
Bejáráson tekintették meg 
a miskolctapolcai fejleszté-
seket, valamint a fejlesztés 
előtt álló parkokat, sétá-
nyokat kedden a város ve-
zetői és a Miskolc Holding 
Zrt. szakemberei.

Veres Pál úgy fogalmazott, 
a városrész turisztikailag ki-
emelt jelentőségű, ezért fon-
tos annak a folyamatos meg-
újítása. 

– Tapolca az egyik legis-
mertebb és legnépszerűbb 
miskolci turisztikai deszti-
náció, sokan érkeznek ide 
nemcsak Magyarországról, 
hanem külföldről is – mond-
ta a Miskolci Naplónak a vá-

rosvezető. Hozzátette, fon-
tosnak tartják, hogy „ne 
csak a Barlangfürdő, vagy 
a strand várja megfelelő ál-

lapotban az ide érkezőket és 
azokat a miskolciakat, akik 
kijönnek ide sétálni, vagy 
itt élnek, hanem rendben le-

gyenek a parkok, tiszta le-
gyen a tó, járhatók a sétá-
nyok, a járdák.”

Folytatás a 3. oldalon

Július 10-én, pénteken 
ünnepelte az MVK a he-
lyi villamosközlekedés 123 
éves évfordulóját. Ebből az 
alkalomból idén is kigördült 
a remízből a sárga Tátra vil-
lamos.

A szerelvény közlekedtetésé-
vel azokra szeretett volna em-
lékezni Miskolc közlekedési 
vállalata, akik 1897. július 10-

én lehetővé tették és elindítot-
ták a villamosközlekedést Mis-
kolcon. A villamost érvényes 
utazási okmánnyal, jeggyel, 
bérlettel bárki igénybe vehette.

Eredetileg egy bécsi (SGP) 
villamos is elindult volna nosz-
talgiaszerelvényként, erre tech-
nikai okok miatt végül most 
nem került sor. Az MVK azt 
ígéri, később pótolják az el-
maradt köröket. Rövid időre a 

Tátra is kiállni kényszerült, a 
közlekedési cég munkatársai 
azonban hamar megjavították, 
így délután fél négytől ismét 
szolgálatba állt.

Miskolc egyike volt azok-
nak az első vidéki városoknak, 
ahol villamosvonal-hálózat 
épült. A borsodi megyeszék-
hely legalább tíz évvel előzött 
meg olyan nagyvárosokat eb-
ben, mint Debrecen és Szeged. 

Szombathely egyébként Mis-
kolccal együtt ünnepelhetne, 
ott ugyanis szintén 1897-ben 
nyitották meg a villamosháló-
zatot, de a vasi nagyvárosban 
1974-ben felszámolták a vil-
lamosközlekedést. A miskolci 
villamosközlekedés első száz-
huszonhárom évére lapunk 
összeállítással, és sok-sok fotó-
val emlékezik. 

Folytatás a 6. oldalon
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 ÜNNEPELT AZ MVK

Robotoktól és gyerekzsivajtól han-
gos a Kós Károly Építőipari Szakgim-
názium digitális alkotóműhelye, ahol 
megkezdődtek az idei nyári napkö-
zik. Az intézményben többféle tábor-
ral is várják a tanulókat, akik a többi 
közt drónokkal, robotokkal, a legkü-
lönbözőbb építőanyagokkal és kreatív 
feladatokkal foglalkozhatnak. Az egy-
hetes táborok a nyár végéig tartanak.

Folytatás a 2. oldalon

DIGITÁLIS NAPKÖZI A KÓSBAN

Az alapítávány példaér-
tékű szociális munkáját is-
merték el. A díjjal kétmil-
lió forint összegű anyagi 
elismerés is jár.

Gazdálkodás, lakhatás, 
képzések, szociálterápia, 
szemléletformálás, és ami 
talán a legfontosabb: mun-
kalehetőség biztosítása – a 
több mint húsz éve működő 
Szimbiózis Alapítvány leg-

főbb célja, hogy bebizonyít-
sa: a fogyatékossággal élők 
is hasznos tagjai a társada-
lomnak. Ezt a munkát is-
merték most el a Jószolgálat 
díjjal. A Twickel-Zichy Má-
ria Terézia Alapítvány által 
létrehozott díjat idén ne-
gyedik alkalommal adták át 
azoknak a jelölteknek, akik 
példaértékű szociális mun-
kát végeznek. 

Folytatás a 3. oldalon

Jószolgálati díj  
a Szimbiózisnak

TÖBB MILLIÁRD FORINTOS  
FEJLESZTÉSEK MISKOLCTAPOLCÁN

A Praktizáló Orvosok Szövetsége új 
elismerését idén adták át először. Az 
elnökség ebben az évben „Az év há-
ziorvosa” díjat Görgei Tibornak ítélte 
oda. Az elismerés a doktort még jobb 
és több munkára sarkallja, legfőbb ve-
zérelve, hogy bármit is csinálunk, azt 
a legnagyobb lelkesedéssel tegyük. 

Portré a 3. oldalon

AZ ÉV HÁZIORVOSA: VÁLTOZTATNI 
KELL A RENDSZEREN

SZÁZHUSZONHÁROM ÉVES  
A MISKOLCI VILLAMOSKÖZLEKEDÉS

Közel kétszázer forintnyi 
taxiszámlát fizettetett ki a 
miskolci önkormányzattal, 
azaz a miskolci adófize-
tőkkel Alakszai Zoltán, 
Miskolc korábbi jegyzője, 
egy év alatt – állítja Bazin 
Levente, a Velünk a Város 
politikusa.

Az önkormányzati kép-
viselő kérdéseket intézett 
Alakszai Zoltánhoz: volt-e 
korlátlan hivatali bankkár-
tyája Miskolc korábbi, fi-
deszes önkormányzatától? 
Miért vett fel több százezer 
forint készpénzt erről a kár-
tyáról Budapesten, és azt 
mire költötte? Vagy hogy 
miért a miskolciak adófo-

rintjaiból fizették az ő buda-
pesti taxiszámláit? – hiszen 
azt állítja, Miskolcon élt és 
dolgozott.

Folytatás a 3. oldalon

A miskolciak pénzéből 
taxizhatott Alakszai



Újraindul a kábítószer elleni 
összehangolt munka a város-
ban. A probléma kezelésében 
résztvevő szervezetek a jár-
vány után először üléseztek.

Krisztián 12 éves korában 
nyúlt először kábítószerhez. Fü-
ves cigivel kezdett, 16 éves korá-
ra már heroinfüggő volt.

– Összesen olyan 22 évig 
drogoztam. Ami kőkemény 
volt, az a heroin, az nagyon so-
káig tartott. Körülbelül 17-18 
évig csináltam, hat éve vagyok 
tiszta. 38 éves vagyok, van egy 
hétéves kislányom – mondta 
Hamzók Krisztián.

Ottó is évekig drogozott. 
Először csak havonta, heten-
te, majd naponta vásárolta a 
heroint. Azt mondja, a mis-

kolci Drogambulanciának kö-
szönheti, hogy leszokott a szer-
ről. – Amikor bejövünk ide és 
csoportos foglalkozás van, az 
olyan, mint a zsibvásár a pia-
con. De akkora jó, hogy élvezet 
és szívesen jövök – fogalmazott.

A Drogambulancia Ala-
pítvány egész Borsod-Aba-
új-Zemplén megyéből fogad 
klienseket. Csaknem százan 
majdhogynem napi szinten 
kapcsolatban állnak a szer-
vezettel. A Drogambulancia 
speciális esetben a Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórumhoz 
is fordulhat.

– Számunkra is nagyon fon-
tos a Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum és azon belül is a tagok, 
hiszen ők azok, akik miután 
hozzájuk fordult valaki, tudják, 

hogy küldhetik hozzánk a bár-
milyen szenvedélybetegséggel 
küzdő klienseket – nyilatkozta 
Dobos Tímea, a Drogambulan-
cia Alapítvány elnöke.

A Kábítószerügyi Egyez-
tető Fórum 2013 óta műkö-
dik Miskolcon és csaknem 30 
helyi szervezetet fog össze. A 
koronavírus-járvány miatt 
március óta először üléseztek 
a tagok. A rendezvényen el-
hangzott, hogy terveik között 
az is szerepel, hogy megjelen-
nek majd a városi rendezvé-
nyeken is, ahol szeretnék a lá-
togatók figyelmét felhívni az 
egészséges életmód fontossá-
gára és a szenvedélybetegség 
kialakulásának veszélyeire.

– Megállapodtunk abban, 
hogy milyen stratégia men-

tén fogunk a városban dol-
gozni, együttműködni azok-
kal a szervezetekkel, amelyek 
a drog ellen próbálnak fellépni 
akár megelőzéssel, akár árta-
lomcsökkentéssel, segítséggel, 
rehabilitációval vagy bűnül-
dözéssel. Ezek a szervezetek 
dolgoznak ebben a testület-
ben együtt; összehangoljuk a 
munkánkat, és igyekszünk a 
városban segítséget nyújtani 
ezen a területen – fogalmazott 
Lasztócziné Szomoru Mónika, 
a Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum szakmai elnöke.

A Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum ülésein az egyes szer-
vezetek egymás munkáját is 
megismerhetik. Ezúttal a Mis-
kolci Önkormányzati Rendé-
szet mutatkozott be. 

Aktuális
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Több mint kilencezerrel nőtt a regisztrált álláskeresők 
száma Borsod-Abaúj-Zemplénben a veszélyhelyzet idején 
– derült ki a kormányhivatal statisztikájából.

Januárban még alig ha-
ladta meg a harmincötezret 
a nyilvántartott munkanél-
küliek száma, májusban vi-
szont ez a szám már negy-
vennégyezer fölé nőtt. 
Demeter Ervin lapunknak 
azt mondta: az országos át-

laghoz képest a megyében 
kevésbé romlott a munka-
ügyi helyzet a vírus miatt. 
A kormány intézkedéseinek 
köszönhetően pedig – mint 
például a csökkentett mun-
kaidőhöz köthető támogatás 
– a romló tendenciát sike-

rült megfordítani – hangzott 
el azon a sajtóreggelin, amit 
a kormánymegbízott Csö-
bör Katalin országgyűlési 
képviselővel tartott csütör-
tökön. – Amit stratégiailag 
lehet most tenni, az a beru-
házások ösztönzése, ami új 
munkahelyeket teremt. A 
kormány kiemelten támo-
gatja ezeket a fejlesztéseket – 
hangoztatta Demeter Ervin.

NÁLUNK KEVÉSBÉ ROMLOTT  
A MUNKAÜGYI HELYZET

Megújulhatnak a szakképző iskolák

EGYÜTT A DROGOK ELLEN 
Robotoktól és gyerekzsivajtól hangos a Kós Károly Épí-
tőipari Szakgimnázium digitális alkotóműhelye, ahol 
megkezdődtek az idei nyári napközik. Az intézményben 
többféle táborral is várják a tanulókat, akik a többi közt 
drónokkal, robotokkal, a legkülönbözőbb építőanyagokkal 
és kreatív feladatokkal foglalkozhatnak.

A Miskolci Szakképzési 
Centrum idén egész nyáron 
szervez ötnapos napközis tá-
borokat az általános iskolá-
soknak. A szakkörök során 
drónokat programoznak, ro-
botokat építenek, valamint 
logikai és kreativitást igény-
lő játékos feladatokat oldanak 
meg. A gyerekek a tábor vé-
gén pedig hazavihetik, amit 
építettek.

A Miskolci Szakképzési 
Centrum segítségével a Di-
gitális Közösségi Alkotómű-
hely most három különböző 
tábort indított, ezek a nyári 
szünetben végig várják a gye-

rekeket. A jelentkezők a mo-
dellezés és a robotika mellett 
hamarosan a digitális alkotó-
tábort is kipróbálhatják.

– Most éppen kreatív tá-
bort tartunk, itt a gyerekek 
megismerkednek egy picit a 
robotikával, annak a fejlesz-
tésével, programozásával. Sa-
ját maguk készítenek külön-
böző tárgyakat, eszközöket, 
autókat, repülőket, amit ki-
találnak – fogalmazott Gönc-
falvi Balázs, az intézmény 
műhelymestere. A táborokra 
még lehet jelentkezni. A rész-
letek a www.ajovodittkezdo-
dik.hu oldalon olvashatók.

Digitális napközi  
a Kósban

A veszélyhelyzet alatt is jól 
vette az akadályokat a mis-
kolci hajléktalanellátás. A te-
rületen három szervezet dol-
gozik együtt. Összehangolt 
munkájuk egyik eredménye, 
hogy senki nem fertőződött 
meg. A hajléktalanellátásban 
egy esetleges második jár-
ványhullámra is felkészültek.

A márciusban kihirdetett 
veszélyhelyzet a hajléktalan-
szállón élőket is szigorú szabá-
lyok közé szorította. Az intéz-
ményben komoly járványügyi 
intézkedéseket, látogatási és 
kijárási tilalmat vezettek be. A 
Vöröskereszt hajléktalanszál-
lóján 320 ellátottról gondos-
kodnak, a járvány ideje alatt 
egyikük sem hagyhatta el az 
intézményt, kivéve azok, akik 
dolgozni mentek. Az új klien-
sek és a kórházból visszaérke-
ző lakók elkülönítéséről külön 
gondoskodtak. A veszélyhely-
zetet ugyan feloldották, de a 
járvány esetleges visszatérése 
sem okoz majd problémát az 
ellátásban.

