béke Artmoziterem effekt-
hangszóróit, így megújult 
hangtechnikával élvezhetik a 
nézők az előadásokat – hang-
súlyozta. Pótoltak egy régi hiá-
nyosságot is: a jegypénztárban 
bevezették a bankkártyás fize-
tési lehetőséget.

A multiplex is
A miskolci multiplexmozi 

újranyitásával kapcsolatosan 
megkerestük Buda Andreát, 
a Cinema City marketing– és 
PR-igazgatóját is, aki megerő-
sítette, július 2-án nyitnak. – 
Jelentős magyar filmkínálat-
tal indulnak az egységeink. 
Júliusban kiemelt szerepet 
kapnak majd a magyar fil-
mek, így a Cinema City újra 
műsorára tűzi Szabó István 
Zárójelentés című filmjét, 
Básti Juli, Tenki Réka és Mé-
száros Béla főszereplésével a 

Seveled című alkotást, illet-
ve a Vad erdők, vad bércek– 
A fantom nyomában termé-
szetfilmet is – sorolta.

A márciusi filmkínálat is 
visszakerül a műsorra, így töb-
bek között a Bad Boys – Mind-
örökké Rosszfiúk, a Dolittle, a 
Bloodshot, a Sötét vizeken, 
vagy Guy Ritchie rendezésé-
ben az Úriemberek. Újdon-
ságként érkezik Jessica Chas-
tain főszereplésével az AVA 
vagy a Juliette Binoche nevé-
vel fémjelzett Hogyan legyél jó 
feleség? francia vígjáték is. A 
Cinema City emellett tervezi 
tematikus Star Wars-mozima-
raton szervezését is.

Buda Andrea elmondta, az 
újranyitás után az év máso-
dik fele a hollywoodi kasszasi-
kerfilmek jegyében telik majd. 
„A formátumokban is gaz-
dag moziélményt Christopher 
Nolan TENET sci-fije, a Dis-
ney stúdió élőszereplős Mu-
lan-filmje, a Gal Gadot fősze-
replésével készült Wonder 
Woman 1984, a Magyarorszá-
gon forgatott Fekete özvegy, a 

25. Bond film vagy Tom Crui-
se Top Gun: Maverick című 
filmje teszi majd teljessé.”

Elvégezték a 
karbantartásokat

A Cinema Cityk március 
17-étől kényszerűen több mint 
száz napon át tartottak zárva, 
ennek ellenére azonban az élet 
nem állt meg teljesen sem a 
fővárosi, sem a vidéki komple-
xumokban.

– A mozigépeket minden-
nap el kellett indítani, hogy 
nehogy meghibásodjanak, de 
rendszeresen takarítottunk a 
mozijainkban és a szükséges, 
folyamatos üzem alatt el nem 
végezhető karbantartási mun-
kálatokat is mostanra időzítet-
tük – mondta Buda Andrea.

A marketing– és PR-igazgató 
hozzátette: néhány mozi, így a 
miskolci is, rövidebb nyitvatar-
tással várja majd az érdeklődőket 
az első időszakban. „A miskolci 
Cinema City július másodikától 
hétköznaponként csak 15 órakor 
nyit majd” – mondta.

Tajthy Ákos

A héten már megnyitott 
a központi épület, július 
másodikától pedig minden 
helyszín látogathatóvá válik.

Hosszú, több mint két-
hónapos szünet után a hét 
elején ismét gyerekekkel és 
a gyermeklelkű felnőttek-
kel telt meg a múzeum. Újra 
megnyílt a Dínók földjén 
kiállítás. Már az első napon 
több család érkezett a kü-
lönleges tárlatra. A múzeum 
igazgatója a Miskolci Nap-
lónak elmondta, a központi 
épület és a Színészmúzeum 
után, július 1-jétől a Miskol-
ci Galéria Rákóczi-háza, jú-
lius 2-ától pedig a lillafüre-
di Emlékház is látogatható 
lesz. A Feledy-ház és a Pet-
ró-ház előzetes bejelentke-
zést követően várja a vendé-
geit június 23-ától. Szolyák 

Péter hozzátette, a következő 
időszakban programokkal is 
készülnek.

– A Miskolci Galéria épü-
leteiben indulunk új kiál-
lításokkal, július elsejétől a 
Grafikai Triennáléval, de-
cemberben pedig indul a 
Miskolci Téli Tárlat, de a 
Színháztörténeti Múzeumba 
is érkeznek új kiállítások jú-
lius közepén – mondta.

A látogatók számára a 
maszk viselése kötelező, a 
múzeum szabályozza a be-
engedhető látogatószámot 
és a maximális látogatási 
időt is. Csoportok csak elő-
zetes bejelentkezést köve-
tően, előre egyeztetett idő-
pontban tekinthetik meg a 
kiállításokat. Bejelentkezni a 
hermuzmuzeumlatogatas @
gmail.com címen lehet. 

T. Á.
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Újra látogatható  
a Diósgyőri vár

A miskolci artmoziban csütörtökön indultak újra a vetítések. Fotó: Juhász Ákos

Fotó: Juhász Ákos

Fotó: Juhász Ákos

VÁRJÁK A FILMEK SZERELMESEIT

Fokozatosan nyitnakNYITVA A BARLANGFÜRDŐ

A vár nyári nyitvatartása:
Június 30-áig szombaton és 
vasárnap 9 és 18 óra között

Július 1-jétől keddtől 
vasárnapig  

9:45–18 óra között.



A veszélyhelyzet alatt sem állt meg a munka, így még idén 
elkészülhet a miskolctapolcai strand második üteme. A für-
dőkomplexum műszaki átadását decemberre tervezik. De 
addig is van munka: hamarosan megkezdik a fürdő parkoló-
jának építését, amihez a jegyző engedélyével és egy környe-
zetvédelmi szakértő javaslata alapján tájidegen fákat vágnak 
ki – helyükre új fákat és cserjéket ültetnek.

Akác, juhar, közönséges 
mogyoró, de eperfa és lúc is 
nőtt a Hejő patak mentén az 
évek során. A szakértő szerint 
ezeknek itt nincs helye. Rá-
adásul a fák és cserjék – ösz-
szesen 15 – gátolják a fürdő-
komplexum megépítését, így 
azok kivágására a napokban 
kért engedélyt a kivitelező. 
Helyettük legalább 39 fát kö-
telesek ültetni. Úgy néz ki, vé-
dett madarak sem lakják eze-
ket a növényeket.

– Láttam a terveket, valóban 
szebb és értékesebb fákkal pó-

tolják a mostani, invazív fákat 
– fogalmazott Molnár Péter 
Pál természetvédelmi szak-
értő, példát is említve: a zöld 
juharnak semmi keresnivalója 
egy ilyen területen.

A növények helyére úja-
kat ültet a kivitelező. Az eh-
hez szükséges engedélyt pe-
dig már meg is igényelték a 
jegyzőtől. Petruskó Norbert, a 
miskolci polgármesteri hiva-
tal szóvivője elmondta, a kör-
nyezetvédelmi szakember vé-
leményét a jegyző megkapja, 
csak ezt követően folytatód-

hatnak a munkák az érintett 
területrészen.

Bent viszont hónapok óta 
gőzerővel dolgoznak. A foga-
dóépületet most még a fekete 
szigetelés borítja, hamarosan 
megkapja azonban a mo-
dern, szürke burkolatot. De 
már azon a hídon is az utolsó 
munkákat végzik, ami a most 
épülő komplexumot köti ösz-
sze az első ütemmel, vagyis a 
már működő résszel. A fürdő 
öt épülete közül négy szerke-
zete már elkészült. A gyere-
kek által egyik leginkább várt 
attrakció elemei egyelőre ösz-
szeszerelésre várnak. A komp-
lexumban összesen három 
csúszdán lehet majd a vízbe 
csobbanni. Jól kivehető már a 
kültéri medence alapja is. Az 
öt épületrészből álló komple-
xumban egyébként nyolc bel-

téri és két kültéri medence kap 
majd helyet.

A miskolctapolcai strand 
második ütemének építése 
jelenleg közel 70 százalékos 
készültségi szinten áll. A bel-
ső medencék alapozása már 
megtörtént, és a külső me-
dencék kivitelezése is folya-
matban van. A szakemberek 
szerint tudják tartani az ere-
detileg tervezett határidőt. A 
csaknem 13 milliárd forint-
ból megvalósuló, négy év-
szakos komplexum építése a 
veszélyhelyzet alatt sem állt 
meg, így a tervek szerint a 
műszaki átadás idén decem-
berre várható.

