
„A legbüszkébb a kollégá-
imra vagyok, akikkel – ezt 
túlzás nélkül mondhatom 
– mindenre készen álltunk. 
Amikor reggelente bejövök 
az irodámba, nem tudom, 
hogy éppen milyen felada-
tok, kihívások várnak, ám 
abban teljesen biztos va-
gyok, hogy ezzel az állo-

mánnyal meg tudjuk oldani" 
– vallja dr. Vereckei Csaba. A 
megyei rendőrfőkapitány 13 
év után távozik posztjáról, 
hogy Zala megyében vegyen 
át hasonló beosztást. Ez re-
mek alkalmat kínált arra, 
hogy megvonjuk eddigi pá-
lyafutásának mérlegét. 

Portré a 6. oldalon

A nyári napközis tábor sikeréhez a rendőrség, a honvédség, a katasztrófavédelem, a drogam-
bulancia és a miskolci szimfonikusok programokkal, a DVTK pedig különféle sporteszkö-
zökkel járult hozzá.

A tanév végét követően eb-
ben az esztendőben is bené-
pesült a Perecesi Nyári Nap-
közis Tábor. Ahogyan arról 
korábban beszámoltunk, a 
táborok megszervezését az 
tette lehetővé, hogy a koro-
navírus-járvány enyhülését 

követően a kormány lazított 
a korábbi szabályokon: előbb 
a napközis, majd az ottalvós 
táborokat is engedélyezték. A 
perecesi létesítményben jú-
nius elején megkezdték a te-
reprendezési munkákat és az 
épület takarítását, így rende-

zett körülmények várták már 
az első turnust is június 29-
én. Mádai Linda táborveze-
tő lapunknak elmondta, eb-
ben az esztendőben is három 
kéthetes turnust indítanak, 
a járványhelyzet miatt azon-
ban idén némileg kisebb volt 

az érdeklődés, mint a korábbi 
években.

– Az iskolák idén nem tud-
tak részt venni a szervezésben, 
így a szülőknek egyenesen 
a közintézmény-működtető 
központban kellett jelezni az 
igényt a táborra. Kicsit nehéz-
kesebb volt a szülőket tájékoz-
tatni a lehetőségekről – mond-
ta Mádai Linda. 

Folytatás az 5. oldalon
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ÚJRA BENÉPESÜLT 
 A PERECESI TÁBOR 

Szombaton újra kvaterkára várják a borkedvelőket az avasi 
pincékbe. Új helyszínként ezúttal az Avasi kilátó alatt fekvő 
miskolci amfiteátrum is csatlakozik, ahol koncertek, fényfes-
tés és kóstolók is várják a látogatókat. A terület sokáig elhanya-
golt volt, a fesztivál előtt a Magyarországi Tisztasági Nagykö-
vet Egyesület és a Miskolci Alter Klub önkéntesei takarították 
ki az amfiteátrumot és környékét.

Folytatás az 5. oldalon

KVATERKÁRA VÁRJÁK A BORKEDVELŐKET  
A MÉLYVÖLGYBE 

A köztisztviselők napja 
alkalmából tizenheten vet-
tek át szakmai elismerést 
hétfőn a városháza dísz-
termében. 

A város vezetői négy élet-
műdíjjal mondtak köszöne-
tet azoknak, akik nyugdíjba 
vonulnak. Miskolc polgár-
mestere szerint az egyik 
leg elhivatottabb feladatot 

látják el a köztisztviselők. 
Veres Pál kiemelte, példa-
mutató munkát végeznek, 
évente több százezer ügyet 
oldanak meg. Ignácz Dávid, 
a város jegyzője hangsú-
lyozta, hogy egy nehéz hely-
zeten vannak túl, a veszély-
helyzeten, ami megmutatta, 
hogy mennyire erős a hiva-
tal. 

Folytatás a 3. oldalon

Elhivatottság  
és szakmaiság

13 év után távozik  
a főkapitány

Közpénzből fizetett egy kétszázezres éttermi számlát 
Alakszai Zoltán, Miskolc korábbi jegyzője – jelentette ki 
Bazin Levente (Velünk a Város) önkormányzati képviselő 
pénteken, a városháza főbejárata előtt megtartott sajtótá-
jékoztatón.

A politikus azt mondta, 
ezt egy számla is bizonyítja, 
ezért a fideszes önkormány-
zati képviselőt arra kéri, 
hogy számoljon el a miskol-
ciaknak arról, hogy ponto-
san miért fizetett az önkor-
mányzati bankkártyájával.