– Fel vagyunk készülve egy 
esetleges második járványhul-
lámra is, a védőfelszerelések, 
a fertőtlenítőszerek rendelke-

zésre állnak. A veszélyhelyzet 
feloldása óta is folyamatos a 
hőmérőzés, az intézmény szol-
gáltatásait fertőtlenítő kézmo-
sás után lehet igénybe venni, 
tehát készenlétben vagyunk 
– tájékoztatott Duberné Du-
naveczki Éva, hajléktalanel-
látásért felelős polgármeste-
ri megbízott. Hozzátette: az 
MVK Zrt. a Vöröskereszt 
rendelkezésére bocsátott egy 
helyiséget, ahol 15 fő részére 
alakítottunk ki elhelyezési le-
hetőséget.

Miskolcon három szerve-
zet foglalkozik hajléktalanel-
látással. A veszélyhelyzet alatt 
a Máltai Szeretetszolgálat, a 
Napfényt az Életnek Alapít-

vány és a Vöröskereszt szoro-
san együttműködött.

– Jól sikerült megoldanunk 
ezt a nagyon fontos koordi-
nációs feladatot. A rendszert 
egycsatornássá tettük, egy 
megbízott koordinátora volt a 
hajléktalanellátásnak, és min-
denki őt tudta keresni. Így na-
gyon gyorsan és flottul sike-
rült a feladatokat megoldani, 
illetve válaszokat adni a fel-
merülő kérdésekre – nyilat-
kozta Varga Andrea. Miskolc 
alpolgármestere hozzátette, a 
szervezetek sikeres együttmű-
ködésének egyik legfontosabb 
eredménye, hogy a hajlékta-
lanellátásban senki nem fertő-
ződött meg.

Jól vették az akadályokat

Többféle táborral is várják a tanulókat. Fotó: Mocsári L.

Duberné Dunaveczki Éva. Fotó: Juhász Ákos

A miskolci Drogambulancia az egész megyéből fogad klienseket. Fotó: Juhász Ákos

Elkészültek a látványtervei a 
felújítandó miskolci szakkép-
ző iskoláknak. A felújításra 
több milliárd forint jut.

A Miskolci Szakképzési 
Centrum kormánytámoga-
tásból 6 és fél milliárd forin-
tot fordíthat négy intézmény 
fejlesztésére. Ez a négy iskola 
a Kandó Kálmán Informati-
kai Technikum, az Andrássy 
Gyula Gépipari Technikum, a 
Szemere Bertalan Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium 
és a Szentpáli István Kereske-
delmi és Vendéglátó Szakgim-
názium. Kiss Gábor, a Miskolci 

Szakképző Centrum kancel-
lárja elmondta, hogy az alap-
vető cél újragondolni az isko-
lákkal kapcsolatban kialakított 
képet. Olyan vonzó iskolai 
környezetet, jól fölszerelt mo-

dern laboratóriumokat, isko-
lákat, tantermeket, közösségi 
termeket szeretnének teremte-
ni, amelyek az iskolaválasztás 
előtt álló diákok és szüleik szá-
mára is vonzó alternatíva lehet.

A Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnázium látványterve



A Diósgyőri Gimnázium 
közössége nem fogadja el a 
szakminisztérium döntését, 
hétfőn csendes demonstrá-
ción tiltakoznak ellene az 
intézményben.

Több miskolci oktatási in-
tézmény is új vezetővel kezd-
heti a tanévet. A Földes Fe-
renc Gimnázium esetében 
egyelőre sok a kérdőjel, de ott 
sem felhőtlen az öröm, ahol 
már megtörtént a kinevezés: 
a Diósgyőri Gimnáziumnak 
ugyanis már van igazgatója, 
csak éppen a döntéssel sem a 
tantestület, se a szülői közös-
ség nem ért egyet.

Jelenleg azt tudni, hogy a 
patinás gimnázium vezetésé-
vel az államtitkár Komporday 
Leventét bízta meg. Ő koráb-
ban a Sátoraljaújhelyi Georgi-
kon Görögkatolikus Mező-
gazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközép-
iskola és Kollégiumot vezette. 
A másik pályázó viszont ezer 
szállal kötődik az Diósgyőri-
hez: ő Sziszkosz Róbert, aki 
2011-től általános igazgató-
helyettese az intézményben, 
idén márciustól pedig meg-
bízott igazgatóként irányí-
totta a gimnáziumot, mivel 
Péter Barnabás, a korábbi ve-
zető heteken belül nyugdíjba 

vonul (Péter Barnabás mun-
kásságát egyébként Pro Urbe 
kitüntető címmel ismerte el 
idén Miskolc városa)

A tantestület korábban 
nyílt levelet juttatott el a Mis-
kolci Tankerületi Központ 
igazgatójának, dr. László Ist-
vánnak, melyben azt írják: 
nem értenek egyet Sziszkosz 
Róbert pályázatának elutasí-
tásával. A korábbi általános 
igazgatóhelyettes „kiváló ta-
nári munkáját versenyered-
mények bizonyítják. Veze-
tőként kollégái bizalmát és 
megbecsülését élvezi, az in-
tézmény szülői és diákközös-
sége maximálisan támogatja 
és mellette áll. Sziszkosz Ró-
bert ismeri a Diósgyőri Gim-

názium múltját és jelenét, 
ennek alapján készítette el a 
jövőre vonatkozó pályázatát, 
melyet szakmai szempontból 
részletesnek, hitelesnek ítél a 
tantestület. Ez a másik pályá-
zat esetében nem mondha-
tó el. Ragaszkodunk hozzá, 
hogy bírálják felül a döntésü-
ket, és gimnáziumi, szakmai 
tapasztalatok alapján történ-
jen a Diósgyőri Gimnázium 
igazgatói kinevezése!”

A szülők levele a Faceboo-
kon is olvasható, ők Kom-
porday Leventének írtak. Azt 
írták, megdöbbentek a sáto-
raljaújhelyi pedagógus kine-
vezésén, mert fel sem merült 
bennük, hogy nem a gimná-
ziumhoz ezer szállal kötődő 

Sziszkoszt nevezik ki. Arra 
kérték az új igazgatót, mond-
jon le. A szülők egyébként a 
tankerületnél is tiltakoztak 
a volt általános igazgatóhe-
lyettes pályázatának eluta-
sítása miatt. Válasz egyelőre 
nincsen, a történet július 13-
án este 6 órakor csendes de-
monstrációval folytatódik a 
Diósgyőri Gimnáziumban.

Nem az első eset
Ahogyan arról korábban 

beszámoltunk, a Földesben 
azért írtak ki vezetői pályáza-
tot, mert az intézmény addigi 
igazgatója, Veres Pál a 2019-
es önkormányzati választá-
sok után Miskolc polgármes-
tere lett. Az intézmény élére 
hárman pályáztak: Fazekas 
Róbert igazgatóhelyettes, Ko-
vács Benedek, az iskola fizi-
ka-informatika szakos taná-
ra, valamint Hajdu Hajnalka, 
a sajószögedi általános iskola 
igazgatója, a megyei közgyű-
lés fideszes képviselője. Az 
intézmény közalkalmazotti 
tanácsa Fazekas Róbertet tá-
mogatta, viszont ez a pályázat 
árvénytelen lett, mert a köz-
nevelésért felelős államtitkár 
egyik pályázót sem támogat-
ta. A Földes esetében így új 
pályázatot írnak ki. 

T. Á.

Bejáráson tekintették meg 
a miskolctapolcai fejleszté-
seket, valamint a fejlesztés 
előtt álló parkokat, sétányo-
kat kedden a város vezetői 
– Veres Pál, Miskolc polgár-
mestere és Varga Andrea 
Klára alpolgármester – vala-
mint a Miskolc Holding Zrt. 
szakemberei.

Folytatás az 1. oldalról
– Az alpolgármesterrel és a 

Holding szakembereivel ép-
pen ezért tartottunk bejárást 
ma Miskolctapolcán, felmér-
tük, hol van szükség felújítás-
ra, karbantartásra, és tájéko-
zódtunk arról is, hol tartanak 
az ide tervezett fejlesztések, a 
védett park megújítása, a gyűj-
teményes kert kialakítása, vagy 
a csónakázótó rehabilitációja. 
Ezek a fejlesztések mindany-
nyiunknak ugyanolyan fon-
tosak, hisz Miskolctapolca 
közös büszkeségünk, így meg-
óvnunk, szépítenünk és fejlesz-
tenünk is közösen kell, közös 
érdekünk – hangsúlyozta Ve-
res Pál.

Miskolctapolca fejlesztésére 
Miskolc városa korábban két 
pályázatot is elnyert. A” Zöld 
város kialakítása Miskolcta-
polca akcióterületen” nevű, 
903 millió, míg a „Miskolcta-
polca turisztikai fejlesztése” 
című 628 millió forint értékű, 
ez utóbbiban konzorciumi 
partner a Miskolci Görögkato-
likus Egyház.

Sétányok, csónakázótó
Az első projekt részeként fel-

újítják a Barabits sétányt, ahol 
info- és szolgáltatópavilon-jel-
legű épületet alakítanak ki, a 
Barabits és a Pazár sétányok 
közötti területen pedig új ját-
szótér létesül. Rehabilitálják a 
csónakázótavat is: a munkák 
részét képezi az iszapmentesí-
tés, a bemosódás elleni véde-

lem, a partfal rekonstrukciója, 
a vízépítési műtárgyak felújí-
tása, de kert- és tájépítészeti 
beavatkozások is szerepelnek. 
Kialakítanak egy új csónak-
házat egy szolgáltatóegységgel 
együtt, és megújítják a csóna-
kázótónál található hidat is. 
Végül, de nem utolsósorban 
felújítják a Dehmel Nándor sé-
tányt is.

Fényjáték,  
gyűjteményes kert

A másik projektnek köszön-
hetően zenélő, fényjátékkal el-
látott szökőkutat alakítanak ki, 
megújítják a helyi védettséget 
élvező parkot, és gyűjteményes 
kertet is létrehoznak. A projekt 
részeként az Akropolisz Sza-
badtéri Színpad infrastruktu-
rális fejlesztése is megtörténik.

A tervek szerint télen kez-
dődik és 2022. március 31-ére 
készül el mindkét beruházás, 
melynek célja Miskolctapolca tu-
risztikai vonzerejének erősítése, 
védett természeti értékeinek be-
mutatása, a szolgáltatások, prog-
ramlehetőségek bővítése, ezáltal 
az átlagos tartózkodási idő, a tu-
risztikai bevételek növelése.

Tajthy Ákos
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Közel kétszázer forintnyi taxiszámlát fizettetett ki a 
miskolci önkormányzattal, azaz a miskolci adófizetők-
kel Alakszai Zoltán, Miskolc korábbi jegyzője, egy év 
alatt – állítja Bazin Levente, a Velünk a Város politikusa.

Folytatás az 1. oldalról
– Ennek ellenére hivatali 

ideje alatt közel kétszázezer 
forintnyi taxiszámlát fizet-
tetett ki a miskolci önkor-
mányzattal, azaz a miskolci 
adófizetőkkel, amellett, hogy 
amúgy is annyit ment szol-
gálati autóival, hogy akár 4 
és félszer megkerülhette vol-
na a Földet – mondta Ba-
zin Levente, hozzátéve: csak 
üzemanyagra, parkolásra és 
autópálya-matricára több 
mint 7,5 millió forintot köl-
tött a korábbi jegyző.

Felidézte Alakszai Zol-
tán azon állítását, hogy a 
több százezer forintos étter-
mi számlák a befektetőkkel 
történt vacsorák után ma-
radtak, de a Velünk a Város 
politikusa szerint „erre sem-

milyen bizonyítéka nincs”. 
– Ellenben mi bizonyítani 
tudjuk, hogy a számlák egy 
részén nem az éttermi fo-
gyasztásra alkalmazott 5 szá-
zalékos Áfa szerepel, hanem 
27 százalékos, amit alkohol-
fogyasztásra vagy elvitelre 
alkalmaznak. Mindezekre a 
kérdésekre választ várnak a 
miskolciak.

A Velünk a Város politi-
kusának sajtótájékoztatójára 
reagálva Alakszai Zoltán el-
mondta: „Úgy tűnik, Bazin 
Levente rám csavarodott, és 
péntekenként Alakszai-na-
pot tart ahelyett, hogy dol-
gozna. Javaslom neki és a 
többi baloldali képviselőnek, 
hogy kezdjenek el dolgozni. 
Ehhez jó egészséget kívá-
nok.”

Az idén negyedik alkalom-
mal átadott elismerésre 
minden évben olyanokat 
jelölnek, akik példaértékű 
szociális munkát végez-
nek.

Folytatás az 1. oldalról
Jakubinyi László, a Szim-

biózis elnöke érdeklődé-
sünkre elmondta, nagyon 
büszkék arra, hogy a szo-
ciális területen jelölt 814 
szervezet közül méltónak 
találták őket a megtisztelő 
elismerésre.

– Különösen azért va-
gyunk büszkék a díjra, mert 

erre nem lehet pályázni. Erre 
csak valaki jelölhet. Minket 
az egyik nálunk lakó autis-
ta, aspergeres fiatal jelölt, 
mondván: mi megmentet-
tük az ő életét. Borzasztóan 
motiváló számunkra ez az 
egész – mondta.

A díjjal kétmillió forint 
összegű anyagi elismerés is 
jár. Az összeget a megvál-
tozott munkaképességű és 
fogyatékossággal élő mun-
katársainak értékteremtő 
foglalkoztatására, valamint 
„Korai fejlesztési és kom-
munikációs központ” kiala-
kítására fordítják. 