Kujan István

JÓL HALAD A STRANDÉPÍTÉS

A fogadóépületet most még a fekete szigetelés borítja. Fotók: Juhász Ákos

Három csúszdán lehet majd a vízbe csobbanni a fürdőkomplexumban A fürdő öt épülete közül négy szerkezete már elkészült
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Ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
Telefon: 06 21 3500 111

E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

TISZTELT ÜGYFELEINK!
A BMH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodái  

2020. július 1-jétől újra nyitva tartanak.
A járványügyi készültségi időszak alatt, ügyfeleink és dolgozóink 

egészségének megőrzése érdekében, az ügyfélszolgálatokra való be-
lépés során kötelező a szájat és az orrot eltakaró eszköz (maszk, sál, 
kendő) viselése. 

A természetes személy ingatlanhasználóknak a gyűjtőzsákok átvéte-
léhez július 1-jétől nem szükséges időpontot kérniük e-mailen keresz-
tül, az ingyenesen biztosított szelektív-, zöld- és üveghulladékgyűj-
tő-zsákok előzetes bejelentkezés nélkül is igényelhetők.

Ügyfélszolgálati irodáinkban az alábbi hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatással kapcsolatos ügyeket intézhetik:

l bejelentés,
l változásbejelentés,
l szerződéskötés,
l szerződésmódosítás,
l  általános információk: gyűjtési napok, lomtalanítás,  

hulladékudvar igénybevétel,
l üveg-, zöld- és szelektívhulladékgyűjtő-zsák igénylése.

További információkért kérjük, látogassanak el weboldalunkra: 
www.bmhnonprofit.hu
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Ha melegszik az idő, akkor máris mindenki vízpartra vá-
gyik, a nyár pedig egyenesen elképzelhetetlen az élővizek 
vagy strandok nélkül sokunk számára. A biztonságos für-
dést lehetővé tevő fürdők és strandok korántsem számítot-
tak olyan elterjedt kikapcsolódási formának régebben, mint 
amilyenek manapság, különösen nem városunkban. A Mis-
kolc fürdőtörténelmét bemutató sorozatunk második része.

Aki nem elégedett meg a 
város által nyújtott lehetősé-
gekkel, az kikocsikázhatott a 
közeli Diósgyőrbe, Göröm-
böly-Tapolcára, Hámorba vagy 
Lillafüredre menedéket talál-
ni a nyár melege elől. Az ek-
kor még nem Miskolchoz tar-
tozó önálló településekre vagy 
saját vagy pedig bérelt kocsin, 
a század végétől társas kocsin 
lehetett kijutni. A közeli Diós-
győrbe a miskolciak egész na-
pos ott-tartózkodás mellett 5, 
félnap esetén 3, másfél órára 
pedig 2 forint viteldíjat fizettek 
az oda-vissza útra 1898-ban. 
Ennél jobban a zsebébe kel-
lett nyúlnia annak, aki Lillafü-
redre szeretett volna kijutni, a 
bérkocsi ugyanis egész napra 
7, fél napra 4 forintba került. Ez 
még a korabeli viszonyok kö-
zött is drága mulatságnak szá-
mított. Emiatt a miskolciaknak 
csak egy része engedhette meg 
magának ezt a kellemes idő-
töltést, a szegényebbek inkább 
a Sajóban vagy a Szinvában 
hűsítették magukat. Ez utóbbi 
azonban különösen nem illett 
egy polgárosult városhoz és la-
kóihoz – legalábbis a helyi lap 
szerint. „Nem is tudtuk, hogy 
Miskolcz városában és pedig 
annak kellő közepében, tudni-
illik a Takarékpénztár mögött, 
a Kandia utczán végig folydo-
gáló Szinvában szabad-fürdő 
van! A ki ebben kételkedett, az 

meggyőződhetett volna állitá-
sunk igazságáról, ha pénteken 
délután arra sétált volna. Ott 
ugyanis, abban a két arasznyi 
vizben, vagy inkább piszkos 
pocsolyában egy csoport fiu- és 
leánygyermek 8-12, sőt 15 éve-
sek is, Ádám és Éva-jelmezben 
fürdött, vagyis inkább eviczkélt 
a kacsákkal versenyt…. Min-
denesetre oly megbotránkozta-
tó valami, hogy ilyesmit meg-
türni nem szabad. Felkérjük 
rendőrségünket, hogy e Piri-
pócsra sem illő botrányt min-
den szigorával beszüntesse.”

Az új század hajnalán a köz-
lekedés fejlődésével a fuvardí-
jak is csökkenni kezdtek, így 
ezek a felkapott kirándulóhe-
lyek már nemcsak a tehetőseb-
bek számára, hanem a nagy-
közönségnek is megfizethető 
kikapcsolódási módot jelen-
tettek. 1935-ben a diósgyőri 
fürdőt villamoson már 35 perc 
alatt elérhették a miskolciak, 
és megmártózhattak az 50 m 
hosszú, 33 méter széles, foko-

zatosan mélyülő, 23°C-os for-
rásvízben. A hely népszerűsé-
gét mutatja, hogy már ekkor 
1000 fő befogadását tette lehe-
tővé a fürdő, ahol „a történelmi 
nevezetességű híres szép diós-
győri várrom fenséges komor-
sággal tekint le a ragyogóan vi-
dám strandéletre” – legalábbis 
egy korabeli hirdetés szerint.

Lillafüredre is szerették vol-
na kivezetni a villamos vona-
lat, de a földrajzi viszonyok ezt 

nem tették lehetővé. Talán ép-
pen a tömegektől való elzártsá-
ga adta meg az 1892-ben Beth-
len András földművelésügyi 
miniszter kezdeményezésére 
létrehozott üdülőtelep vonze-
rejét. Bár kevés forrásunk van 
rá, minden bizonnyal a Hámo-
ri-tó vizében is szívesen füröd-
tek az odalátogatók, olyannyi-
ra, hogy 1898 körül a Borsodi 
Bükk Egylet egy „kosár-uszo-
da” létrehozását tervezte a ta-
von. Az igazi fürdőturizmus a 
Palotaszálló megépülése után 
lendült fel, ahol a gyógyászati 
szolgáltatások egy jelentős ré-
sze a szálloda területén talált 
gyógyvízforrásokra épült.

Az említett települések 
fürdőhelyei közül elsőként 
Görömböly-Tapolca fürdőt 

vonta érdekkörébe Miskolc. 
Bár a terület megszerzésére 
alapvetően az ivóvízhálózat 

kiépítéséhez elengedhetetlen 
források miatt volt szükség, a 
fürdőben rejlő turisztikai lehe-
tőségeket is korán felismerte a 
városvezetés. Hosszas egyezte-
tés után a 48 hektáros területet 
1909-ben vásárolta meg Mis-
kolc a munkácsi püspökségtől 
200 000 koronáért. Miután az 
ivóvízhálózat megépült, a für-
dőt is helyre kívánta hozni a 
városvezetés, ám a munkála-
tokhoz szükségesnek vélt kö-
zel 1 millió koronát nem tud-
ták honnan előteremteni, ezért 
a fürdőt inkább kiadták vál-
lalkozóknak bérletbe. Tapol-
ca felvirágzása emiatt csak az 
1930-as évektől indult meg, 
amikor rohamos iramban 
épültek a fürdőhelyet körülve-
vő üdülők. A bérleti rendszert 

megszüntetve Miskolc saját 
kezébe vette az üzemeltetést, és 
néhány év alatt országos jelen-

tőségű üdülőhellyé fejlesztette 
a gyógyfürdőt.

A Diósgyőrben és Lillafüre-
den található fürdőhelyek csak 
Nagy-Miskolc megszületésé-
vel kerültek át városi érdekelt-
ségbe, mindazonáltal a mis-
kolci városvezetés az 1920-as, 
1930-as években kiépülő tu-
datos turisztikai programjában 
számolt a vonzó üdülőhelyek 
közelségével. Így amikor az 
1920-as évek végén Miskolcot 
mint fürdővárost propagálták, 
az Erzsébet fürdő, Tapolca és 
az 1927-ben átadott Selyem-
réti fürdő mellett egyszer sem 
feledkeztek el említést tenni 
Lillafüred és Diósgyőr gyógy-
vizeiről.