– A múlt héten arról kér-
deztem a korábbi jegyzőt, 
miért vett fel havi bruttó fél-
millió forintot stratégiaal-
kotásért, monitorozásért és 
javaslatok megfogalmazásá-
ért tavaly augusztusig. Arra 

nem válaszolt, csupán annyit 
mondott, „személyeskedéssel 
nem foglalkozik, és az ilyen 
támadások az igazság kimon-
dásában nem fogják megaka-
dályozni”. A közpénzfelhasz-
nálás nem személyes ügy. Ez 
szerződéssel bizonyított tény. 
Várjuk, hogy ezekkel a té-
nyekkel kapcsolatban is ki-
mondja az igazságot – mond-
ta Bazin Levente.

Az önkormányzati képvi-
selő kijelentette, több hasonló 
számla is rendelkezésre áll az 

önkormányzatról, mindegyik 
százezres nagyságrendű.

– Hasonló nagyságren-
dű összegekből, mint amit a 
volt jegyző elvacsorázott, sok 
miskolci család jó esetben 
egy hónapig él! Gondolt va-
jon erre ön? – tette fel a kér-
dést Bazin Levente.

Hozzátette, a volt jegy-
ző nem ad választ arra sem, 
hogy mikor hajlandó visz-
szafizetni a Miskolc Holding 
Zrt. kasszájába azt a közel 10 
milliárd forintot, ami hiány-
zott, amikor átadták a várost.

Alakszai Zoltán közlemény-
ben reagált. A képviselő azt 
írta, a jegyzői fizetése mindig 
is a jogszabályi kereteken belül 
volt, célfeladat pedig minden 
köztisztviselő számára szabá-
lyosan kitűzhető. Egyes be-
fektetők éttermi vendéglátása 
pedig minden alkalommal a 
befektetési tárgyalások kereté-
ben, a kötelező házigazdai ud-
variasság mértékéig terjedt.” 

Alakszai Zoltán teljes reak-
ciója a minap.hu-n olvasható.

TÖBB SZÁZEZER FORINTNYI KÖZPÉNZT  
„VACSORÁZOTT EL” ALAKSZAI ZOLTÁN?



A járványhelyzet miatt nem volt lehetőség lakossági fórum 
megtartására a régóta várt, de már épülő Y-híddal kapcsolat-
ban. A személyes fórum helyett online tájékoztatást biztosított 
a város és a kivitelezést végző HE-DO Kft. az építkezés miatti 
forgalmirend-változásokról és a munkálatok előrehaladtáról. A 
beruházással kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket e-mailben 
fogadták a szakemberek, a válaszok harmadik részét a mostani 
lapszámunkban közöljük.

– Összeegyeztethetőnek tart-
ják-e a tervezett projektet a kör-
nyezetjogi alapelvekkel, különös 
tekintettel arra, hogy a szóban 
forgó terület zajterhelése jelenleg 
is meghaladja a határértéket?

– Az Y-híd kiviteli tervei az 
illetékes hatóságok által 2019-
ben kiadott építési engedély és 
az azokhoz tartozó engedélye-
zési tervdokumentációk alap-
ján készültek. Az engedélyezé-
si tervben és az engedélyezési 
eljárás során a közútkezelők a 
tervben foglaltakra a hozzájá-
rulásukat megadták. A kiviteli 
tervek csak az építési engedély 
és az engedélyezési tervdoku-
mentációk alapján, azzal össz-
hangban készülhetnek.

– Érez-e felelősséget és szán-
dékot a jelenlegi városvezetés a 
probléma megoldásában?

– A városvezetés a projekt 
kapcsán a város életét megha-
tározó, befolyásoló probléma 
megoldásában elkötelezett.

– Ha igen, mennyiben módo-
sultak az eredeti tervek a 3. sz. út 
nyomvonalát illetően?

– A hosszútávú közlekedési 
koncepció műszaki és pénzügyi 
kidolgozása bonyolult és több-
szereplős egyeztetések folyama-
ta, amelynek részletes ismer-
tetése túlmutat jelen lakossági 
fórum keretein.

– A Vörösmarty utcában áp-
rilisban ismételt, 24 órás zajmé-
rést végeztek. Ez a kijárási kor-
látozások időszakára esett, ami 
a csökkent járműforgalom miatt 
nem indikatív. Mire használják 
az eredményeket?