Több milliárd forintos fejlesztések 
Miskolctapolcán

Újabb problémás igazgatóválasztás

Speciális szükségletű diákok táboroznak a héten a Szimbiózis 
Alapítvány Baráthegyi Majorságában. Fotó: Juhász Ákos

Bejárást tartottak Miskolctapolcán

Hétfőn este tartanak csendes demonstrációt az intézményben. 
Fotó: Juhász Ákos

Ütemterv szerint halad a miskolctapolcai strandfürdő má-
sodik ütemének építése is. Ahogyan arról korábban beszá-
moltunk: a csaknem 13 milliárd forintból megvalósuló, négy 
évszakos komplexum öt épületegyüttesből áll majd. Az új 
medencékkel egy egész évben megfelelő medencekapacitással 
rendelkező élmény- és wellnessfürdő jön létre, ami már felve-
heti a versenyt a régió más fürdőivel, illetve kibővíti Miskolc 
fürdőkínálatát, ezzel támogatva a város hosszú távú turiszti-
kai koncepcióját.

A miskolciak pénzéből 
taxizhatott Alakszai

Jószolgálati díjat  
kapott a Szimbiózis



A Praktizáló Orvosok Szö-
vetsége új elismerését idén 
adták át elsőként, a Semmel-
weis naphoz kapcsolódva – 
ez adta az apropóját annak, 
hogy beszélgessünk az első 
Év háziorvosának választott 
dr. Görgei Tiborral.

Először általános iskola 6. 
osztályában állt oda a szü-
lei elé, hogy elmondja: orvos 
szeretne lenni. Erre nem sok 
esély van, fiam, mondta a ha-
tárőrségnél tiszthelyettesként 
szolgáló édesapja. Nem tudták 
volna fizetni az egyetemet. Az 
elhatározás azonban nem ko-
pott az évek során, és amikor 
eljött a pályaválasztás ideje, 
újra előkerült a téma. – Kitar-
tottam a választásom mellett. 
Hogy miért? Nehéz ezt meg-
mondani. Nem tudom arra 
visszavezetni, hogy valaki ko-
moly beteg lett volna a család-
ban. Hál’ istennek mindenki 
egészséges volt, így azonban 
talán még nehezebb megma-
gyarázni az ellenállhatatlan 
késztetést. Talán abban keres-
hetjük a dolog nyitját, hogy 
volt egy olvasási élményem: 
egy regény orvos alakja na-
gyon megtetszett nekem: egy 
nyugodt, talpig úriember volt 
a főhős, aki mindig elegán-
san öltözködik, nyakkendőt 
hord, csendesen, alázattal be-
szél másokkal. Ez a példa állt 
előttem.

A határőrségnél
Budapest vagy Debrecen? 

A dilemma fennállt, de ebben 
engedett a szülői „nyomás-
nak” Görgei Tibor. – Édesapám 
óvott a fővárostól, attól tartott, 
hogy a nagy embertömegben 
majd „elhuligánosodok”. Pe-
dig én aztán abszolút nem vol-
tam az a lelki alkat. Inkább a 
féltés volt benne. Ha csak raj-
tam múlik, akkor Budapestet 
választom, de végül a cívisvá-
ros egyetemére jelentkeztem. 
Hozzáteszem, ahogy mást, úgy 
ezt sem bántam meg az éle-
temben.

A praxist 1980 februárjá-
ban, Nyírbátorban kezdte há-
ziorvosként. Éppen megüre-
sedett az állás, egy doktornő 
helyére került. 1989-től aztán 
Miskolcon folytatódott a kar-
rier. – Szeretem a munkámat, 
sokakkal ellentétben még az 

ügyeletet is. Úgy ismernek, 
mint aki mindig keresi a plusz 
feladatokat. Megválasztottak 
szakmai ellenőrző főorvosnak, 
több évig dolgoztam ebben a 
pozícióban. Egy nagyon rövid 
ideig fiatal hallgatókat is men-
toráltam, de magát a rendszert 
hamar megszüntették. Majd 
vállalkozó lettem 1997-ben, 
2013-tól én vagyok az MVHR 
Egyesülés szakmai tanácsának 
elnöke. Ez azt jelenti, hogy én 
irányítom és szervezem a mis-
kolci és környéki háziorvosok 
továbbképzését. Reménye-
ink szerint jövőre Miskolc ad 
majd ennek otthont.

Nagy a felelősség
Vallja, az egyetem elvégzé-

sével még nem orvos valaki, 
„kellenek az évek”, hogy lás-
sa a rendszert, szembesüljön 
a gondokkal, és elkezdje iga-

zán komolyan venni magát 
és a szakmát. A felelősség pe-
dig óriási, hiszen ők találkoz-
nak elsőként a beteggel, és ők 
döntik el, kihez, milyen szak-
orvoshoz küldik tovább. – Mi, 
az első vonalban lévők látjuk 
az összképet a betegről. Több-
ször találkozunk velük, ismer-
jük őket. Amellett kardosko-
dok, hogy azzal is segítsük a 
szakorvosok munkáját, hogy 
a beutalón tüntessük fel, mi-
lyen betegségekkel küzd a pá-
ciens, milyen gyógyszereket 
szed, adjunk egy hosszabb le-
írást. A személyes kapcsolat 
és az ebből eredő bizalom na-
gyon fontos. Előfordul, hogy 
valaki más háziorvost választ 
– ez nem feltétlenül azt jelen-
ti azonban, hogy szakmailag 

nem bíznak benne, inkább a 
személyiségük nem egyezik. 
Aztán van olyan is, hogy a 
nagymama felhív, hogy szeret-
né, ha az unokájának is én len-
nék a háziorvosa. Ezek nagyon 
összetett dolgok, mindezekből 
jól látszik.

Járványhelyzet: van, ami 
marad

A koronavírus-járvány a 14-
es háziorvosi körzetben nem 
hozott sok változást – dr. Gör-
gei Tibor elmondása szerint 
már évekkel ezelőtt bevezették 
azt a rendszert, hogy előbb te-
lefonon egyeztetnek a betegek-
kel. – Megtanulták az emberek, 
hogy ez az ő érdekük is. Nem 
jó az, ha mindenki akkor esik 
be a rendelőbe, amikor akar. 

Azt mondtam a kollégáknak 
is, hogy most van egy lehetősé-
günk megváltoztatni ezt a rosz-
sz szokást. Gondoljunk bele: ha 
beül a váróba egy szívelégtelen-
séggel küzdő beteg mellé egy 
influenzás, akkor az komoly 
problémát eredményezhet. Azt 
fogjuk ezek után követelni, 
hogy ha valaki lázas, influen-
zás, akkor maszkban jöhet csak 
be, hogy ne fertőzzön meg má-
sokat. Sőt, aki szívelégtelenség-
gel jön, őt is arra fogjuk biztat-
ni, hogy saját védelmében ő is 
vegyen maszkot, és úgy jöjjön 
el a rendelőbe. Változtatnunk 
kell a szemléleten, meg kell ér-
tetni, hogy nem lehet csak úgy 
bejárkálni, mert széthordhat-
juk a fertőzést.

Kujan István
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Görgei Tibor szakmai pályafutása:
1965-69. Kossuth-gimnázium
1969-75. Debreceni Orvostudományi Egyetem
1975. cum laude diploma
1980-88. Nyírbátor, háziorvos
1988. általánosorvostan-vizsga
1989. Miskolc, háziorvos (jelenleg is)
1997. május 12. Bt. vállalkozó háziorvos
1998.  Miskolci Vállalkozó Háziorvosi Rendszert Működtető 

Egyesülés (MVHR)
2013. MVHR Egyesülés szakmai tanácsának elnöke
2016. Semmelweis napi kitüntetés
2018. május 25. Címzetes főorvos díj
2020. Az év háziorvosa díj (Praktizáló Orvosok Szövetsége)

Az év háziorvosa: változtatni kell a rendszeren

„A személyes kapcsolat és az ebből eredő bizalom nagyon fontos.” Fotó: Juhász Ákos

Miskolci olvasónk keresett 
meg levelével, melyben le-
írta, hogy édesapja nemrég 
hunyt el. Ő, mint egyetlen 
gyermek az örököse. A ha-
gyaték egy kis lakás, amin 
azonban jelentős tartozás 
van. Kérdezi, hogy köte-
les-e a bank felé a hitelt 
visszafizetni, mint örökös.

Az örökhagyó halálának 
pillanatában a hagyatéka, 
azaz, valamennyi jog, és kö-
vetelés teljes egészében, auto-
matikusan átszáll az örökös-
re. Azonban, a jogok mellett 
átszállnak az örökhagyó kö-
telezettségei, tartozásai is.

A törvény meghatározza, 
hogy milyen költségek ter-
helhetik a hagyatékot, vagy-
is mik a hagyatéki tartozá-
sok. Ezek a következők: az 
örökhagyó illő eltemetésének 
költségei, a hagyaték meg-
szerzésével, biztosításával és 
kezelésével járó szükséges 
költségek, vagyis a hagyatéki 
költségek. Továbbá hagyaté-
ki tartozás a hagyatéki eljárás 
költségei, így a közjegyzői díj. 
Ide tartoznak még az örök-
hagyó tartozásai, valamint a 
kötelesrészen alapuló kötele-
zettségek.

Az örökös a hagyatéki tar-
tozásokért elsősorban a ha-
gyaték tárgyaival és annak 
hasznaival felel. Ha például 
az örökös egy ingatlant örö-

költ, amin tartozás 
van, akkor a tar-
tozást az ingat-
lanból lehet behajtani. Ha az 
ingatlan értéke kisebb, mint 
az azt terhelő tartozás, akkor 
viszont az örökös már nem 
felel a saját vagyonával. Ha a 
követelés érvényesítésekor a 
hagyaték tárgyai vagy hasz-
nai nincsenek az örökös bir-
tokában, akkor egyéb vagyo-
nával is felelhet. Az örökös 
ebben az esetben is csak a ha-
gyaték értékével felel, vagyis 
nem kell többet kifizetnie a 
tartozásra, mint, amilyen ér-
tékben ő maga örökölt.Kivé-
tel ez alól a szabály alól, hogy 
az örökös a hagyatéki költsé-
gekért és a hagyatéki eljárás 
költségeiért saját vagyonával 
is felel.

Az örökösnek joga van 
az öröklés visszautasításá-
ra, amely akkor célszerű, ha 
a tartozás több, mint a meg-
öröklendő vagyon. A hagya-
tékot ugyanis csak egészében 
lehet visszautasítani, vagyis 
a tartozásról önállóan nem 
lehet lemondani, mert az ki-
terjed a meglévő vagyontár-
gyakra is. Az öröklésről való 
lemondás végleges, megmá-
síthatatlan döntés, így cél-
szerű alaposan megfontolni, 
nincs-e más mód a tartozás 
rendezésére.

dr. Strassburger Gyula,  
ügyvéd

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Az adósság öröklése
Nehéz elhinni, de Miskolc 

a kirakatok városa. Volt. Úgy 
hét közben, mint hétvégén 
egymást tapossuk az üzletek 
vitrinjei előtt. Főleg a szokásos 
szezonvégi leárazások előtti 
napokban, amikor már vasár-
nap este láthatjuk a hétfőtől 
érvényes új árakat.

Nos, azokban a boldog hat-
vanas években, amikor egy 
egész ország a rekkenő hőség-
ben is barna vagy tengerkék, 
Bécsből csempészett orkán-
kabátban korzózik, a miskol-
ci forinton barátaimmal mi 
rácuppanunk egy különleges 
fazonú ingre. Meglátni, meg-
szeretni egy pillanat műve. A 
Széchenyi utca 21. szám alatti 
FEDOSZ, fehérneműipari szö-
vetkezet kirakatában a fantá-
ziadús olasz néven kínálják. 
Naponta kétszer is megnéz-
zük, elvégre nem egy szokvá-
nyos valami. Akár le is rajzol-
hatnám, hiszen még sokszor 
álmodok róla, de egyszerűbb, 
ha annyit mondok, elálló gal-
lérral bebúvós. Középen, a 
nyak alatt néhány centiméter-
rel egyenes vonalban végződik, 
fenn mindössze két díszgomb 
ékesíti. Egyszóval nem a szok-
ványos kiving vagy neva – kí-
vül hordható és nem vasalan-
dó.

Egyébként mindannyian 
tudjuk, hogy a belváros egyet-
len mértékutáni női- és férfi 

fehérneműboltjának az ársza-
bása nem kompatibilis a ti-
zenéves diákok zsebpénzével. 
Ám ami kell, azt megvesszük. 
Ismerem Bajor Béla bácsit, az 
üzlet vezetőjét, így aztán csa-
patostul csak betoppanunk a 
szalonjába. Elsőre, tájékozó-
dó jelleggel, az olyan szoká-
sos „meddig tetszenek nyitva 
lenni?”- féle dumával. Majd a 
harmadik ilyen típusú látoga-
tás után egyszerre rendelünk 
három különböző méretű, 
egyforma, kockás olasz gim-
nasztyorkaszerűséget. Kirí-
vunk az elegáns környezetből. 
Ide általában pocakos orvo-
sok, ügyvédek és tehetős ma-
szekok járnak: olyanok, akik 
nem passzolnak az áruházak 
konfekcióméreteihez. Ők azok, 

akik sorozatban rendelnek fi-
nom pupliningeket Természe-
tesen fekete monogramosat.