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

 A Hámori-tó vizében is szívesen fürödtek az odalátogatók. Fotó: Magyar Földrajzi Múzeum

A Diósgyőri vár a stranddal 1938-ban. Fotó: Fortepan

 MÁG Magosix személygépkocsi az egri országúton az alagút 
előtt 1930-ban. Fotó: Vargha Zsuzsa, Fortepan

 Strandolás a Hámori-tóban 1930-ban. Fotó: Magyar Földrajzi 
Múzeum, Fortepan
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A görömböly-tapolcai strand 1931-ben.  
Fotó: Barbjerik Ferenc, Fortepan

 Strandolás Görömböly-Tapolcán 1933-ban. Fotó: Zsilinszky Sándor, Fortepan
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Hirdetés

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

Szerettem anyám meséit 
hallgatni. Az egyik arról szólt, 
hogy egyszer, nagyon régen, 
volt egy boszorkány, akit el-
égettek vagy elűztek a várból, 
már nem is tudja pontosan, 
hogy történt, a lényeg az, hogy 
utána a boszorkányok eltűn-
tek, és senki sem tudja hová 
lettek.

Minden az utolsó boszor-
kánynak hitt Kasza Sára pe-
rével kezdődött. Akkor a 

diósgyőri boszorkányok össze-
gyűltek, és az öreg vár romjai 
között arról tanakodtak, mi-
tévők legyenek. Abban egyet-
értettek, hogy egy ideig nem 
gyakorolják a jóslást, sem a 
rontás fortélyait, és nem is na-
gyon mutatkoznak furcsa ru-
hákban, mert higgyék csak 
a népek, hogy az utolsó bo-
szorkány égetésére készülnek. 
Persze már egy kicsit féltek is, 
mert csak heten űzték ezt az 
ősi mesterséget. A rangidős, 
a Bodrog vidékéről származó 
Szabó Zsuzsánna – mint álta-
lában – most is hosszan hall-
gatta a többiek szenvedélyes vi-
tatkozását, mielőtt megszólalt.

– Amondó vagyok, hogy az 
üres és indulatos viták helyett 
inkább azt vegyük fontolóra, 
van e nekünk itten maradá-
sunk. Úgy látom, szegény Sá-
rán már segíteni nem tudunk. 
Ha pedig ezt belátjuk, akkor 
csak egyet tehetünk – amikor 
ideért, megállt mondókájában 

és jelentőségteljesen szétnéz-
ve, leginkább akaratos húga, 
Kata tekintetét kereste...

– Azt hiszed, nővérkém, 
hogy ha meghúzzuk magun-
kat, az emberek megváltoz-
nak, és elfogadják, hogy mi 
mások vagyunk? Hát nagyon 
tévedsz. Újra meg újra velünk 
fogják riogatni gyerekeiket, és 
mindenféle baljós eseményt 
továbbra is nekünk tulajdoní-
tanak majd. Előbb vagy utóbb, 
de mi is egy máglyán, lángok 
közt fogjuk végezni. – Amikor 
ideért, társai egymás szavába 
vágva kiabáltak, hogy mene-
külni kell, menjen, fusson ki 
merre lát. Leginkább a legfi-
atalabbik, Fekete Borcsa sze-
mén látszott, hogy nagyon fél.

Zsuzsánna úgy látta, hogy 
itt már nincs miről tanakod-
ni, amilyen gyorsan csak le-
het, cselekedni kell. Hogy el-
hallgattassa társait, ökölbe 
szorított, felemelt bal kezén 
figyelmeztetően kinyújtotta 
mutatóujját. Erre a jelre elhall-
gattak társai, és minden szem 
várakozón rászegeződött.

– Egyetlen lehetőségünk, 
hogy elindulunk a pincerend-
szeren át, és talán eljutunk 
oda, ahol már nem ismernek 
bennünket, és ahonnan to-
vábbmehetünk eltervezett cé-

lunk felé. Persze én is tudom, 
hogy azok a legendák, ame-
lyek arról szólnak, hogy a di-
ósgyőri, meg az egri várat egy 
járat köti össze a hegy alatt, 
nem biztos, hogy valóságon 
alapulnak...

A nővérek – ahogy magu-
kat szólították – kéz a kézben, 
egymásba kapaszkodva követ-
ték Zsuzsánnát. Arról, hogy 
megérkeztek-e céljukhoz, nem 
tudunk biztosat. Állítólag vol-
tak egyesek, akik látták őket 
az egri piacon, ahol a hét leso-
ványodott, beesett és karikás 
szemű nő nagyobb mennyi-
ségű élelmet vásárolt, talán az 

eltervezett hosszú utazáshoz. 
Mások meg a Bükk fennsíkján 
láttak furcsán imbolygó ala-
kokat az egyik hajnalon. Azt 
nem tudjuk, hogy pontosan 
mi történt velük, de aki éjnek 
évadján a bükki barlangok 

hangjait figyelve hosszú sóha-
jokat, szoknyasuhogásokat, és 
egyszer a sírás, máskor a neve-
tés hangjait hallja, valószínű-
leg rátalált a hét bolyongó és 
otthont kereső boszorkányra.

Fedor Vilmos

A DIÓSGYŐRI VÁR BOSZORKÁNYAI

A Diósgyőri vár egy 1932-ben készült fotón. Forrás: Fortepan 

A várat a történelmi források 1340-ben már királynéi ja-
vadalomként említik, és ekkortájt kezdődött meg a négy sa-
roktornyos, szabályos négyzet alaprajzú gótikus vár királyi 
pompájú kiépítése. Nagy Lajos király 1364-ben nagy birtok-
részt csatolt a várhoz, amelyet aztán pompás, gótikus királyi 
várkastéllyá épített ki. Buda, Visegrád és Zólyom mellett így 
Diósgyőr is királyi székhellyé lett.

A Bükkben nyilvántartott barlangok, sziklaüregek száma 
megközelíti a háromszázat. Nagy részük ugyan kisméretű, 
de vannak közöttük olyanok, amelyek vagy ősrégészeti vagy 
más, barlangtani szempontból világhírre tettek szert. A jég-
korszak idején, sok-sok évezreddel ezelőtt, ősemberhordák 
laktak ezekben az üregekben. Az aljukon felhalmozódott 
törmelék megőrizte az ősember durván pattintott kőeszkö-
zeit, csiszolt csontból készült vadászfegyvereit és az általa el-
ejtett jégkori állatfajok csontmaradványait.
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A 2020-21-es szezonban, a 
korábban a klub utánpót-
lásában dolgozó Szollár 
Gergő ül le az NB 1/B Pi-
ros csoportjában szereplő 
együttes kispadjára.

A csapat magja a tervek 
szerint együtt marad, sőt a 
konditermi program már el-
kezdődött, a hagyományos 
felkészülésnek pedig augusz-
tusban vág neki az egyete-
mi együttes. A klubnál úgy 
terveznek, hogy októberben 
indulhat a bajnokság, amely 
során komoly szerepet kap 
a saját utánpótlás. – A kon-
dicionális képességfejlesztés 
fontos része a stratégiámnak. 
Szeretném a srácokat a lehe-
tő legjobb állapotban tudni 
– nyilatkozta Szollár  Gergő, 
a MEAFC vezetőedzője. – 
Emellé egy jó kosárlabda-
rendszert is szeretnék adni 
nekik. A cél, hogy felőröljük 
az ellenfeleket, elsősorban fi-
zikálisan, és nyilván a kosár-
labda bizonyos elemeiben.

Az új edző leginkább a fia-
talokra építene. – A MEAFC 
kerete kiváló képességű, fiatal 
koruk ellenére komoly rutin-
nal bíró játékosokból áll. Bár az 
„uborkaszezon” elején járunk, 

ráadásul a pandémia hatásai 
is sok kérdést vetnek fel, remé-
lem a keret nagy részét együtt 
tudjuk tartani. A csapat rész-
letes felmérése még várat ma-
gára, de azt már most látom, 
hogy a kondicionális felkészí-
tésnek is komoly szerepet kell 
kapnia a technikai és taktikai 
tudás finomhangolása mellett 
– részletezte.