– A zajméréseket megismétel-
jük releváns időszakban. A kivi-

telezés előtti alapállapot és az új 
forgalmi helyzet hatásainak ösz-
szehasonlítására hivatott a mérés.

– A lakossági fórum anyagá-
ban a Vörösmarty utcán „zajár-
nyékoló fal” kiépítése szerepel. 
Pontosan mit terveznek, és mit 
várnak tőle, különös tekintettel 
a lakások felső szintjeire?

– A zajvédelmi megoldások 
az építési engedélyben és az 
engedélyezési tervdokumentá-
ciókban szereplő környezetvé-
delmi előírások szerint kerültek 
betervezésre.

– A „jelentős mértékű kedve-
zőtlen változás” a zaj mellett a 
légszennyezést is magában fog-
lalja. Milyen módosításokat, 
intézkedéseket terveztek ennek 
kivédésére, különös tekintettel a 
szálló por határértékeire ?

– A forgalomtechnikai kon-
cepció távlati célja a 3. sz. főút 
belterületi forgalmának átve-
zetése. A tervezett intézkedés 
szerint a Vörösmarty utca bal 
oldalán közel 450 méter hossz-
ban, valamint az út jobb (déli) 
oldalán mintegy 150 méter 
hosszban zajárnyékoló fal épül. 
A vasúthoz közel fekvő ingatla-

nok esetében jelenleg is és vár-
hatóan a későbbiek során is a 
vasúti zajterhelés lesz a mér-
tékadó. Mivel belterületi forga-
lomátterelésről van szó (tehát 
közvetlen módon nem növek-
szik a város gépjárműterhelé-
se), így zaj és környezeti szem-
pontból bizonyos területeken 
terheléscsökkenés várható. Az 
új útvonal pedig kezeli a zajter-
helés növekedését. Egy gördülé-
kenyebb, gyorsabb, korszerűbb 
közlekedési útvonal minden-
képpen pozitív hatással van a 
légszennyezésre is.

– A Reményi Csomagolás-
technika Kft. miskolci telephely-

vezetőjeként érdeklődöm arról, 
hogy a Vörösmarty u. 89. szám 
előtti útszakaszt hogyan érinti 
a forgalmi rend változása? Az 
információra azért van szük-
ségünk, hogy lássuk, meddig 
tudjuk itt folytatni a tevékeny-
ségünket, meddig tudunk teher-
gépjárműveket fogadni, kiszol-
gálni a vevőinket.

– A telephely működési fel-
tételei előttünk teljes körűen 
nem ismertek, így feltételez-
zük, hogy – bizonyos zavaró 
tényezők mellett – a telephely 
továbbra is működhet. A kivi-
telezés során helyszíni egyez-
tetés alkalmával lehetősé-

get biztosítunk a megoldások 
egyeztetésére.

– Mikor várható a munkála-
tok kezdte?

– Várhatóan 2020 szeptem-
berében.

– Meddig lesz megközelíthető 
az ingatlanunk tehergépjármű-
vekkel?

– Az eddigi behajtási lehető-
ségek – minimális zavaró té-
nyezők mellett – a tervek sze-
rint a kivitelezés ideje alatt is 
rendelkezésre fognak állni.

– Mikor várható a telephe-
lyünk előtti támfal építése?

– Várhatóan 2021 első felében 
elkezdődhet az építés.
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A meder kotrása már meg-
kezdődött, a munkacsoport 
viszont árvízvédelmi straté-
giáról és a patakőrök kijelölé-
séről is tárgyalhat.

Megkezdődtek a helyreállí-
tások és a Pece-patak medré-
nek takarítása a múlt heti eső-
zések után. Június 26-án egy, a 
térségben kialakult szupercella 
okozott hatalmas, egymást kö-
vető felhőszakadásokat Bor-
sod-Abaúj-Zemplénben. A leg-
több csapadék Miskolcon esett, 
a hirtelen lehullott nagy meny-
nyiségű eső a város számos 
pontján okozott nagy károkat. 
Az egyik ilyen terület volt a Bá-
bonyibérc és környéke, itt a Pe-
ce-patak öntött el több utcát és 
házat.

Erdei Sándor Zsolt, az érin-
tett terület önkormányza-
ti képviselője lapunknak el-
mondta, az eset után azonnal 
intézkedett, az önkormányzat, 
valamint a Városgazda segít-
ségét kérte a helyreállításban. 
Kiemelte, a Patak medrének 
rendbetétele és rendben tar-
tása előfeltétele annak, hogy 
a jövőben hasonló eset ne tör-
ténhessen.