Ők azok, akik sosem barát-
koznak meg a légmentesen 
záródó nejloninggel, amelyet 
sosem szabad vasalni, viszont 
a napfényre rögtön besárgul. 
Mivel a népi Kínából még csak 
tornacipőt importálunk, az 
igényesebbek az alsó fehérne-
műjüket is itt szabatják. Bár 
próbafülkéből három is van, 
a szemérmesebbek, a rafinál-
tabbak mintavételre hoznak 
magukkal egy régebbi inget, 
gatyát. Minek mutogassák 
szőrős mellüket. Egyébként a 
törzsvendégek méreteit hétpe-
csétes titokként meg is őrzik. 
Ők azok, akik telefonon is ren-
delhetnek. Végül tőlünk három 

méretet vesznek, nyak, derék 
és ujjhossz. Biztos, ami biztos, 
előrefizetéssel rendelünk. Röp-
ke két hét a vállalási idő, gon-
dolom fél lábon állva is kibír-
nánk. A megadott határidőre 
elsők vagyunk a nyitáskor. 
Béla bácsi, a szalon vezetője 
személyesen csomagolja be a 
rendelésünket.

Innen egyenesen az Ady 
hídi ruházati boltba trappo-
lunk. Pontosan 160 forintért 
olyan ceig – aki nem tudná, 
ebből készült a parasztok sur-
ca - anyagú trapéznadrágot 
veszünk. Passzol az inghez. 
Csodálatos a kreáció. Aznap 
délután már ebben az egyfor-
ma szerelésben „szívunk” a fo-
rintoson a lányok után...

Szántó István

Jegyzet

Illusztráció: Fortepan

Surcos nadrágban és olasz ingben



Tokaj-Hegyalja és Zemp-
lén legnagyobb kulturális 
fesztiválja augusztus 14-
étől 23-áig várja a látoga-
tókat. A programsorozat 
egyszerre hat az emberben 
lakó művészetkedvelőre, a 
természetjáróra, a gasztro-
nómia hívére és persze a fi-
nom borok szerelmesére.

Az idei, több mint félszáz 
programból álló rendezvény 
magas színvonalú komolyze-
nei hangversenyekkel, szín-
házi és irodalmi estekkel, 

jazzkoncertekkel, kirándulá-
sokkal, kiállításokkal, csalá-
di és gasztronómiai progra-
mokkal várja a közönséget. 
Sárospatak, Sátoraljaújhely, 
Szerencs és Tokaj mellett egy 
tucat más zempléni település 
szabadtéri helyszínei és leg-
szebb műemlékei adnak ott-
hont a legkiválóbb magyar 
szólisták, népszerű együtte-
sek produkcióinak.

A programok többségét to-
vábbra is a komolyzene műfa-
jához tartozó koncertek alkot-
ják, de hagyományosan erős a 

jazzkínálat, és a társművésze-
tek palettája továbbszélesedett. 
A színházi- és irodalmi estek 
mellett idén lesz illuzionis-
ta-előadás is, és újra hat kiállí-
tás nyílik a fesztivál keretében.

Az augusztus 14-ei nyitó-
koncerten közreműködik a 
Budafoki Dohnányi Zenekar, 
az est szólistája Balogh József 
zongoraművész, karmeste-
re pedig a fesztivál művésze-
ti vezetője, Hollerung Gábor 
lesz. Műsoron Beethoven Eg-
mont-nyitánya, a III. c-moll 
zongoraverseny és Dvořák 
VIII. szimfóniája. Másnap a 
Dohnányi Zenekar Szerencs-
re utazik, ahol bécsi klasz-
szikusok, Haydn, Mozart és 
Beethoven egy-egy kompozí-
ciója csendül fel. Ugyanaznap 
Sátoraljaújhelyen este 7-kor 
Tóth Vera a Budapest Jazz Or-
chestra kíséretével lép fel.

Augusztus 16-án a cirkusz-
művészet kedvelőit várják To-
kajba: a Paulay Ede Színház-
ban az Illúzió Mesterei lépnek 
föl, köztük Hajnóczy Soma, a 
bűvészet kétszeres világbaj-

noka, valamint Nagy Molnár 
Dávid bűvész, világbajnoki 
ezüstérmes illuzionista is.

17-én este a Tokaj Feszti-
válkatlan Teátrumában Tom-
pos Kátya, Takács Nikolas és 
a Jazzical Trió „lapozza föl” a 
Great Hungarian Songboo-
kot. 17-én és 18-án, Sátoralja-
újhely-Széphalmon a Magyar 
Nyelv Múzeumában és Tokaj-
ban a Paulay Ede Színházban 
Az élet értelme – Egypercesek 
száz percben címmel Mácsai 
Pál és Lukács Miklós Örkény 
István novelláiból összeállí-
tott estjét láthatják.

Augusztus 19-én több kü-
lönleges műsor a kínálat. A 
Paulay Ede Színházban Marc 
Camoletti világsikerű bohó-
zata, a Boeing, Boeing – Le-
szállás Párizsban kerül színre. 
Fél 9-kor a Tokaj Fesztiválkat-
lanban Feke Pál és társulata az 
István, a király rockopera ke-
resztmetszetét, koncertválto-
zatát viszi színre. A címsze-
replő mellett Dolhai Attilát, 
Szomor Györgyöt és Novák 
Pétert is láthatják.

A Miskolci Szimfonikus Zene-
kar hisz a közönségben, ezért 
a megszokott bérletek mellett 
egy új sorozattal, valamint az 
elmaradt koncertek pótlásával 
is bővíti a jövő évad kínálatát.

„Minden igyekezetünkkel 
azon voltunk, hogy lehetőség 
szerint minden elmaradó prog-
ramunkért kárpótoljuk a ked-
ves közönségünket, ez sikerült 
is, hiszen valamennyi koncer-
tünket sikerül pótolnunk az ősz 
folyamán. Bízunk benne, hogy 
ez a kényszerű időszak csak 
közelebb hozta az embereket a 
zenéhez, s úgy várják a viszont-
látást, mint mi”– mondta el 
Handa Eszter, az együttes kom-
munikációs mendzsere.

Hagyomány és folyamatos 
megújulás egyszerre jellemzi 
a Miskolci Szimfonikus Zene-
kar 2020/2021-es zenei éva-
dának programját. Két hagyo-
mányos bérletük – amelyekkel 
évről évre megörvendeztetik 
a zenekedvelkőket -, a hét es-
tét magában foglaló Tűzvarázs, 
valamint a négy alkalomra 
szóló Hangforrás mellett egy 
új sorozatot is meghirdetnek 
januártól a miskolci publikum 
számára Yamaha bérlet néven, 
amely a tavaly vásárolt ver-
senyzongorájukra épül majd a 
hangszer zeneirodalmának re-
mekeivel a műsorán.

Bérletes műsoraik egy része 
vegyes összeállítású, több alka-
lommal is régi és újabb korok 
művészetét társítva egymással. 
Ugyanakkor lesz egy-egy ön-
álló Schumann– és Mendels-
sohn-estjük, magyar műsoruk 
(Liszt–Bartók–Kodály–Sik-
lósi); máskor az orosz roman-
tika nagymesterei (Csajkovsz-
kij, Rahmanyinov) vagy a 
francia alkotók (Massenet–Sa-
int-Saëns–Ravel) műveit vet-
ték műsorra. Lesz továbbá egy 
felerészt olasz, felerészt Itáli-
ához kötődő Rossini–Pagani-
ni–Richard Strauss program-

juk, s egyebek mellett osztrák, 
norvég és spanyol zene is meg-
szólal hangversenyeiken. Mű-
sorra tűztek több, kerek év-
fordulókhoz kötődő alkotást 
is – a 250 éve született Ludwig 
van Beethoven, a 180 eszten-
deje elhunyt Nicolò Paganini, 
az évszázada elhunyt Camille 
Saint-Saëns, valamint a 75 esz-
tendeje eltávozott Anton We-
bern tollából. Lesznek évszak-
hoz kötődő művek is műsoron 
P. I. Csajkovszkij „Téli álmodo-
zás” szimfóniája decemberben, 
Robert Schumann „Tavaszi” 
elnevezésű szimfóniája febru-

árban – mintegy tavaszváró 
jelleggel; Bartók Béla „Virág-
zás” című tétele márciusban.

A tavalyi évadhoz hasonlóan 
most is kiemelt helyet élvez mű-
soraikban a magyar zene: régi és 
új darabok egyaránt (Liszt Fe-
renc, Bartók Béla, Kodály Zol-
tán, Siklósi Kristóf, Cser Ádám 
és Sándor László tollából; utóbbi 
kettő ősbemutatóként). Karmes-
ter vendégművészeik között sze-
repel az olasz Lorenzo Castriota 
Skanderbeg, a francia Quentin 
Hindley, a magyar ősökkel ren-
delkező svájci Thomas Herzog, 
mellettük a hazai művészgárda 
megannyi kiválósága, Kovács 
Jánostól kezdve a fiatal generá-
ciókig. Vendégszólistáik impo-
záns névsora – másokkal együtt 
– magában foglalja Boldoczki 
Gábor trombita-, Ittzés Gergely 
fuvola-, Rohmann Ditta gor-
donka-, Szabadi Vimos hegedű-, 
Várjon Dénes és Farkas Gábor 
zongoraművészt, s ugyanúgy a 
szlovén Darko Brlek klarinét-
művészt is. További információ: 
www.mso.hu
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Az elmaradt koncerteket is pótolják a miskolci szimfonikusok. Fotók: Rogosz Péter

Augusztus 14-23. között várják a fesztiválozókat

A ZENE AZ KELL!

Zemplén legnagyobb kulturális fesztiválja
Hirdetés

Kajla, a kíváncsi vizslakö-
lyök nyomába eredhetnek 
a gyerekek a Diósgyőri 
várban is, ahol begyűjthe-
tik útlevelükbe a pecsétet, 
és még kedvezmény is vár 
rájuk. 

A királynék vára egyike 
annak a több mint 500 ma-
gyarországi nevezetesség-
nek, melyet felfedezhetnek 
a gyerekek, sőt, utazási ked-
vezmény is jár azoknak, akik 
használják Kajla-útlevelüket.

Július 1-jén idén is útjára 
indult a Hol vagy, Kajla? el-
nevezésű országos turiszti-
kai program, amelynek ke-
retében az alsó tagozatos 
diákok felfedezhetik Ma-
gyarország természeti és 
kulturális értékeit augusz-
tus végéig. Kajla-útlevelükbe 
gyűjthetik majd a turiszti-
kai célpontok pecsétjeit. Jú-
lius 1-jétől augusztus 31-éig 
a Kajla-útlevéllel rendelkező 

gyerekek ingyenesen utaz-
hatnak a MÁV és GYSEV 
vonalain, valamint a Bahart 
és a Mahart egyes járatain is.

Az akció keretében érde-
mes a királynék várába is 
ellátogatni. A Kajla-útleve-
let felmutató alsó tagozatos 
diákok – augusztus 31-éig - 
10% -os kedvezménnyel vá-
sárolhatják meg a tárlatveze-
tésre jogosító belépőjegyet. 
A Kajla- pecséteket a gyer-
kőcök a Diósgyőri vár pénz-
tára mellett található infor-

mációs pultban kapják meg.
A Diósgyőri vár az osz-

tálykirándulások és családi 
kiruccanások kedvelt hely-
színe, ezért számos gyer-
mekbarát programmal, ál-
landó szolgáltatással és 
kedvezménnyel várják a leg-
kisebbeket egész évben. A 
programok további részlete-
iről a Diósgyőri vár webol-
dalán is tájékozódhatnak az 
érdeklődők.

Ismét a Diósgyőri 
várban Kajla



Százhuszonhárom éve gör-
dült ki az első villamos a 
miskolci sínekre. Az évfor-
duló alkalmából egy Tátra 
villamos is kigördült a pá-
lyára.

Folytatás az 1. oldalról
A fokozatos gazdasági fel-

lendülés, az ipari fejlődés, a 
város népességének növeke-
dése – mely az első vasútvonal 
üzembe helyezésétől számítva 
megháromszorozódott – indo-
kolta, hogy a sikeres budapesti 
villamosvasút mintájára Mis-
kolcon is hozzákezdjenek a vil-
lamosközlekedés feltételeinek 
kialakításához. A millenniumra 
készülve 1896 májusában a vá-
ros vezetői már előre tudatták, 
hogy a következő év különleges 
jelentőségű lesz a város életé-
ben: Miskolcon is megindulhat 
a villamosközlekedés.

A vidéki első
Budapest után Miskolcon 

épült meg az országban első-
ként normál nyomtávú közúti 
villamosvasút. A megnyitáskor 
az 1895. évi pozsonyi és az 1897 
júniusában megnyílt szombat-
helyi villamosvasút még keskeny 
nyomtávú volt. Más városok eb-
ben az időben már gőz– illetve 
lóvasúttal rendelkeztek (Debre-
cen, Szeged, Kassa), azonban ez 
mit sem von le a miskolci normál 
nyomtávú villamos elsőségéből.

A forgalmat 1897. július 10-
én kilenc motor– és négy pót-
kocsival indították. A 30 férő-
helyes, 7190 mm-es járművek 

a Ganz és Tsa. Vasöntöde és 
Gépgyár Részvénytársaságnál 
készültek. Az első villamos az 
akkor még a városhatáron kí-
vül eső Tiszai pályaudvar és a 
Verestemplom között, a mai 
1-es villamossal megegyező 

vonalon, egy vágányon (a szín-
ház előtti kitérőben tudta a két 
szerelvény kikerülni egymást) 
közlekedett. A villamos sikerén 
felbuzdulva a város erre merő-
legesen újabb, szintén egyvá-

gányos villamosvonalat épí-
tett, amely észak-déli irányban 
haladt, a Búza tér és a Népkert 

között. Ezt jóval kevésbé hasz-
nálták ki, emiatt megszünteté-
se már négy hónap múlva fel-
merült, de 1960-ig nem került 
rá sor, sőt, 1910-ben Hejőcsa-
báig meg is hosszabbították.