A miskolci férfi-kosárlab-
dázás az utóbbi években az 
utánpótlás területén is szintet 
lépett, a helyi nevelésű játé-
kosok jól képzettek és bártan 

bevethetőek felnőtt bajnok-
ságokban is. – Bízom benne, 
hogy az utánpótlásedzőkkel 
együttműködve ezt a ten-
denciát továbbra is fenn tud-
juk tartani, és ezután is minél 
több saját nevelésű játékosnak 
tudunk lehetőséget adni – tet-
te hozzá. – Szeretném, ha mi-
nél több MEAFC-os játékos 
megtalálná a számítását mind 
a kosárlabdapályán, mind 
egyetemi hallgatóként az is-
kolapadban, ötvözve az él-
sport és a tanulás lehetőségét 
– fogalmazott Szollár Gergő.

Komlóstetőn rendezik meg 
vasárnap a hegyikerékpá-
ros versenysorozat idei első 
futamát.

A Borsod-MTB Bajnoka elne-
vezésű sorozat megyénk amatőr 
hegyikerékpáros bajnoksá-
ga XCO szakágban. 2014-ben 
az Ózdi Kerékpáros Egyesület 
szervezésében először nyílt le-
hetőségük a megye hegyikerék-
párosainak, hogy összemérjék 
erejüket és felkészültségüket a 
hegyikerékpározás olimpia sza-
kágában. A következő években 
tovább bővült a versenysorozat, 
ám 2017-ben már nem vállalták 

a versenyszervezést. Helyettük 
az újonnan megalakult miskol-
ci HOTE SE lépett be a soro-
zatba, akik 2018-ban két hely-
színen, az Avasi kilátónál és a 
görömbölyi pincesoron is ren-
deztek versenyt, majd 2019-ben 
az avasi versenyt Komlóstető 
váltotta. Az összes futam nyílt, 
így a Borsod Bajnoka futamain 
bárki elindulhat, aki érez magá-
ban egy kis affinitást a verseny-
szerű hegyikerékpározás iránt.

Idén a korábbi évektől eltérő-
en a verseny már teljesen nyílt és 
Borsod Mountain Bike Bajnoka 
Series néven folytatódik tovább, 
így nem csak egy-egy futamon 

vehetnek részt a Borsod megyén 
kívülről érkező versenyzők, ha-
nem az összetett értékelésben is 
díjazásra kerülnek. A négy fu-
tamot követően a Borsod MTB 
Bajnoka címet az összetett ver-
seny legelőkelőbb helyén álló 
borsodi bringás kapja.

A június 28-ai, idei első fu-
tam versenyközpontját Mis-
kolc-Komlóstetőn, a Szeder u. 
10. sz. alatt jelölik ki a Kalotai 
Norbert főszervező vezette házi-
gazdák, akik az U7-től a szeni-
orokig valamennyi korosztály-
nak megméretési lehetőséget 
kínálnak. Helyszíni nevezés-
re az erőpróba napján, 8:30-tól 
9:45-ig lesz lehetőség. Az első 
rajt 10 órakor lesz, amikor az 
U7-es korosztályt képviselő le-
ányok és fiúk kezdik meg a szá-
mukra kiírt minipálya teljesíté-
sét. A folytatásban az U9, U11, 
U13, a hobbi, az U15, az U17, 
a szenior férfi, a felnőtt női, a 
masters férfi rajtokat „lövik el”, 
míg utoljára, 13.30-kor a felnőtt 
férfiak lódulnak neki. Az U7 és 
U9 eredményhirdetését 10.20-
kor tartják, valamennyi további 
kategória díjátadója 15.00 óra-
kor kezdődik.

Szombaton a DVTK is lezár-
ja az idei bajnokságot, és ezt 
talán most nem is nagyon 
bánják a klubnál.

Az OTP Bank Liga utolsó for-
dulóját tartják szombaton este. 
A DVTK szereplése elég vegyes 
képet mutat, hiszen a koronaví-
rus-járvány miatt elrendelt fel-
függesztésig kifejezetten jó telje-
sítményt nyújtottak, a szurkolók 
már-már éremről ábrándoztak. 
Az újrakezdés után viszont telje-
sen más arcát mutatta a csapat, az 
eddig lejátszott hét mérkőzésen 
egy győzelem, egy döntetlen és öt 
vereség a mérleg. Az utolsó négy 
meccsét zsinórban elveszítette 
a piros-fehér gárda, fájó pofon 
volt a már kiesett Kaposvártól el-
szenvedett vereség, ám a szurko-
lókat leginkább a múlt vasárnap 
Debrecenben mutatott játék há-
borította fel. A diósgyőri ultrák 
közleményt is kiadtak, amelyben 
egyebek mellett így fogalmaz-
tak: „A kitűzött célt sikerült elér-
ni; bentmaradás izgalmak nélkül 
már fordulókkal a befejezés előtt, 
és stabil középcsapattá váltunk 
az NB1-ben. Mindehhez kemény 
munka kellett mindenki részéről, 

amihez elismerésünket fejezzük 
ki, hisz nagyon szép győzelmeket 
és rég nem látott idegenbeli me-
netelést láthattunk, amikért csak 
azt tudjuk mondani: Köszönjük! 
Az utóbbi meccsek után tapasz-
talt mélyrepülés után bíztunk ab-
ban, hogy Debrecenben javítha-
tunk. Annak ellenére is bíztunk, 
hogy nem győzni járunk oda. 
Azonban amit ott kaptunk, az 
egyszerre vérlázító és mélysége-
sen elszomorító! Szivárognak a 
pletykák, felvételek, bizonygatá-
sok, de ezek már mind melléke-
sek, változtatni nem tudunk.Volt 
már rengeteg ilyen pillanat az 

elmúlt években, de most valami 
elszakadt, túl ment egy bizonyos 
határon; a becsület és erkölcs ha-
tárán! Mi neveket akarunk hal-
lani! Azok neveit, akik felelősek 
a történtekért, és követeljük fele-

lősök felelősségre vonását! Erre 
nincs mentség, sem magyarázat! 
Egy remek szezont sikerült ezzel 
hihetetlenül erősen beárnyékol-
ni. Nagyon sajnáljuk, hogy ennek 
a gyalázatnak szemtanúi voltunk 
végig meglepve, becsapva, tehe-
tetlenül.”

A szombati zárófordulóban 
17.30-tól a Kisvárdát fogadja 
a DVTK. Ez a mérkőzés több 

szempontból is pikáns lesz. Egy-
részt a vendégek kispadján az a 
Bódog Tamás ül, aki korábban 
éppen Miskolcon dolgozott, ám 
végül távoznia kellett. Másrészt 
a Kisvárda akár még ki is eshet 

az eredmények számukra rossz 
alakulása miatt, azaz ők az éle-
tükért, a bennmaradásért játsza-
nak. Ami biztos, rendkívül kiéle-
zett, várhatóan feszült hangulatú 
meccsre van kilátás, amellyel le 
is zárul az idei versenysorozat. 
A folytatásra azonban nem kell 
sokat várni, hiszen a bajnokság 
következő szezonja augusztus 
15-én indul.
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Ami pár hete még kérdő-
jeles volt, mostanra ténnyé 
vált: a Miskolc Steelers nem 
tud elindulni a HFL-ben.

Elnökségi ülést tartott a Mis-
kolc Steelers. Meghívták ide a 
borsodi megyeszékhely másik, 
alacsonyabb osztályú együtte-

se, a Miskolc Renegades képvi-
selőit is – számolt be hivatalos 
honlapján a Steelers. A csapa-
tok közösen kialakítottak egy 
álláspontot, amely szerint eb-
ben az esztendőben nem indul 
miskolci csapat a HFL-ben. 
Aggod Péter szakosztályvezető 
elmondta, juniorcsapatot sem 
tudnak indítani az őszi után-
pótlás-bajnokságban.

– Ugyanakkor a Renegades 
gárdájával együttműködés-
ben közös csapattal nevezünk 
a Divízió 1-es küzdelemsoro-
zatba. A felnőtt játékosaink 
így játéklehetőséghez jutnak, 
a fiataljaink pedig kölcsön-
ben a Renegades Divízió 
2-ben induló együttesében 
játszhatnak idén. A döntés 
mögött elsősorban az elmúlt 
hetek-hónapok kedvezőtlen 

fejleményei – a vírusveszély, 
a bajnoki rajt halasztása miat-
ti bizonytalanságok, és ebből 
adódóan az egyesület anyagi 
jellegű problémái – állnak - 
tájékoztatott a klub.

2020 őszén, hosszú várako-
zás után vége újra találkozha-
tunk kedvenc csapatainkkal 

a pályán – jelentette be hon-
lapján a Magyar Amerikai 
Futball Szövetség. A csapatok 
azonban sorra léptek visz-
sza, így aztán a szövetség úgy 
döntött, hogy 2020-ban nem 
rendezik meg a legfelsőbb 
liga, a HFL küzdelmeit. A Di-
vízió I-ben idén ősszel nyolc 
csapat küzd majd a bajno-
ki címért. Érdekesség, hogy a 
tavalyi másodosztály ezüstér-
mese, az Eger Heroes csak a 
Divízió II-ben indít csapatot, 
a Budapest Titans nem vállal-
ta az indulást egy osztályban 
sem. A legalsóbb osztályban 
velük együtt 11 csapat indul 
majd. Mind a két bajnokság-
ban négymérkőzéses alapsza-
kaszt követik majd az elődön-
tők és a döntők.

K.I.

Nem indul el a HFL

Új vezetőedző a MEAFC-nálKOMLÓSTETŐN RAJTOL  
AZ MTB-SOROZAT 

Az ultrák eddig is mindent megtettek a csapatért. Fotók: Mocsári László

Várhatóan kemény ellenfél lesz a Kisvárda

A tavalyi verseny is nagy sikert aratott. Fotó: Mocsári László Szollár Gergő vezetőedző és dr. Fazekas Csaba szakosztályvezető

A Divízió I-ben indulnak a következő szezonban 

Befejeződik az idei labdarúgó-bajnokság

JEGYEK 90 SZÁZALÉKOS KEDVEZMÉNNYEL
A klub a honlapján jelentette be, hogy a szezonzáró mér-

kőzésre óriási kedvezménnyel kínálja a belépőket: „A DVTK 
már korábban bebiztosította helyét a labdarúgó élvonal jövő 
évi csapatai között, és szinte végig a középmezőnyben küzdött 
a minél jobb eredményekért, ebben pedig a szurkolóknak is 
nagy szerepe volt. A szombati meccs a kiesés szempontjából 
már nem bír különösebb téttel, a DVTK vezetése mégis úgy 
döntött, hogy szeretné meghálálni az egész éves tűzön-vízen 
át kitartó biztatást, ezért a belépőjegyek elővételben - az előző 
évek zárómeccseihez hasonlóan ezúttal is - 90 %-os kedvez-
ménnyel kaphatók.”



Miskolci Napló10 Hirdetés

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes áron a Miskolci 
Naplóban hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9. 

Tel.: 70/795-7402, 30/499-8630
E-mail: info@mikom.hu

85-11/2020342-4/2020

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

Az akció érvényes: 
2020. 06. 27-tól 2020. 07. 03-ig 

Sindy papírzsebkendő, 100 db-os 219 Ft 169 Ft
Star kéztörlő, két tekercs, 79,5 Ft/db 219 Ft 159 Ft
Dove szappan, 100 g, 1999 Ft/kg 219 Ft 199 Ft
Floppy nedves törlő 229 Ft 199 Ft
Tis mosogató, 500 ml, 398 Ft/l 229 Ft 199 Ft
Blend a Med fogkrém, 100 ml, 3999 Ft/l 499 Ft 399 Ft
Floren  pumpás légfrissítő,  

400 ml, 997,5 Ft/l 499 Ft 399 Ft
Domestos 750 ml, 531,99 Ft/l 599 Ft 499 Ft
Flóraszept 1 l 599 Ft 499 Ft
Jar mosogató, 900 ml, 665,55 Ft/l 649 Ft 599 Ft
Palette hajfesték 799 Ft 699 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs, 41,62 Ft/db 1099 Ft 999 Ft
Magasfényű  zománcfesték,  

750 ml, 2665,33/l 2999 Ft 1999 Ft
Héra beltéri falfesték, 14 l, 499,92 Ft/l 7999 Ft 6999 Ft

267-9/2020

Miskolc város közigazgatási területén 

díszfák növényvédelmi  
permetezését végezzük  

2020. 06. 27. és 2020. 07. 11. között.

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

Nonit, Topas 100 EC, Wuxal Super

Munkavégző: BOGÁRMÉRNÖKSÉG KFT.
818-0/2020

A környezetvédelmi ha-
tóság felülvizsgálta a „Sajó 
völgye” zóna területére 
vonatkozó levegőminőségi 
tervet, mely zóna Miskolcot 
is magában foglalja. A terv 
részletesen tartalmazza 
Miskolc Megyei Jogú Város 
azon megvalósult és tervezett 
intézkedéseit, amelyeket a 
szilárdanyag-kibocsátás csök-
kentése érdekében tesz.

A LIFE IP HungAIRy projekt 
és a levegőminőségi terv 
megvalósítása között szoros a 
kapcsolat, hiszen a projekt célja 
a terv megvalósításán keresztül 
a levegőminőség javítása. A terv 
véleményezését Miskolcon 2020 
márciusában a projekt munka-
csoportja készítette el. Ennek 
köszönhetően Miskolc MJV 
Önkormányzatának szempontjai 
és a HungAIRy projektben ter-
vezett tevékenységek egyaránt 
beépítésre kerültek a javaslatcso-
magunkba. 

Június 8-án közzétételre került 
a beérkező vélemények alapján 
véglegesített terv, amely tartal-
mazza a helyi munkacsoport ész-

revételeit is. Kiemelt jelentősége 
van ezek között a hosszútávú 
szemléletformálási tevékenysé-
geknek és a PM monitoringrend-
szer megvalósításának, amelyek 
Miskolcon a LIFE IP HungAIRy 
projekt támogatásával kerülnek 
megvalósításra. 

A környezetvédelmi hatóság 
tájékoztatása alapján a terv 
keretein túlmutató, kormányzati 
hatáskört érintő javaslatainkat 
– pl. füstködriadó elrendelés 
szabályozásának átalakítása, a Sa-
jó-völgy légszennyezettségi zóna 
bővítése, kötelező kéményseprési 
tevékenység visszaállítása stb. 
– továbbítani fogják az Agrármi-
nisztérium felé. A terv itt érhető el: 
http://emiktf.hu/Levegominose-
gi-terv-Sajo-volgye-zona.pdf

A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 
IPE/HU/000017) projekt az Eu-
rópai Unió LIFE programjának 
támogatásával valósul meg. 
Célja a levegőminőség javítása 
10 magyarországi városban, így 
Miskolcon is.

Aktualizálták a Sajó völgye  
levegőminőségi tervét

Li
fe

Testvérvárosok útja 16. (volt százas bolt helyén)

KISZÁLLÍTÁSI TERÜLETEINK: Belváros,  
Avas, Hejőcsaba, Görömböly, Tapolca

Figyelje nyitási akciónkat a Facebookon!
Pizzák, hamburgerek,  

gyrosok!

06/46-344-444, www.pizzaavas.hu
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Apróhirdetés
ANYANYELVI SZINTŰ orosz-ukrán 
nyelvtudással tolmácsolási, fordítási 
állást keresek. Tel.: 0670/41-74-826

Beteggondozást, takarítást vál-
lal precíz, megbízható asszony Mis-
kolc területén. Érdeklődni: +36 31 
316 7187.

Aranykalászos gazda (OKJ: 31 621 
02, eng. sz.: E-000683/2014/A005) 
és gyümölcspálinka-gyártó (OKJ: 
31 541 04, eng. sz.: E-000683/2014/
A018 OKJ tanfolyamok indulnak 
miskolci helyszínen 2020. júliu-
si kezdéssel a Dekra Akademie Kft. 
szervezésében. Érdeklődni: 30/768-
1234.

Anyukaként, nagymamaként 
szívesen beszélgetnél más anyu-
kákkal, nagymamákkal? Szabad-
idődben szívesen segítenél kisgyer-
mekes családoknak? Akkor közünk 

a helyed! Hívd ezt a számot: 30/386-
5885

Gondoltál már rá, hogy szívesen 
besegítenél egy kisgyerekes család-
nak önkéntes munkával? Ha igen, 
jelentkezz hozzánk, remek csapat 
vár! Hívd a 70/5210913-as számot!