A Vasgyár munkásai kéré-
sére a Tiszai pályaudvar–Ve-
restemplom villamosvonal 
folytatásaként kiépült a Veres-
templom–Vasgyár vonal is, ez 

helyiérdekű vasútként kapott 
engedélyt, mivel Diósgyőr ek-
kor még Miskolctól különálló 
település volt; más járművek-
kel közlekedett, és indulása-
kor még másik cég üzemel-
tette. 1906-ban sikerült a két 

vonalat egyesíteni, innentől 
átszállás nélkül el lehet jut-
ni a pályaudvartól a Vasgyá-
rig. 1909 után ezt a vonalat 
kétvágányúsították, egyelőre 
csak a Tiszai pályaudvar és 
a Városház tér között. Új vil-
lamosvonal 1951-ben épült, 
egy egyvágányos szárnyvo-
nal a DVTK Stadion mellől a 
Nehézszerszámgépgyárig. (A 
mindössze egy köztes megál-
lót tartalmazó vonal 1974-ben 
szűnt meg.) Ezzel egyidőben, 
1951–52 között teljesen két-
vágányosították a diósgyőri 
vonalat. A villamosvonalak 
1951-ben kaptak számozást, 
ez nem minden esetben egye-
zik meg a mai számozással. Itt 
láthatóak a villamosvonalak 
végállomásaikkal, nem szá-
mítva a Zöld Nyíl alatti idő-
szakot, amikor több szaka-
szon ideiglenesen szünetelt a 
forgalom vagy villamospót-
lókkal pótolták.

A megújulás évei
A villamospályát legutóbb 

2010–2012 között újították fel 
teljesen, amikor a Zöld Nyíl 
projekt keretén belül a villa-
mospálya rekonstrukcióját 
követően Majláth városrészig 
meghosszabbították az 1-es 
villamos vonalát (ezt egyéb-
ként annak idején a MiNap, 
később Miskolci Napló tu-
dósításain keresztül is figye-
lemmel kísérhették). A pro-
jekt keretén belül nemcsak a 
pálya, de a villamosflotta is 
teljesen megújult: 31 korsze-
rű, alacsonypadlós, kifejezet-
ten Miskolc igényei szerint 
kialakított Skoda-szerelvény 
állt forgalomba. Bár a jármű-
parkot teljesen lecserélték, az 

MVK több korábbi járműtí-
pusból is megtartott egy-egy 
szerelvényt.

A sokáig a miskolci utcakép-
hez tartozó FVV villamoso-
kat 1991-től kezdték kivonni 

a forgalomból. A Tátrák érke-
zésével előbb fokozatosan visz-
szaszorultak a kettes vonalra, 
majd 2004-ben az utolsót ko-
csit is elbúcsúztatták, viszont 
a 100-as pályaszámú, valamint 
a 151-es megmaradt nosztal-
giajárműnek: előbbi állapota 
az újkori, utóbbié pedig a leál-
lításkori állapotoknak állít em-
léket

A bécsi (SGP) villamosok 
2003-tól fokozatosan álltak 
forgalomba, és tizenkét évet 
húztak le Miskolcon, 2015-ben 
állították le őket. Nem kerülték 
el sorsukat a Tátrák sem, eb-
ből azonban néhány darabot 
megtartottak, és időnként még 
a hétköznapokon is fel-fel-
tűnnek a pályán: a 202-es pá-

lyaszámú Tátra például évről 
évre új ruhát ölt, és adventi 
villamosként rója köreit kará-
csonykor, egy-két társa pedig 
akkor gurul ki a pályára, ha 
„cseh rokonaiknak” segítségre 
van szüksége.

Nosztalgia
Az MVK-nak egyébként 

még mindig van olyan munka-
társa, aki a Skodák mellett az 
FVV-ket, a Tátrákat, az SGP-
ket is vezette. Berta Józseffel 
az új szerelvényeket köszöntő 
villamosünnep apropóján be-

szélgettünk még 2013-ban. A 
szakember akkor sok érdekes-
séget megosztott a korábbi vil-
lamostípusokról.

Például azt, hogy az első Sko-
da-szerelvény tesztelése törté-
nelmi pillanat volt az MVK-nál, 
hiszen protojárművet 10 ezer 
kilométeres próbaüzemben 
még nem üzemeltettek koráb-
ban. Legtöbbet a Tátra-szerel-
vényekről beszélt lapunknak.

– A Tátrák közül a 200-as 
pályaszámú érkezett először 
Kassáról, ez az egyetlen olyan 
kocsi, ami teljesen újonnan 

érkezett ide. Azonban ez már 
a sokadik sorozatgyártott 
széria egyik darabja volt, em-
lékeim szerint csak egy-két-
ezer kilométert kellett futnia 
a forgalomba állításig. A vil-
lamost Kassa annak idején 

azért ajánlotta fel Miskolc-
nak, mert a megváltozó gaz-
dasági körülmények között 
ott nem volt szükség ekkora 
járműre, Miskolcon viszont 
igen. Ezt követően még 9 ko-
csi érkezett Kassáról 1-2 éve-
sen, ezek a 201 és 209-es pá-

lyaszám közöttiek – mondta 
Berta József.

Az MVK közlekedési szakkö-
rének vezetője azt is elmondta, 
hogy a 210-217-es pályaszám 
közötti kocsik a csehországi 
Most városából kerültek Mis-
kolcra, szintén kihasználatlan-
ság miatt. A Mostból érkezett 
kocsik között volt egyébként a 
Tátra KT8D5 típus 10 prototí-
pusa között kettő, ezek viselik a 
210 és a 211-es pályaszámot.

Összeállította: Tajthy Ákos
Fotók: Fortepan, Miskolc a 
Múltban facebook csoport
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A Széchenyi utca és a villanyrendőr 1954-ben

Az első villamos a Tiszai pályaudvar és a Verestemplom között 
közlekedett

Budapest után Miskolcon épült meg az országban elsőként 
normál nyomtávú közúti villamosvasút

A forgalmat 1897. július 10-én indították

A 4-es villamos a Bulgárföld és Tatárdomd között közlekedett

1996 októberében siklott ki egy Bengáli villamos a centrumnál

A csuklós villamosok csak 1962-től jelentek meg Miskolcon

TÖBB MINT SZÁZHÚSZ ÉVE MISKOLCON IS  
„CSENGET EGY KICSIT” 



„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.

A hatvanas évek közepétől 
az akkor formálódó magyar 
beatmozgalomban Miskolc 
fontos szerepet játszott: 1962-
ben egy miskolci zenekar, a 
Szénbányászati Tröszt zene-
kara nyerte meg a népsze-
rű televíziós vetélkedőt, a Ki 
Mit Tud?-ot. A Petendi testvé-
rek, Cserjési Feri meg az éne-
kes-gitáros Hanea Ali alkot-
ta zenekarral bakelitlemez is 

készült. Ők voltak a világban 
néhány évvel később bekövet-
kezett zenei robbanás hazai 
előhírnökei. A hatvanas évek 
közepén már olyan zenekarok 
működtek Miskolcon, mint 
a Styx, az Építők és a Metál. 

Őket aztán az évtized végére 
már sok beat- és rockzenekar 
követte.

A hetvenes években, a miskolci 
Ifjúsági Házban rajongói klubja 
volt az akkor igen népszerű fővá-
rosi Tolcsvay zenekarnak. Itt me-
rült fel annak az ötlete, hogy jó 
lenne, ha lenne a városban ifjúsá-
gi park, ahol rendszeresen fellép-
hetnének a zenekarok. Tolcsvay 
Béla azt javasolta, hogy rendez-
zenek egy nagyszabású koncertet 
több fővárosi zenekarral, és a tel-

jes bevételt fordítsák a park építé-
sére. Ő maga vállalta a fellépők-
kel az egyeztetést.

A fesztivál szervezése egy-
általán nem volt egyszerű, hi-
szen ekkorra már a politika 
számára egyre terhesebbé vált 
minden, ami a beat meg a rock 
köré szerveződött. Egyre-más-
ra jelentek meg írások arról, 
hogy itt már nem egyszerűen 
divatról van szó, mint azt ko-

rábban gondolták, hanem egy 
új kultúráról, ami gyökeresen 
átalakította, megváltoztatta 
egy generáció gondolkodását 
a világról, értékekről, érzések-
ről. A hosszú haj, a farmer egy 
különleges és felemelő össze-

tartozás jelképévé vált. Ez jól 
látszott a dalszövegek tartal-
mának változásából is.

Láss, láss, ne csak nézz, ne 
csak nézz! Láss, ne csak nézz!

Azt mondom: láss, mert sor-
sod csak így érted.

Lásd, mit meg kell látnod, 
másképp kell már élned! – írja 
Bródy János az Illés zenekar-
ból.

„Az ész a fontos, nem a haj” 
– írja egy másik dalszöveg-
ben, a hosszú hajra tett cinikus 
megjegyzésekre válaszul.

A korábban átmeneti divat-
nak tartott új ifjúsági kultúra 
a politika számára veszélyessé 
vált. A zenekarokat ügynökök 
figyelték, akik folyamatosan 
feljegyzéseket és jelentéseket 
készítettek a beszélgetések-
ről. Ilyen körülmények között 
rendezték meg az első magyar 
popfesztivált a diósgyőri stadi-
onban.

Fellépett a kor minden je-
lentős zenekara, mindösz-
sze két banda, az LGT és az 
 Omega maradt távol, mert 
erre az időre már korábban le-
kötött koncertjeik voltak. Le-
nyűgöző látványt nyújtott a 

stadion, mert az ország min-
den pontjáról érkeztek a fiata-
lok. Sokan már előtte egy nap-
pal a városba utaztak a jobb 
hely reményében. A fesztivál 
reggel tíz órától este kilencig 
tartott. Itt lépett fel először 

a P. Mobil zenekar Schuster 
Lóránt vezetésével, és a ra-
jongók legnagyobb bánatára 
utoljára az Illés és a Syrius ze-
nekarok. Miskolcot egyetlen 
zenekar képviselte, a Nagyla-
ky József vezette Ex-Vér. Az 

egész napos koncertet az ak-
kor legnépszerűbb zenekar, 
a Bergendy zárta a diósgyőri 
születésű Demjén Ferenc-
cel soraiban. Az utolsó dal a 
„Darabokra törted a szívem” 
kezdetű volt, amit a közönség 
együtt énekelt az előadókkal.

Hát ilyen volt Magyar-
ország első popfesztiválja, 
ahogy az utókor és a szak-
könyvek emlegetik, a magyar 
Woodstock. A fesztivál lezárt 
egy korszakot, a nagy álmok, 
az ébredés és egymásra talá-

lás nagy korszakát. Egy nem-
zedék búcsúzott álmaitól, egy 
hosszú hajú, farmernadrágos 
nemzedék, mely istent kere-
sett lenn a földön és fenn az 
égen. Persze a fesztivál törté-
nete itt nem ért véget, foly-
tatódott a rendőrségen, meg 
néhány hónap múlva a bíró-
ságon. De ezt már egy másik 
könyvben megírtam.

Mindenesetre a következő 
fesztiválra az országban hét 
évet kellett várni.

Fedor Vilmos

Fotók: Urbán Tamás, Fortepan

Miért Miskolc? 7. rész - A magyar Woodstock
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Az első nagy klasszikus magyar fesztivált a diósgyőri DVTK 
stadion focipályáján rendezték meg. Az esemény komoly ön-
szerveződéssel jött létre, ugyanis a zenészek maguk vágtak bele 
a program összeállításába, a feltételek megteremtésébe, a techni-
kai hátteret is maguk adták össze és építették föl. Az ország kü-
lönböző pontjaiból érkeztek a fiatalok Miskolcra, ahová 20.000 
ember látogatott el. Előző nap, 1973. június 9-én a rendőrök be-
gyűjtötték azokat a lézengő fiatalokat, akik nem tudták igazol-
ni, hol alszanak, és egy tornaterembe terelték őket. Egy néző sem 
mehetett a gyepre, azaz a tribün előtt álló 64 négyzetméteres 
színpad közelébe, és akkor rekesztették be, amikor a legjobb volt 
a hangulat: este kilenckor. Jellemző az „illetékesek” hozzáállásá-
ra, hogy a miskolci fesztivál nem keltette fel sem a Magyar Rá-
dió, sem a Televízió érdeklődését. Persze nem véletlenül.



INGYENES KÉPZÉSSEL  
A BIZTONSÁGOS VEZETÉSÉRT

Hirdetés Miskolci Napló8

Az egynapos képzés célja, 
hogy az idősebb korosztály is 
nagyobb kedvvel vegyen részt 
vezetőként a közúti közleke-
désben, valamint a miskolci és 
diósgyőri közlekedők is elfo-
gadóbbak legyenek az idősebb 
korosztály vezetőivel.