Kastélyok berendezéséhez vá-
sárolok festményeket, ezüstö-
ket, porcelánokat, bronzokat, órá-
kat, bútorokat, katonai tárgyakat, 
hagyatékokat! Üzlet: +36 20/280-
0151, herendi77@gmail.com.

SZŐNYEGTISZTÍTÁS, KÁRPITTISZ-
TÍTÁS GARANCIÁVAL! Minden ti-
pusú bútorkárpit, padlószőnyeg, 
autókárpit helyszíni tisztítása gyors 
száradási idővel. Szőnyegtisztítás, 
ingyenes hozom-viszem szolgál-
tatással. Telefonszám: 06-70/320-
3483, www.tisztitomiskolc.hu.
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Június 30. kedd  és július 
6. hétfő 14-18. között. 
Miskolc, Pannónia Hotel, 

Kossuth L. u. 2.

Fazon, antik, briliánssal  
díszített arany 11 000 Ft/g-tól.  

Régi karórák automatát, 
felhúzóst. Neves festmények. 

Ezüsttárgyak. Herendi, 
Zsolnay, borostyán. Arany-, 
ezüst pénzérmék, tallérok, 

papírpénzek. Háborús 
kitüntetések, képeslapok. 

WWW.DUNAGALERIA.HU  
DÍJTALAN KISZÁLLÁS:  

70/381-6345

FIGYELEM! FELMENT  
A TÖRTARANY ÁRA!

9500 FT/G-TÓL. 
FELVÁSÁRLÁS!

Patinás, de mégis mai...  
hagyományos ízek új köntösben...

megszokott minőség tapasztalt karmesterrel... Öreg Miskolcz Hotel és Étterem!

Újra várjuk 30 fős, virágos belső teraszunkkal, nyári étlappal, új séffel,  
organikus borokkal, csapolt sörökkel napi  reggeli és ebéd menüvel!

ÖREG MISKOLCZ HOTEL ÉS ÉTTEREM-ÚJRATÖLTVE,  
MISKOLCON, A HORVÁTH LAJOS UTCA 11-BEN!
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Asztalfoglalás:  
+36 30 337 7159



Új helyre, a Lovagi Tornák 
Tere előtt található Vásár-
térre költözik a térség egyik 
legnépszerűbb gasztroese-
ménye. A program július 10. 
és augusztus 14. között várja 
az érdeklődőket, a rendez-
vény idén is ingyenes.

Érzékszervi stimulálás, kö-
zösségi hangulat és a maradan-
dó pillanat élménye egy szeret-
hető és hangulatos téren – ilyen 
lesz idén a Gasztroplacc Extra, 
mely július 10-étől pénteken-
ként várja majd a vendégeket 
a régió élvonalbeli éttermeinek 
street food alkotásaival, kiváló 
borászainak különlegességeivel 
– tudatta a szervező Miskolci 
Kulturális Központ Kft. kom-
munikációs menedzsere.

– A rendezvény a koráb-
bi helyszínt már kinőtte, az új 
színtér pedig arra is lehetőséget 
ad, hogy még több helyi étterem 
és borászat bemutatkozzon a 
minigasztro rendezvényen. Jú-
lius 10. és augusztus 14. között 
várják az érdeklődet minden 

péntek este hat órától egészen 
éjfélig. A helyszín pedig a Diós-
győri vár lábánál, a Lovagi Tor-
nák Tere előtt található Vásártér 
– mondta Almási Beatrix. A jó 
hangulatról a GasztroPlacc re-
zidens dj-je, LuiBig gondosko-
dik, a fülbemászó dallamokat 

pedig minden este helyi művé-
szek biztosítják.

– Az alkalmakat fényfestés 
teszi felejthetetlenné, aki pe-
dig szívesen tenne egy vársé-
tát, arra is lesz lehetőség. A Di-
ósgyőri vár meghosszabbított 
nyitvatartással, este kilencig 

várja a látogatókat. A rendez-
vény család– és kutyabarát. A 
kicsiket játszósarok, a kisgyer-
mekes anyukákat babamama-
szoba várja. A négylábú ked-
venceknek pedig frissítővel 
készülnek a szervezők – zárta 
a kommunikációs menedzser.

A Vásártérre költözik a Gasztroplacc, ahol a régió élvonalbeli éttermei várják az látogatókat. 
Fotó: Mocsári László
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Erdei Sándor Zsolt önkormányzati képviselő 
lakossági fogadóórát tart július 1-jén, szerdán 
17:00 órától a I. Rákóczi Ferenc Általános Isko-
lában.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

URÁNIA-TEREM:
Június 25-e, csütörtöktől július 1-je, szerdáig, naponta 
16:30-tól: 10 NAP ANYU NÉLKÜL, 19:00 órától: ZÁRÓ-
JELENTÉS
Július 2-a, csütörtöktől július 8-a, szerdáig, naponta 16:30-
tól : EMMA (kivéve szombat, vasárnap), 19:00 órától: Az 
első áruló
Július 4-én, szombaton, 16:00 órától: FÉLVILÁG
Július 5-én, vasárnap, 16:00 órától: TREZOR

BÉKE-TEREM:
Június 25-e csütörtöktől július 1-je, szerdáig, naponta 17:00 
órától: TESS ÉS ÉN – ÉLETEM LEGFURCSÁBB HETE, 
19:30-tól: A MENNYORSZÁGNAK KELL LENNIE
Július 2-a, csütörtöktől július 8-a, szerdáig, naponta 17:00 
órától: VILÁGPOLGÁROK, 19:30-tól: A TERÁPIA

MOZIMŰSOR MŰVÉSZETEK HÁZA 

JÚNIUS 28. – VASÁRNAP
8:45 Szécsi Viki és Vihula Mi-
hajlo zenei flashmobja a Győri 
kapu 24/D előtti területen
13:00  A Debreceni Történel-
mi Korok Hagyományőrző 
Egyesület bemutatója, Diós-
győri vár
16:00 A Perecesi Bányász Fúvó-
szenekar térzenei koncertje, Vö-
rösmarty Mihály tér

17:00 A Perecesi Bányász Fúvó-
szenekar térzenei koncertje az 
Avasi 23-as posta mögött
18:00 A Perecesi Bányász Fú-
vószenekar térzenei koncertje 
a Pattantyús-Ábrahám Géza 
Tagiskola mellett

JÚLIUS 1. – SZERDA
19:00 Betörő az albérlőm, ko-
média, bérletszünet, Miskolci 

Nemzeti Színház, Kamara-
színház
9:00 Miskolci Grafikai Tri-
ennálé, kiállítás, Herman 
Ottó Múzeum, Miskolci Ga-
léria, Rákóczi-ház

JÚLIUS 2. – CSÜTÖRTÖK
9:00 óra: Herman Ottó élete és 
munkássága, kiállítás, lillafü-
redi Herman Ottó Emlékház

JÚLIUS 4. – SZOMBAT
10:00 Játékos lovagi hétpróba, 
ügyességi játék családoknak, 
Diósgyőri vár

JÚLIUS 5. – VASÁRNAP
9:00 Miskolci Régiségvásár a 
belvárosban
10:00 Játékos lovagi hétpróba, 
ügyességi játék családoknak, 
Diósgyőri vár

PROGRAMOK 26. HÉT 

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
június 28-án, vasárnap 
délután 4 órától látható 
a Mindszenti templom 
Szent Péter és Pál napi bú-
csúja, amit Gubala Róbert, 
a Szent Anna templom 
plébánosa mutat be aznap 
délelőtt 10 órától.

A Mindszenti templom 
28-ai, vasárnapi szentmiséje 
után körmenet és fogadás is 
lesz a templomudvarban. A 
fél 12-es szentmise elmarad. 
Ugyanezen a vasárnapon a 
18 órai szentmisét Kelemen 
Didák boldoggá avatásá-
ért mutatják be a Minorita 
templomban. A július 28-án, 
vasárnap délelőtt 10 órától 
kezdődő istentiszteleten kö-
szöntik azokat a testvéreket, 

akik a Miskolc-Alsóvárosi 
Református Egyházközség 
gyülekezetében konfirmál-
tak tíz, húsz, harminc, negy-
ven, ötven, hatvan vagy több 
tíz évvel ezelőtt, vagy most 
tartoznak ide, de máshol 
konfirmáltak ennyi ideje.