A járványhelyzet a szépko-
rúakat is arra ösztönözte, hogy 
a közösségi közlekedés helyett 
visszaüljenek a volán mögé, és 
újra belevessék magukat a for-
galomba, azonban a mindennap 
autózók jó része ezt fenntartá-
sokkal kezeli. Gyakran megala-
pozott ez a félelem a Miskolcon 
vezetők körében is, de statisz-
tikák bizonyítják, hogy nem a 
járművezető életkora a legfőbb 
befolyásoló tényező egy baleset 
esetén. Az egészségügyi állapot 

mellett sokkal fontosabb a meg-
szerzett rutin és a folyamatos 
gyakorlás. Az idősebb vezetők-
re gyakran jellemző a reflexidő 
növekedése, ezáltal a forgalmi 
helyzetek lassabb felismerése. A 
Baleset-megelőzési és Közleke-

désbiztonság-technikai Egye-
sület szeretné megmutatni a 65 
év felettieknek, hogy miként 
tudják ők is megtartani, fej-
leszteni vezetési képességeiket. 
Hogyan tudnak a reflexidőn 
javítani és a forgalom bizton-
ságos részévé válni. Az egyesü-
let fontosnak tartja emellett azt 
is, hogy felkészítse az időseket 
a várható nehézségekre és fel-
frissítse tudásukat, képessége-
iket, mert ezzel segíthető elő a 
biztonságos közlekedés és a bal-
esetmentes megérkezés.

A Diósgyőri Horizont helyi 
közösségi fejlesztési stratégiá-
jával összhangban az egyesü-
let ingyenes, egynapos képzé-
si programot indított az idősek 
közlekedési kompetenciáinak 
fejlesztéséért. A programban el-
méleti oktatást és gyakorlati fel-

készítést biztosítanak személyre 
szabottan, hogy utána minden 
résztvevő magabiztosan vegyen 
részt a forgalomban. A gyakor-
lati készségeket szimulátor se-
gítségével olyan virtuális kör-
nyezetben is fejlesztik, amely 
alkalmas arra, hogy biztonságo-
san, mégis élménydúsan gyako-
rolhassák a résztvevők az esetle-
ges veszélyhelyzetek elkerülését. 
A valódi gyakorlati oktatás sem 
marad el, ezt magasan képzett 
oktatók végzik több évtizedes 
szakmai gyakorlattal a hátuk 
mögött.

A képzési program szeptem-
berben folytatódik, ahová várjuk 
a lelkes, diósgyőri, 65 év feletti 
jelentkezőket, ezt megtehetik a 
30/157-1454-es telefonszámon 
vagy e-mail-ben az info@bmkt.
hu címen.

miskolc-automentes.hu

Taksás József, oktató.  Fotó: saját készítésű

C+C VIZSGABÁZIS Kft.

Miskolc, Martinkertváros, Kisfaludy utca

Tel.: 30/945-9874, 70/963-7164, www.ccvizsgabazis.webdone.hu

Minden típusú  
járműre, gázüzemű 
autókra is.
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Gerincműtétje után már 
folytatja az állóképessége 
fejlesztését Gercsák Sza-
bina. A DVTK válogatott 
júdósa a tervek szerint 
részt vesz a nyár végén új-
rainduló, olimpiai kvalifi-
kációs versenyeken.

Napi két edzéssel vég-
zi felkészülési programját 
a versenyidőszakra Ger-
csák Szabina. A klasszi-
kus alapok mellett több új 
elem is színesíti a miskol-
ci sportoló felkészülését. 
Egyebek mellett új rege-
nerációs program is ren-
delkezésére áll, aminek se-
gítségével az eddigiekhez 
képest több munkát tud el-
végezni, és nagy hangsúlyt 
kap a megfelelő táplálkozás 
is. A felkészüléshez tarto-
zik a tatabányai válogatott 
edzőtábor is, amit a héten 
teljesített a sportoló. Már 
a járványhelyzet miatti 
korlátozások előtt is Cser-
noviczki Csaba keze alatt 
dolgozott, és azóta is azt 
az erőnléti munkát végzi, 
aminek pozitív hatása már 
most érezhető. A nemzet-
közi versenyszezon rajt-
ja közeleg, a tervek szerint 

szeptemberben indul majd 
újra a pontszerző küzdel-
mek sora.

– Szeretnék éremmel visz-
szatérni. Egy éremmel és 
egy pontszerző hellyel már 
ki tudok jutni az olimpiá-
ra. Viszont nem tudjuk, hogy 
mennyi versenyt hoznak visz-
sza a kvalifikációs időszakból, 
amit elvettek. Hét szerintem 
meglesz, viszont lehet, hogy 
adnak még hozzá. Úgy hal-
lottuk, hogy lesz egy plusz 
világbajnokság is az olimpia 
elmaradása miatt. Rendez-
nek egy plusz masterst is, ami 
sok pontot adhat – nyilatkoz-
ta Gercsák Szabina. A DVTK 
válogatott judokája hozzátet-
te: tervei szerint több edzőtá-
bort is terveznek a folytatásra, 
mert a járványhelyzet okozta 
leállást pótolni kell. Ezek kö-
zött a hazai összetartásoktól 
egészen a Távol-Keletig, sok 
helyszín szerepel majd.

A Tipsport Liga csapatai megállapodtak a következő sze-
zonról, és ennek alapján a DVTK Jegesmedvék a szlovák 
bajnokságban indulhat jövőre.

Egri István, a DVTK Je-
gesmedvék elnöke érdeklő-
désünkre elmondta, hogy a 
Tipsport Liga csapatai a ked-
den megtartott ülésükön meg-
állapodtak minden részletről, 
illetve arról is, hogy a miskol-
ci csapat a következő szezon-
ban is északi szomszédunk 
bajnokságában játszik majd. 
A sportvezető azonban hang-
súlyozta, hogy ez akkor lesz 
teljesen hivatalos, ha a két szö-
vetség is aláírja az erről szóló 
szerződést, ez várhatóan rövid 
időn belül megtörténhet.

A Tipsport Liga Face-
book-oldalán már meg is je-
lentek a jövő évi bajnokság 
részletei. Ezek szerint a pont-
vadászat október 2-án kezdő-

dik, az alapszakasz 50 fordu-
lós lesz: a 12 csapat először 4 
fordulóban 44 meccset játszik, 
minden ellenféllel két-két ha-
zai és idegenbeli mérkőzést. 
Ezt követően földrajzi alapon 
3 csoportba osztanák a csa-
patokat, amelyek egymás közt 
bonyolítanának le még egy 
oda-vissza kört, azaz 6 további 
találkozót vívnának. A Jeges-
medvék ellenfele ebben a cso-
portban a Kassa, a Nagymihály 
és a Poprád lenne. Az eredmé-
nyek alapján a bajnoki táblázat 
első hat helyezettje automati-
kusan a rájátszás résztvevője 
lesz, a 7-11. helyen álló csapa-
toknak azonban még meg kell 
küzdeniük a fennmaradó két 
play-off helyért.

A DVTK labdarúgócsapata 
rövid szünet után a jövő hé-
ten már megkezdi a felkészü-
lést a következő szezonra.

A DVTK a 9. helyen zárta 
az OTP Bank Liga 2019-20-
as küzdelemsorozatát. Voltak 
kitűnő, dobogóval kecsegte-
tő pozícióban, ám a koronaví-
rus-járvány után újraindított 
bajnokságban a szurkolók szá-
mára csalódást jelentő teljesít-
ményt nyújtottak. A szezonról 
hosszú interjút adott Feczkó 
Tamás vezetőedző a klub hon-
lapjának. Ennek legérdekesebb 
részeit emeljük ki.

Bízik a javításban
A beszélgetésben a tréner 

először a drukkerek keserű ér-
zéseiről beszélt, amelyet a baj-
nokság végén éreztek. „Teljes 
mértékben meg tudom érte-
ni a szurkolók csalódottságát, 
mert az elmúlt években csak 
a bennmaradás öröme jutott 
nekik, idén pedig a hitet és a 
reményt adtuk, hogy olyan 
eredményt ér el a csapat, amire 
méltán büszke mindenki.

Nincs annál rosszabb, mint 
amikor valamit nagyon sze-
retne az ember, esély is mutat-
kozik rá, de mégsem jön össze. 
Imádom a gyerekeimet, akik 
mind nagyon okosak, de tavaly 
matektanárként nagy csaló-
dást jelentett, hogy mind a két 
kislányom csupa ötös bizonyít-
ványát egyaránt a matematika 
négyes rontotta el. Ennek elle-
nére pont ugyanúgy szerettem 
továbbra is őket, és idén ki is 

javították. Ugyanez igaz a csa-
patomra is, a szurkolók imád-
ják őket, és legalább ennyire 
bízom a javításban.

Ahogy többször elmondtam, 
stabil középcsapatot akartam 
formálni a DVTK-ból, ami az 
én definícióm szerint egy olyan, 
5-8. helyen záró csapat, amelyik-
nek nincsenek kiesési gondjai. 
Három fordulóval a vége előtt 
matematikailag is biztosítottuk a 
bennmaradást, ezzel a második 
feltétel megvalósult, az elsőtől 
viszont elmaradtunk. A mezőny 
kiegyensúlyozottságát mutat-
ja, hogy az 5. helytől - még egy 
ilyen rossz zárással is - mind-
össze egyetlen győzelemmel 
csúsztunk le. A számokkal nem 
lehet vitatkozni, mégis azt kell 
mondanom, a 9. hely nem a csa-
pat valós tudását tükrözi.”

Spórolni kellett az erővel
A jól sikerült középső sza-

kasz után mindenki a kényszer-
szünet utáni „leeresztés” okait 
kereste. „Sok mindent felsorol-
hatnék, ami magyarázkodás-
nak tűnne, ezért csak a három 
legfontosabb okot említem.

Taktikai oldalról megköze-
lítve, a járvány előtti időszak-
ban igyekeztünk már a támadó 
térfélen letámadni az ellen-
felet, ami természetesen ren-
geteg energiát igényelt a lab-
darúgóktól. Az újraindulást 
követően viszont a sűrű prog-
ram miatt spórolni kellett az 
erővel, és fel kellett adni ezt a 
jól működő játékot, így sokkal 
közelebb, a kapunktól 30-40 
méterre húztunk védővonalat.

A másik, hogy a téli felké-
szülés során sikerült olyan 
taktikai kommunikációt ki-
alakítani a csapattagok között, 
ami sorra szállította az ered-
ményt, hat mérkőzésen ke-
resztül nem is kellett változ-
tatni az összeállításon. Még a 
Mezőkövesd és az FTC ellen 
is csak egyet-egyet kellett cse-
rélni - az sem véletlen, hogy 
éppen ez a két mérkőzés ne-
vezhető vállalhatónak, amikor 
egy hetet tudtunk készülni -, 
ezt követően a vasárnap-szer-
da-vasárnap ritmusban vi-
szont képtelenség lett volna 
változtatás nélkül játszani, ak-
kor már az edzés- és a mecs-
csteljesítmény helyett a fizikai 
teljesítmény határozta meg, ki 
kerül be a kezdőbe. Az oda-
figyelésünknek köszönhető, 
hogy talán az egyedüli csapat 
vagyunk, ahol nem is szen-
vedett egyetlen játékos sem 
izomsérülést.

Harmadszor, az a három csa-
pat, a DVTK, a Mezőkövesd és 
a DVSC nyújtott önmagához 
képest gyengébb teljesítményt 
az újraindulást követően, ame-
lyik játéka a legtöbb magas 
intenzitású futást, a legtöbb 
kontrajátékot, a legtöbb hosszú 
sprintet tartalmazza. E három 
csapat játékosai tudtak legke-
vésbé regenerálódni a mér-
kőzések közti rövid időben, 
ami megmutatkozott a telje-
sítményben. Magunkról nem 
beszélve, biztos vagyok benne, 
hogy ha megszakítás nélkül 
az eredeti menetrend szerint 
ér véget a bajnokság, akkor a 

Mező kövesd nagy valószínű-
séggel megszerzi a bronzér-
met, míg a DVSC nem búcsú-
zik az élvonaltól.”

Frissítik a keretet
A szakvezetés most már elő-

retekint, hiszen rövid szünet 
után, augusztus 15-én kezdő-
dik az új idény, amelyre a ke-
retet is frissíteni kell. „A nyá-

ri átigazolási szezonban az a 
célunk, hogy együtt tartsuk a 
keretet, és ahol szükséges, ott 
minőségi labdarúgókkal erő-
sítsünk. Kiss Tamás és Eger-
szegi Tamás kölcsönben sze-
repelt nálunk tavasszal, nem 
csak rajtunk múlik a szerződés 
véglegesítése. Minimum 4-5 új 
játékos szükséges ahhoz, hogy 
a keret erősödjön, ami nem-

csak a csapat érdekét szolgál-
ja, hanem a fiatalok fejlődését 
is segíti, hiszen az edzéseken 
tudnak kitől tanulni. Hegedűs 
János és Gheorghe Grozav már 
a mi labdarúgónk, velünk kez-
dik meg a felkészülést, mellé-
jük keresünk hasonló kvalitású 
labdarúgókat.”

A csapat tagjai július kö-
zepén már munkához is lát-
nak. „A játékosok egy felada-
tot kaptak a szünetre, töltsék 
fel az akkumulátorokat, és fi-
zikailag frissen, győzni aka-
rással telve térjenek vissza a 
felkészülés kezdetére, ami a 
július 13-ai héten felmérések-
kel indul. Benczés Miklóssal 
pedig azon dolgozunk, hogy 
megtaláljuk a hiányposztokra 
azokat a labdarúgókat, akik 
ideális esetben már a felké-
szülés kezdetétől velünk dol-
goznak.”

A teljes interjú a dvtk.eu ol-
dalon olvasható el.