Személyi változások a 
miskolci plébániákon: Ter-
nyák Csaba egri érsek au-
gusztus 1-jei hatállyal Mak-
só Péter diósgyőri káplánt 
Jászapátiba helyezte. He-
lyette Marosi Balázs újmi-
sés lesz a diósgyőri káplán. 
Resch András felmentést ka-
pott a Szent Anna plébánia 
kápláni megbízatása alól, és 
Rómában folytatja teológiai 
tanulmányait. Helyére Hol-
ló Gábor eddigi gyöngyösi 
káplán került a Szent Anna 
plébániára.

EGYHÁZI HÍREK

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Június 29. hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 8:30 

Képújság 18:00 Híradó 18:15 Időjárás-jelentés 18:20 Prog-
rampont (programajánló) 18:25 Miskolci Napló (közéleti 
magazin) 19:00 Híradó ism. 19:15 Időjárás-jelentés 19:20 
Honvéd7 (honvédelmi magazin) 19:35 Generációk (idősügyi magazin) 20:00 Híradó 
ism. 20:15 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont (programajánló) 20:30 Képújság

Június 30. kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 08:30 Képújság 18:00 Híradó 18:15 Időjá-
rás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Sportpercek 19:00 Híradó ism. 19:15 
Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 19:25 Mérkőzés: DVTK – Kisvárda baj-
noki labdarúgó-mérkőzés 21:00 Híradó ism. 21:15 Időjárás-jelentés 21:20 Képújság

Július 1. szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 09:35 Képújság 18:00 Híradó 18:15 
Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Egészségpercek 19:00 
Híradó ism. 19:15 Időjárás-jelentés ism. 19:20 Programpont (programajánló) 19:25 
Retro TV (válogatás a Miskolc Televízió archívumából) 20:00 Híradó ism. 20:15 Időjá-
rás-jelentés 20:20 Programpont (programajánló) 20:30 Képújság

Július 2. csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 08:30 Képújság 18:00 Híradó 18:15 
Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Promenád (kulturális maga-
zin) 19:00 Híradó ism. 19:15 Időjárás-jelentés 19:25 Egy nap a világ (útfilm-sorozat) 20:00 
Híradó ism. 20:15 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont (programajánló) 20:30 Képújság

Július 3. péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 8:45 Képújság 18:00 Híradó 18:15 
Időjárás-jelentés 18:20 Játékszünet 18:25 Én is táncolnék 18:45 Köztünk élnek 19:00 
Híradó ism. 19:15 Időjárás-jelentés 19:25 Testközelből 19:45 #mozogjotthon 20:00 
Híradó 20:15 Időjárás-jelentés 20:30 Képújság

Július 4. szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 09:30 Képújság 18:00 Krónika 
(heti hírösszefoglaló) 18:20 Játékszünet 18:25 Egészségpercek ism. 18:50 #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

Július 5. vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 09:30 Képújság 16:00 Hívőszó 18:00 
Miskolci Napló ism. 18:20 Játékszünet 18:25 Promenád ism. (kulturális magazin) 19:00 Én 
is táncolnék (ism.) 19:25 Milli és Rémi kalandjai (esti mese) 19:35 Épí-tech (építészeti ma-
gazin) 20:00 Tiltott kastélyok (dokumentumfilm) 20:55 Képújság

Startol a Gasztroplacc Extra 

Érdemes a kukásokkal jóban 
lenni. Az én koromban már 
megesik, hogy elfelejtem kirak-
ni a gyűjtőedényt, s akkor kap-
kodok, amikor meghallom a 
kukásautó zúgását. Szerencsére 
annyira idilli kapcsolatom van 
velük, hogy már nem csak ka-
rácsonykor és szilveszterkor kö-
szönnek be. Mostanában már 
dudálnak is, ha hiányzik a ku-
kánk a ház elől. Ilyenkor vál-
tunk néhány baráti szót. Arra 
sosincs idő a nagy hajtásban, 
hogy elmeséljem, eldicsekedjek, 
mennyire bennfentes vagyok 
a szemétszállításban. Nem is 
olyan régen ugyanis, a nyolcva-
nas évek derekán én szerkesztet-
tem, forgattam a miskolci kuká-
sok munkavédelmi filmjét.

Abban az időben súlyos 
gond volt, hogy a kocsik hátul-
ján állók nehezen jegyzik meg 
a munkavédelem szabályait, és 
bukdácsolnak a kötelező felvé-
teli vizsgán. Így megbízást kap-
tam, hogy készítsek egy olyan 
oktatófilmet, amelyben tétele-
sen, szemléletesen prezentáljuk 
a szakmájukkal járó veszély-
forrásokat. Ezt kötelező jelleg-
gel megnézetik a munkásokkal.

Megéreztem a kihívást, 
s bár tudtam, hogy nem a 
cannes-i filmfesztiválra ké-

szülünk, a kéttagú stábunk 
szívét-lelkét belefeccölte az 
alkotásba. Jut eszembe erről 
néhány fontos momentum: 
a forgatókönyvben szerepelt, 
a szemetesek munkakezdés 
előtt leveszik a gyűrűjüket, 
nehogy ugrás közben bea-
kadjon valamibe, és leszakít-
sa az ujjukat. S mivel egyikő-
jüknek se volt ilyen ékszere, 
a fővilágosító, Novák János, 
ötleteként a kiszemelt két 
sztárnak egy függönykarn-
is karikáit szedtük le az iro-
dában. Innentől már biztos 
voltam benne, semmi nem 
akadályozhat meg a film le-
gyártásában.

Tessék elképzelni, hogy Mis-
kolcon legalább nyolc helyszí-
nen – sok néző jelenlétében 
- játszottuk el, miként kell a 
kukáskocsi takarásából bal-
ra és jobbra óvatosan kilépni. 
Legalább hússzor kellett lefor-
gatni a vészfékezéses imitációt. 
A személyautó sofőrjének úgy 
kellett satuznia, hogy centimé-
terek válasszák el az óvatlanul, 
körültekintés nélkül előbukka-
nó kukás embertől. A munka-
védelmi film szinkronizálása 
a Miskolci Rádió stúdiójában 
készült. Külön rendeltük meg 
a nagy fékcsikorgást.

A megrendelő annyira elé-
gedett volt a kész alkotással, 
hogy átadáskor úgy éreztem, 
hamarosan végigsétálhatok 
az Oscar-díj-átadó gála vörös 
szőnyegén. A vállalat elismerés-
ben részesítette a lámpalázmen-
tes szereplőket, megérdemelten, 
majd egy óriási boltot csináltak. 
A filmünket sokszorosították, és 
az ország összes hulladékszállító 
vállalatának eladták.

Éppen a múlt héten rákérdez-
tem az utcánkba járó kukások-
tól, hogy mehetnék-e egy kört, 
ott hátul kapaszkodva. Gyerek-
koromban is sokat álmodoztam 

erről. A locsolókocsi végében 
lévő kabrióülésben feszítő urat 
is nagyon irigyeltem. Ő volt, 
aki szórakozásból kánikulában 
ide-oda fröcskölt mindenkit a 
főutcán. Sajnos ilyen locsoló-
autó már nincsen. Kukáskocsi 
viszont van, sőt a hírek szerint 
még két újjal is gazdagodunk.

A bakancslistámon kipipá-
lásra vár egy kör: a kukásautón 
való kapaszkodás. Nem árultam 
el, hogy betéve tudom az idevo-
natkozó szabályokat. Még nem 
tudom, sikerül-e a produkció. Ha 
igen, közben még szelfizek is.

Szántó István

Jegyzet

Egy körre felkapaszkodhatok?

Fotó: Urbán Tamás, Fortepan
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Kötelező olvasmányok  
a Géniuszból 

1

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban 
ezúttal népszerű kötelező olvasmányok címét 
rejtettük el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat 
végén, együtt, egy e-mailben küldjék el! Be-
küldési határidő: 2020. július 22. E-mail-cím: 
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtések 
beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. 

A nyereményt a Géniusz könyváruház biztosítja. Előző rejtvényünk 
helyes megfejtései: 1. A szegény ember káposztája 2. A sárga 
csillag gyermekei 3. A Jóbarátok-generáció 4. A pók hálójában. 
Nyertesek: Welther Mária (Miskolc) és Hegedűs Istvánné (Miskolc).
Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kérjük, jelezzék ezt 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.) Érdemes olyan megoldásokat keresnie, 
amelyek biztos sikerhez vezetnek, mert ezen a héten nem érde-
mes kockáztatni. Foglalkozzon azokkal a dolgokkal, amelyek iga-

zán fontosak, és ne vesztegessen időt az aggódásra!

Bika (04. 21. – 05. 20.) Használja ki, ha egy kicsit lelassul Ön 
körül az élet, mert ez jó alkalom lehet arra is, hogy átgondolja a 
dolgokat, és végre pontot tegyen néhány ügy végére. Éljen a kí-

nálkozó lehetőségekkel, jó ideig nem lesz hasonló alkalom. 

Ikrek (05. 21. – 06. 21.) Egyszerre kell több helyen is helyt állnia, 
és ez komoly kihívást jelenthet. Szerencsére talál erőt magában 
ahhoz, hogy elboldoguljon a feladattal. Arra vágyik, hogy egyedül 

is bebizonyíthasson valamit. 

Rák (06. 22. – 07. 22.) Kellemetlen helyzetben találhatja magát, 
amit még csak továbbtetéz valamilyen baj. Igyekezzen pozitívan 
szemlélni ezeket a dolgokat, és akkor megoldást is talál. Próbál-

jon ésszerű maradni, akkor is, ha néha nehéz. 

Oroszlán (07. 23. – 08. 23.) Csak elméletben fél még valami-
től. Amikor a gyakorlat ideje is eljön, minden erejét összeszedi, és 
sikerül könnyedén megugrania az akadályokat. A megfelelő visz-

szacsatolás segít abban, hogy még tovább fejlődjön.

Szűz (08. 24. – 09. 23.) Olyan ötlettel áll elő, ami nem minden-
kinek tetszik, de lesz, aki meglátja benne a lehetőséget. Készen áll 
arra, hogy megvalósítsa a terveit, és erre a párja is vevő. Meglátja, 

együtt nagyon sok mindenre képesek lehetnek.

Mérleg (09. 24. – 10. 23.) Ha sikerül megértenie egy problé-
mát, akkor a megoldás is világossá válik. Ne féljen kimutatni az 
érzéseit, és bevonódni mások világába is. Használja ki a kínálkozó 

lehetőségeket, ritkán van ilyen alkalom! 

Skorpió (10. 24. – 11. 22.) Zavarja, hogy valaki nem alaposan 
végez el egy feladatot, és ezzel az Ön munkáját is nehezíti. Tegye 
tisztába, hogy mik az elvárásai, és máskor nem kerül ilyen hely-

zetbe. Érdekes megfigyeléseket tehet mostanában.  

Nyilas (11. 23. – 12. 21.) Bármennyire igyekszik is, úgy érzi, 
mindig le lesz egy kicsit maradva. Próbálja ledolgozni ezt a hát-
rányt, de közben ne másokhoz hasonlítgassa magát. Merje fel-

vállalni a küzdelmeket, amik adódnak az életében. 

Bak (12. 22. – 01. 20.) Valaki meg tudja nevettetni, és ez min-
dennél többet jelent az Ön számára. Bármilyen nehéz is a helyzet, 
lesz, akire számíthat majd ezekben a pillanatokban. Tisztázzon 

minden kérdést az ügy érdekében!

Vízöntő (01. 21. – 02. 19.) Ezen a héten végre lesz egy kis ideje 
arra, hogy elrendezze a dolgokat, és mindent úgy alakítson, aho-
gyan szeretné. Ha úrrá lesz a dolgokon, nem lesz több oka az aggo-

dalomra. A későbbiekben már könnyű dolga lesz.

Halak (02. 20. – 03. 20.) Ne akarjon mindenkinek megfelel-
ni, és ne vegyen minden kötelességet a saját nyakába. Inkább az 
olyan helyzeteket keresse, amikben valóban jól érzi magát. Min-

den készen áll, igyekezzen learatni a gyümölcsöket!

Három hónap kényszerszünet 
után vasárnap délelőtt ismét 
megrendezték a termelői na-
pot Miskolc belvárosában.

Az érdeklődőket meghosz-
szabbított nyitvatartással, reggel 
nyolc és délután két óra között 
várták az Erzsébet téren, ahol az 
esős időjárás ellenére mintegy 
negyven árus kínálta portékáit. 

A termelői napot minden hónap 
harmadik vasárnapját tartják 
meg, az utóbbi három hónapban 
viszont a koronavírus-járvány 
miatt elmaradtak a vásárok. A 
rendezvény jövő hónapban lesz 
ötéves, amelyre a tervek szerint 
a szervező Miskolci Kulturá-
lis Központ különleges progra-
mokkal készül. 

Fotó: Végh Csaba

Visszatért a termelői nap 

Ezen jelzőkkel illethetőek a Miskolci Szimfonikus Zenekar Promenádkoncertjei, amelyek hagyományosan zenei évadjuk 
lezárását jelentik. A június végi hangversenyek helyszíne eredetileg a Miskolci Nemzeti Színház Nyári Színháza, de a jár-
ványügyi helyzetre való tekintettel idén új helyen, a miskolci szabadidőközpont 2-es jégpályáján tartották meg a koncertet 
csütörtök este, az előírások szigorú figyelembevételével. A program üde, nyári kikapcsolódást kínált kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt. Fotó: Juhász Ákos

KÖNNYED, VIDÁM, NÉPSZERŰ

Galamb Alex, a nehézsorsú 
roma családból származó, 
huszonkét éves pék Hernád-
németiben szeretne saját pék-
séget nyitni. Célja munkára 
nevelni a jövő generációját.

Sütni jó – ez a kampány neve, 
amit Galamb Alex „sütött ki”, 
hogy megmutassa szegény-
ségben élő gyerekeknek, mi-
vel töltsék el hasznosan nyári 
szün idejüket. A közösségi sütés 
élményével ismerteti meg őket, 
a foglalkozás hangulatát öcs-
cse, Galamb Róbert is nagyon 
szereti. – Szeretek sütni, olyan, 
mintha játszanánk. Alex rám 
adja azt a pólót, amin rajta van 
a nevem is – mondta a kisfiú 
büszkén, majd hozzátette, sokat 
segített a pékség kialakításának 
munkáiban.

– Ő a legaktívabb résztvevő-
je a tizenöt gyereket összefogó 
kampánynak – mondta Ga-
lamb Alex. A Számozott utcák-

ból felemelkedett roma fiú iga-
zi közösséget akar kovácsolni 
a gyerekekből. – Nemcsak sü-
tünk, hanem szerepjátékokkal 
is eltöltjük az időnket, hiszen 
tanultam drámapedagógiát. 
Szeretném, ha egy olyan csapat-
tá állnának össze, mint egy is-
kolai osztály – hangsúlyozta.

A tizenöt évesen édesanyját 
otthagyó és gyermekvárosban 
nevelkedő férfi hernádnéme-
ti szegénytelepén elhelyezkedő 
otthonának egyik helyiségét 
alakítja át konyhává. – Fel lesz 
csempézve az egész, a földön já-
rólap lesz, amott meg a moso-
gató, hiszen az is szerves része 
a konyhának. Víz még nincs az 
ingatlanban, de szeretném be-
vezettetni, mint ahogy az ipari 

áramot is. Vannak jelentkezők, 
akik segíteni akarnak nekem, 
nagyon hálás vagyok ezért. Így 
tudtunk plafont készíteni, ami-

ben lámpák világítanak, és lett 
egy kétszárnyú ajtóm is. Főleg 
eszközadományokra van szük-
ségem: építőanyagokra (csempe, 
falfesték), használt, de jó állapo-
tú sütőkre, konyhai eszközökre 
(keverőtálak, habverők) és alap-
anyagokra a sütéshez (liszt, cu-
kor, sütőpor, lekvár, kakaópor).

Répássy Olívia

Puszta falakból álmodott saját pékséget

Galamb Alex közösséget akar kovácsolni a gyerekekből. Fotó: 
Mocsári László 

Eszközadományokkal kapcsolatban az alábbi telefonszám 
hívható: 06 20 566 54 38. Pénzadomány esetén az alábbi szám-
laszámra várják a felajánlásokat: OTP 11773346-02406079. A 
közlemény rovatba: Sütni jó!
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