Hétfőn elkezdte a felkészü-
lést a DVTK női labdarú-
gócsapata a következő baj-
noki idényre. Az első napon 
négy új labdarúgó mellett 
két fiatal is együtt kezdte a 
munkát az első csapattal.

Két kapus és 16 mezőnyjátékos 
kezdte el a munkát Fórizs Sán-
dor és Vachter Tamás másodedző 
irányítása mellett. Branyiczki 
Maja és Horváth Lili az első csa-
pattal vágott bele a felkészülésbe. 

Ádám Anna Mezőkövesdről tért 
vissza második számú kapusnak. 
Rajtuk kívül egy rutinos görög 
támadóval és két görög fiatallal 
is megállapodott a csapat. A tá-
madó Sofia Kogguli sokszoros 
felnőtt-, a védő Maria Palama és 
a középpályás Chrysanthi Voila 
korosztályos válogatott. A DVTK 
július 17-én játssza az első fel-
készülési mérkőzését, amit még 
négy követ magyar, osztrák és ro-
mán ellenfelek ellen. A csapat cél-
ja idén is a bajnoki döntő.
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Éremmel térne 
vissza

Maradnak a szlovák ligában

Négy új játékossal kezdték meg a munkát

„Teljes mértékben meg tudom érteni a szurkolók csalódottságát...” Fotó: Végh Csaba

A téli felkészülés során sikerült olyan taktikai kommunikációt kiala-
kítani, ami sorra szállította az eredményt. Fotó: Mocsári László

Október 2-án kezdődik a pontvadászat. Fotó: Mocsári László 

Idén is a bajnoki döntő a csapat célja. Fotó: Juhász Ákos 

„A 9. HELY NEM A CSAPAT VALÓS TUDÁSÁT TÜKRÖZI”



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

85-13/2020

Apróhirdetés
Aranykalászos gazda (OKJ: 31 621 02, 
eng. sz.: E-000683/2014/A005) és gyü-
mölcspálinka-gyártó (OKJ: 31 541 04, 
eng. sz.: E-000683/2014/A018 OKJ tan-
folyamok indulnak miskolci helyszínen 
2020. júliusi kezdéssel a Dekra Akademie 
Kft. szervezésében. Érdeklődni: 30/768-
1234.

SZŐNYEGTISZTÍTÁS, KÁRPITTISZTÍ-
TÁS GARANCIÁVAL! Minden tipusú 
bútorkárpit, padlószőnyeg, autókárpit 
helyszíni tisztítása gyors száradási idő-
vel. Szőnyegtisztítás, ingyenes hozom-vi-
szem szolgáltatással. Telefonszám: 06-
70/320-3483, www.tisztitomiskolc.hu.

A Miskolci Otthon Segítünk Alapít-
vány önkénteseket keres kisgyermekes 
anyukák baráti segítésére. Ha van szülői 
tapasztalatod és némi szabadidőd, akkor 
köztünk a helyed! Jelentkezz ezen a szá-
mon: 30/386-5885

Érdekel egy heti néhány órában végez-
hető önkéntes munka? Hétvégén vagy 
délután tudnál segíteni, mert dolgozol? 
Ha igen, gyere és tartozz közénk! Jelent-
kezz ezen a számon: 70/5210913
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A ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szikszói telephelyére

TEHERGÉPJÁRMŰ-VEZETŐ
munkatársat keres

Szakmai elvárások:
l C kategóriás vezetői engedély

l  Legalább 2 év gyakorlat 3,5 tonna össztömeget meghaladó 
teherszállító gépjármű vezetésében

Előny:
l Hulladékszállításban szerzett tapasztalat
l  Kényszertömörítésű szilárdhulladékgyűjtő- és szállítógépekre 

vonatkozó bizonyítvány és gépkezelői jogosítvány 
l Érvényes GKI (Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány)

Egyéb elvárások:
l Megbízhatóság
l Precíz munkavégzés
l Csapatmunkára való alkalmasság

Amit kínálunk:
l Stabil munkahely
l Alkalmazotti jogviszony
l Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés

A munkavégzés helye: Szikszó

A jelentkezés módja:  a palyazat@zoldvolgy.hu e-mail címre küldött, 
a munkakör pontos megnevezésével és 
bérigény megjelölésével ellátott önéletrajzzal

A jelentkezés határideje: 2020. július 19.

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

Az akció érvényes: 
2020. 07. 11-től 2020. 07. 17-ig 

Star kéztörlő, 2 tekercs, 79,5 Ft/db 199 Ft 159 Ft
Bonux 300 g, 863,33 Ft/kg 319 Ft 259 Ft
Pur mosogató, 450 ml, 575,55 Ft/l 329 Ft 259 Ft
Just ablaktisztító, pumpás, 500 ml, 718 Ft/l 399 Ft 359 Ft
Duck WC-gél, 750 ml, 478,66 Ft/l 449 Ft 359 Ft
Palmolive tusfürdő, 250 ml, 1596 Ft/l 529 Ft 399 Ft
Old Spice deo, 150 ml, 4659,99 Ft/l 899 Ft 699 Ft
Calgon vízlágyító, 500 g, 1498 Ft/kg 949 Ft 749 Ft
Garnier hajfesték 899 Ft 799 Ft
Bref Power Aktív Trió 999 Ft 899 Ft
Star WC-papír, 24 db-os, 41,62 Ft/db 1099 Ft 999 Ft
Oral-B fogkrém, 75 ml, 17319,99 Ft/l 1499 Ft 1299 Ft
Tomi mosókapszula, 42 db, 47,59 Ft/db 2499 Ft 1999 Ft
Diszperzit 14 l, 471,35 Ft/l 7999 Ft 6599 Ft
Héra beltéri falfesték, 15 l, 466,6 Ft/l 7999 Ft 6999 Ft

267-11/2020

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
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ÁLLJON MUNKÁBA AKÁR EGY HÉTEN BELÜL!

JELENTKEZZEN MOST 
ÖSSZESZERELŐ OPERÁTOR
ÁLLÁSLEHETŐSÉGÜNKRE!

• négyműszakos munkarend
• VERSENYKÉPES ALAPBÉR!
• 100%-os bejárástámogatás/céges buszjáratok
• 30%-os műszakpótlék 
• Kiemelkedő teljesítmény alapú bónusz- és túlórakifizetés
• CAFETÉRIA: Br. 16 000 Ft/hó
• Előrelépési lehetőség!
• Megbízható, stabil, hosszú távú munkalehetőség
• Modern munkakörnyezet

Jelentkezzen ingyenesen hívható  
telefonszámunkon:

+36 80 212 000
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272-11/2020

215-7/2020

870-0/2020

398-8/2020



Könyv jelenik meg az idén 
kilencvenéves Palotaszálló-
ról. A lillafüredi sétával egy-
bekötött ünnepélyes bemuta-
tót július 18-án, szombaton 
tartják.

A szálloda A képeslapok a 
palotából – 90 éves időutazás 
Lillafüreden és a Palotaszálló-
ban című helytörténeti album 
kiadásával ünnepli az 1930-
as átadásának évfordulóját. 
Az elegáns album a hotel és 
környezetének elmúlt évszá-
zadbeli históriájából villant 
fel izgalmas fejezeteket, mu-
tat meg különleges képeket, 
képeslapokat. A kiadványt az 
Észak-Keleti Átjáró Egyesület 
szerkeszti a HunguestHotel 
megbízásából. 

A kötet a 2005-ben, a 75. 
évfordulóra kiadott képes-
könyv egyfajta kiegészíté-

se. Nem folytatásról van szó, 
hiszen a kronologikusan 
szerkesztett helytörténészi 
munka után idén egy moza-
ikszerűen felépülő kiadvány 
jelenik meg, amelyben az ér-
dekes sztorikat, film- és kul-
túrtörténeti témákat és pri-
vát élményeket feldolgozó 
írások a Palotaszálló és Lilla-

füred többféle-másféle és ta-
lán kevésbé ismert arcát fe-
dik fel.

A lillafüredi sétával egybe-
kötött ünnepélyes könyvbe-
mutatót július 18-án, szom-
baton tartják. A túra ideje 
várhatóan két óra. Indulás 
délután 4 órakor a Palota-
szállótól, érkezés körülbelül 

6-kor ugyanoda. Ezt követi 
az ünnepélyes könyvbemuta-
tó a szálloda teraszán. A vá-
rosi séta az Észak-Keleti Át-
járó Egyesület Koffertúrák 
sorozatának tagja, a részvétel 
rajta ingyenes. 

A helytörténeti kiadvány 
kapható lesz mind a szállodá-
ban, mind az egyesületnél.

A Hámori-tó, háttérben a Palotaszállóval egy 1931-ben készült felvételen. Fotó: Kurutz Márton, Fortepan
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Borkuti László önkormányzati képviselő la-
kossági fogadóórát tart július 13-án, hétfőn 17:00 
órától a Görömbölyi Művelődési Házban.

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA

MŰVÉSZETEK HÁZA – URÁNIA-TEREM: Július 9-e csütörtöktől 
15-e szerdáig, naponta 16:30-tól: A BOLDOGSÁGVIRÁG, 
19:00: A LÁTHATATLAN EMBER | Július 16-a csütörtök-
től 22-e szerdáig, naponta 16:30-tól: A FELTALÁLÓ (kivéve 
szombat, vasárnap), 19:00: TALPIG FEGYVERBEN | Július 
18., szombat 16:30-tól: NOTTING HILL-I CUKRÁSZDA 
| Július 19., vasárnap 16:30-tól: TITKOK ÉS IGAZSÁGOK

MŰVÉSZETEK HÁZA – BÉKE-TEREM: Július 9-e csütörtöktől 15-e 
szerdáig, naponta 17:00: VAD ERDŐK, VAD BÉRCEK –A 
FANTOM NYOMÁBAN, 19:30-tól: A LÁTHATATLA-
NOK | Július 16-a csütörtöktől 22-e szerdáig, naponta 19:30-
tól: NYELÉS | Július 16-a csütörtökön és 17-e pénteken 17:00: 
KOPASZKUTYA |Július 18., szombat 17:00: INKÁBB LEN-
NÉK ÖZVEGY | Július 19., vasárnap 17:00: TISZT ÉS KÉM 
– A DREYFUS-ÜGY | Július 20-a hétfőtől 22-e szerdáig, na-
ponta 17:00: MEGÁLL AZ IDŐ

CINEMA CITY: Július 9-e csütörtöktől 15-e szerdáig, naponta 
több időpontban – A láthatatlan ember | Alz heimer | Apró 
mesék | Ava | Bad Boys – Mindörökké | Bloodshot | Dolittle 
|Fomo – Fear of Missing out (csak hétvégén) | Hogyan legyél 
jó feleség | Lassie hazatér (csak hétvégén) | Mancs őrjárat: Vi-
gyázz, kész, mancs! (csak hétvégén) | Mint egy főnök | Seve-
led | Sonic, a sündisznó | Tíz nap anyu nélkül | Úriemberek | 
Vad Balaton – kibővített moziváltozat | Vad erők, vad bércek: 
A fantom nyomában – kibővített moziváltozat | Valan – az 
angyalok völgye | Zárójelentés (csak hétvégén)

MOZIMŰSOR 

JÚLIUS 11. – SZOMBAT
8:45 Közelebb hozzád, két-
napos társas önismereti tré-
ning Juhász Zsófia párte-
rapeutával, Weidlich udvar
10:00 Tematikus garantált 
városnézés Kupcsik Sarol-
ta idegenvezetővel, Tour In-
form Iroda
11:15, 13:15 és 15:15 Rend-
hagyó divattörténeti előadást 
tartanak a Diósgyőri várban
16:00 Spanyolnátha Mis-
kolcon helytörténeti kvíz-
zel, Célpont Közösségi Tér 
(Arany J. utca)
22:00 Nyárnyitóparti, Black 
Tracy

JÚLIUS 12. – VASÁRNAP
10:00-13:00, és 13:30-16:00 
között a középkori betűve-
tést ismerhetik meg a Diós-
győri vár látogatói

JÚLIUS 14. – KEDD
10:00–11:00 Anyuidő – csalá-
di meditációs tréning, ÚjHold 
Közösségi Tér (Városház tér)
16:00–18:00 Mintha Társu-
lat playback színház előadá-
sa, Avasi Közösségi Kávézó
17:00 „Sörözz a rabbival és 
tanulj!” – interaktív beszél-
getés Markovics Zsolt főrab-
bival, Calypso Étterem

JÚLIUS 15. – SZERDA
16:00 Sör gasztroszínpad, 
Zip’s BEER & Tapas bár és 
étterem
19:00 Filharmónia Magyar-
ország koncertje, Belvárosi 
evangélikus templom

JÚLIUS 16. – CSÜTÖRTÖK
16:15 Teadélután vállalkozó-
nőkkel, előadás és interaktív be-
szélgetés, CreppyPalacsintaház

JÚLIUS 17. – PÉNTEK
17:00 Barhesz kalácsfonó 
workshop, Re-Form Belvá-
rosi Egészségkapu (Széche-
nyi István út)
18:00 GasztroPLACC Extra 
gasztroesemény a Diósgyőri 
vár lábánál, a Lovagi Tornák 
Tere előtti vásártéren
19:00 Mini Art-űr koncert, 
Collins Club
20:00 30Y koncert, Helynekem

JÚLIUS 18. – SZOMBAT
8:00 Mokka Fagylalt Fesztivál 
egész hétvégén a fagylalt vi-
lágnapja alkalmából, Mokka 
Coffee & Panini Bar (Pesti út)
9:00 Freya – the croissant 
story croissant – kóstolás a 
Pizza, Kávé, Világbéke piz-
zériában
19:00 Jocky Jokers-koncert, 
Collins Club
20:00 Kodachrome-koncert, 
Simon & Garfunkel-dalok 
Jobbágy Bence és Méhes Adri-
án előadásában, Corner Stage
22:00 Nextapes pres. Gabor 
Kraft, Helynekem

JÚLIUS 19. – VASÁRNAP
9:00 Miskolci termelői nap 
és vásár, 10:30 Sebaj színház 
– Az állatok nyelvén tudó ju-
hász c. zenés mesejáték, 11:30 
Classic Brass Quintet ünnepi 
koncertje az Erzsébet téren
9:00 Szent Hedvig ünnepe a 
Diósgyőri várban, 10:00 Mise 
a Lovagteremben, 11:50 Meg-
emlékezés a nándorfehérvári 
diadalról, majd ágyúlövés az 
ágyúállásnál, 13:15 dr. Lovász 
Emese régész előadása Szent 
Hedvig életéről a Borozóban
9:00 „Borsod MTB Bajnoka 
Series” 2. futam, Görömbölyi 
Pincesor, Grál Pince

PROGRAMOK 

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
július 12-én, vasárnap 
délután 4 órától a Mis-
kolctapolcai református 
templomból közvetíte-
nek. Igét hirdet: Keresz-
turi Csaba lelkész. 

Csütörtökön, július 16-
án, Kármelhegyi Boldo-
gasszony ünnepe lesz. A 
miskolci karmelita temp-
lom búcsúját ezen a na-
pon, a 17 órakor kezdő-
dő szentmisén ünneplik, 
melyet Lóczi Tamás sáto-
raljaújhelyi plébános mu-
tat be. Ugyancsak ő tart-

ja előző nap 17 órától a 
szentmisével egybekötött 
lelki előkészületet is. Jövő 
vasárnap, 19-én lesz a Di-
ósgyőri vár kápolnájának 
Szent Hedvig búcsúja. 

Az ünnepi szentmisét 
10 órától Maksó Péter di-
ósgyőri káplán mutatja 
be, aki ekkor vesz búcsút 
a diósgyőri hívektől. Ezért 
a diósgyőri templomban a 
10 órai szentmise elma-
rad.

Miskolc egyházi prog-
ramjairól a város honlap-
ján, az egyhaziprogramok.
miskolc.hu oldalon is tájé-
kozódhatnak.

EGYHÁZI HÍREK

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Július 13., hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 8:30 Képúj-

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

Július 14., kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 08:30 Képújság, 18:00 Híradó, 
18:15 Időjárás-jelentés, 18:20 Programpont (programajánló), 18:25 Sportpercek, 
18:40 #mozogjotthon, 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 18:20 Program-
pont (programajánló), 19:25 MVLC–BVSC bajnoki vízilabda-mérkőzés ism., 21:00 
Híradó ism., 21:15 Időjárás-jelentés, 21:20 Képújság

Július 15., 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, 18:40 
Egészségére, 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés ism., 19:20 Programpont (prog-
ramajánló), 19:25 Retro TV (válogatás a Miskolc Televízió archívumából), 20:00 Híradó 
ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:20 Programpont (programajánló), 20:30 Képújság

Július 16., csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 08:30 Képújság, 18:00 Hír-
adó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:20 Programpont (programajánló), 18:25 Promenád 
(kulturális magazin), 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Egy nap a vi-
lág (útfilm-sorozat), 20:00 Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:20 Programpont 
(programajánló), 20:30 Képújság

Július 17., péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 8:45 Képújság, 18:00 Hír-
adó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:20 Játékszünet, 18:25 Én is táncolnék, 18:45 Köz-
tünk 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 18., szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:30 Képújság, 18:00 Krónika (heti 
hírösszefoglaló), 18:20 Játékszünet, 18:25 Egészségpercek ism., 18:50  #mozogjotthon 
(tv-torna), 19:00 Krónika, 19:20 Milli és Rémi kalandjai (esti mese), 19:35 Így (nem) ját-
szunk mi - a Körúti Színház magazinműsora, 20:45 Krónika, 21:00 Képújság

Július 19., vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:30 Képújság, 16:00 Hívő-
szó, 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 
Épí-tech (építészeti magazin), 20:00 Arttér (kerekasztal-beszélgetés), 20:55 Képújság

Palotaszálló 90 – Városi túra  
és kötetbemutató

Történetek a miskolci Minorita templom életéből III. 
címmel jelent meg az a kötet, amely 37 szerző írásait vo-
nultatja fel a műemlék épületről. A dr. Várhelyi Kriszti-
na szerkesztette kiadványt július 12-én, vasárnap mutat-
ják be a Minorita templomban.

Az eseményen beveze-
tő gondolatokat hallha-
tunk Szalkai Z. József plé-
bániai kormányzótól, majd 
dr. Gyulai Éva történész 
muzeológus professzor és 
néhány szerző ismerteti a 
kötetet. A trianoni békedik-
tátum aláírásának századik 
évfordulójáról dr. Hortai 
Rita előadással emlékezik 

meg. A miskolci Minorita 
egyházközség és az Éltető 
Lélek Alapítvány által szer-
vezett programot Bognár 
Lili Janka és a Szent Ferenc 
kórus műsora színesíti. 

A rendezvény alatt a köte-
tet át is lehet venni, melyhez 
a padokon elhelyezett szóró-
lap kitöltése és leadása szük-
séges.

Könyvbemutató  
és koncert

Közép-Kelet-Európa egyik 
legnagyobb wellnesscent-
rumának építése döntő 
szakaszba lépett.

A Modern Városok Prog-
ram révén összességében 
12,7 milliárd forintért a 
térség egyik legnagyobb 
és legkorszerűbb wellness-
centruma épül meg Mis-
kolctapolcán. A legmaga-
sabb igényeket is kielégítő, 
a legkorszerűbb fürdőtech-
nikát és szolgáltatásokat 
felvonultató, egész évben 
nyitva tartó családi élmény-
fürdő 8 beltéri és 2 kültéri 

medencével várja majd az 
érdeklődőket, szerves egy-
séget alkotva a strandfür-
dő 2015-ben átadott első 
ütemével. A fürdőben kor-
osztályonként elkülönü-
lő szórakozási lehetőségek, 
attrakciók várnak minden-
kit. A kivitelezés ütemterv 
szerint halad, így a kérdés 
már csak az, mi legyen a 
fürdőkomplexum neve. Ép-
pen ezért Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 
társadalmi egyeztetésre hív-
ja a miskolciakat: döntsünk 
közösen a város új fürdőjé-
nek nevéről!

ADJUNK NEVET 
AZ ÚJ FÜRDŐNEK!
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Kötelező olvasmányok  
a Géniuszból 
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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. 

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

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

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS

HETI HOROSZKÓP
Kos (03. 21. – 04. 20.) Nincs sok ideje gondolkodni, ha valóban 
mindent véghez akar vinni, amit a hétre tervezett. Ha nincs kész 
terve, menjen a megérzései után! Ne várja meg, míg felhalmo-

zódnak a feladatok, menjen elébe a kihívásoknak!

Bika (04. 21. – 05. 20.) Úgy érzi, valaki kihasznált egy alkal-
mat, amit nem lett volna szabad, és ezzel Önnek is kárt okozott. 
Ne bosszankodjon, az idő mindent megold majd! Bízzon önma-

gában, és mindig őrizze meg az önbecsülését!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.) Igyekszik rugalmas lenni, és megmu-
tatni, hogy hajlandó kilépni a komfortzónájából, ha szükséges. Ez 
lehet a közös nevező, az egyezség kulcsa. Próbáljon nyitott lenni, 

de közben önmagának se legyen ellensége!

Rák (06. 22. – 07. 22.) Szeretné, ha valaki több tiszteletet mutat-
na egy dolog iránt, ami fontos az Ön számára, de nem tudja, hogy 
ezt hogyan érhetné el. Legyen őszinte, és mondja ki, amit gondol. 

Ne hagyja, hogy bárki is megijessze!

Oroszlán (07. 23. – 08. 23.) Valaki egy olyan beszélgetést 
próbál kezdeményezni, ami miatt kellemetlenül érzi magát. Nyu-
godjon meg, mert csak úgy lesz képes kezelni a helyzetet. Két tűz 

között áll, és el kell döntenie, melyik irányba vonzódik. 

Szűz (08. 24. – 09. 23.) Valaki kicsinyes játékokat játszik, és Ön 
nem szeretne ebben részt venni. Tartsa távol magát a dologtól, ne 
hagyja, hogy beszennyezzék! Itt az ideje a továbblépésnek, annak, 

hogy maga mögött hagyja a negatív érzéseket.

Mérleg (09. 24. – 10. 23.) Érdekesen alakulnak a dolgok, és bár 
minden jó irányba mutat, egyelőre nem akarja elbízni magát. Jól 
is teszi, ha óvatos marad. Nézzen a dolgok mögé, és akkor hamar 

meg fogja érteni ezekben a napokban, mi miért történik.

Skorpió (10. 24. – 11. 22.) Lehet, hogy megért valamit, ami a 
múlt eseményeit alakította, de most már túl késő, hogy változtat-
ni tudjon rajta. Tegye el a tapasztalatot, mert jól jöhet a későbbi-

ekben is, ha felszínre törnek a munkahelyi konfliktusok!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.) Egyre nehezebben visel valamit, itt 
az ideje annak, hogy szembenézzen a helyzettel! Ez lehet az első 
lépés abba az irányba, hogy megtalálja a megoldásokat. Úgy érzi, 

készen áll erre, és lépéseket is tesz az ügy érdekében.

Bak (12. 22. – 01. 20.) Nehezen találja most meg az egyen-
súlyt, de arra kell törekednie, hogy gyorsan visszatérjen a saját 
útjára. Ha keres, akkor találni is fog. Ha nem áll még mindenre 

készen, nem baj, ha néha időt kér magának.

Vízöntő (01. 21. – 02. 19.) Képes szembenézni a kihívásokkal, és 
úgy érzi, ennek az is oka, hogy meg tud bízni valakiben. Ha van, akire 
támaszkodhat, minden sokkal egyszerűbbnek tűnik. Most főleg ne 

hagyja, hogy elússzanak a lehetőségek!

Halak (02. 20. – 03. 20.) Megijesztheti egy lehetőség, főleg, 
mert nem tudja, mihez kezdjen a kialakult érzelmekkel. Ne ag-
gódjon, ha eljön az idő, készen fog állni a dologra. Ne hagyja, 

hogy bármi is elterelje a figyelmét, most ez a fontos!

Lehet készíteni belőle fagy-
laltot, szörpöt, süteményeket, 
jellegzetes illata pedig a mo-
lyok mellett a szúnyogokat 
és legyeket is távol tartja - ez 
a levendula. Az elmúlt hétvé-
gén pedig szüretelni lehetett 
Szabó Györgynél, a bükki fü-
vesembernél. A levendula az 

utóbbi években hatalmas nép-
szerűségnek örvend, ami nem 
csoda, hiszen rengeteg fel-
használási formáját ismerjük. 
Gyógyhatása nyugtató, fertőt-
lenítő, baktériumölő, használ-
juk migrén ellen és gyomor-
görcs esetén. 

Fotó: Mocsári László

Levendulaszüret  
Bükkszentkereszten

Borászokkal és borkedvelőkkel telt meg újra az Avas egy 
része. A Kvaterkán ezúttal a mélyvölgyi pincesorok voltak a 
főszereplők. De egy új helyszín is bekapcsolódott a minibo-
rangolásba. A régóta feledésbe merült amfiteátrumban kon-
certekkel várták a közönséget.

Találkozz, társalogj, kóstolj, 
táncolj! – erre buzdított min-
denkit a szombati Avasi Kva-
terka. Ezúttal a mélyvölgyi 

pincesorokon nyitottak ki a bo-
rászatok. A választék bőséges 
volt, és borkedvelő közönségből 
sem volt hiány. A miniborango-

lást a vendégek után talán a bo-
rászok várták a legjobban.

– A koccintás, a hang, az él-
mény már nagyon hiányzott. 
Azt gondolom, hogy itt volt 
már az ideje, hogy nyissunk, 
és legyen most már kóstolási, 
barátkozási, akár ölelkezési le-
hetőség – fogalmazott Sándor 
Zsolt borász.

Jó zene, finom italok, ínycsik-
landó ételek és szép idő – egy tö-
kéletes nyári estéhez nem is kell 
több. A Kvaterka ezúttal egy új 
helyszínnel bővült. Múlt héten 
civilszervezetek takarították ki 
az avasi amfiteátrumot, aminek 
a létezéséről sok miskolci nem is 
tud. A korábban feledésbe me-
rült helyszín újra életre kelt, a 
lelátó is megtelt. Előbb az Ildi 
Rider lépett színpadra, majd Dj 
Bordee tartott élő videopartyt.

– Néhány éve próbálkoztak 
feléleszteni ezt a helyszínt, ak-
kor nem sikerült. Örömteli, 
hogy most milyen sokan jöttek 
össze. Újra fel lehet fedezni az 
Avast – nyilatkozta Burgony Pé-
ter. A projektvezető hozzátette, 
augusztusban sem maradnak 
Kvaterka nélkül a miskolciak. 
Legközelebb augusztus else-
jén a Kisavason rendezik meg a 
programot.

Fotók: Mocsári László

KÓSTOLTAK ÉS KVATERKÁZTAK
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