– Most egyszerre több szaka-
szon is megkezdődött a helyre-
állítás, a patakmeder kotrása 
megkezdődött. A hosszú évti-
zedek alatt felgyülemlett isza-
pot először kitermelik, majd el 
is szállítják, de az elburjánzott 

növényzetet, nádat, füvet is el 
kell távolítani – mondta.

A kialakult helyzet kezelé-
sére munkacsoportot hoztak 
létre, melyben a terület képvi-
selője mellett az önkormány-
zat és a Városgazda szakem-
berei is részt vesznek. Erdei 
Sándor Zsolt lapunknak azt 
mondta, a medertisztítás ko-
ordinálása és egy árvízvédel-
mi stratégia kidolgozása mel-
lett javaslatot tesz majd arra 
is, hogy visszaállítsák a ko-
rábban működő patakőrséget. 
Erre a szakemberek szerint 
azért van szükség, mert a Pece 
medrében rengeteg hulladék 
gyűlt össze.

– A zöld- és kommunális 
hulladék mellett háztartási gé-
pek alkatrészeit, de még meg-
unt ágyat is találtunk a meder 
takarításakor, ezek nagyban 
akadályozták azt, hogy az át-
ereszek elvezessék a vizet, és 
így a patak kiöntött. Fokozot-
tan kérjük a lakosságot, hogy 
vigyázzon a Pece medrére, ne 
hordjanak bele szemetet, fi-
gyeljenek arra, hiszen hiába a 
mederkotrás, hogyha az újra 
és újra megtelik hulladékkal 
– hangsúlyozta Durda Péter, a 
miskolci polgármesteri hivatal 
városüzemeltetési és műsza-
ki osztályának megbízott osz-
tályvezetője.            Tajthy Ákos

Végleges megoldást keresnek  
a Pece-patak problémájára

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK  
AZ Y-HÍD BERUHÁZÁSÁRÓL

A rendészet szerint a parko-
lóhelyek kihasználtsága már 
az első napon normalizáló-
dott, a tilosban parkolókkal 
szemben viszont fokozott 
ellenőrzés kezdődik.

Július elejétől ismét fizet-
ni kell a földfelszíni parkolá-
sért országszerte. A kormány 
még április 5-én döntött arról, 
hogy ingyenessé teszi a par-
kolást a településeken, hogy a 
járvány miatt a lehető legke-
vesebben használják a tömeg-
közlekedést. Ezzel nem csak 
az autósok élete változott meg, 
az önkormányzatokat több 
milliós bevételkieséssel sújtot-
ta – mondja a miskolci polgár-
mesteri hivatal sajtószóvivője.

– A parkolási bevételek 
Miskolc városának természe-
tesen az egyik jelentős bevé-
teli forrása az iparűzési adó, a 
gépjárműadó mellett. Éppen 
ezért ezek elvétele természe-
tesen érzékenyen érintette a 
várost, és egyébként nemcsak 
Miskolc városát, hanem va-
lamennyi önkormányzatot – 
hangsúlyozta Petruskó Nor-
bert.

A parkolás ingyenessé téte-
lének azonban volt még egy 
hatása. Ahogyan arról koráb-
ban írtunk, sokan úgy értel-
mezték az intézkedést, hogy 
bárki bárhol parkolhat, így 
aztán aki nem szégyellte, akár 
tilosban, járdán is leállt, sőt a 
zöldterületeket is parkolónak 
nézte. Nekik rossz hír, hogy 

a Miskolci Önkormányzati 
Rendészet a hónap elejétől fo-
kozottan ellenőrzi a szabály-
talankodókat.

– Múlt hétvége óta már 
nem hordunk meleg ételt az 
időseknek, keddtől pedig már 
a másik, veszélyhelyzet alat-
ti feladatellátásunk is meg-
szűnt: már nem járunk bolt-
ba, gyógyszertárba, illetve 
postára a szépkorúak helyett. 
Fontos, hogy azért a korábbi 
időszakban is ellenőriztük a 
szabálytalankodókat, csak ép-
pen kisebb létszámmal, most 
azonban ismét az eredeti fel-
adatunkat látjuk el – mondta 
Kovács László Csaba igazga-
tó hozzátéve: azt a rendészet 
is érzékeli, hogy csütörtöktől 
csökkent a kihasználtsága a 
fizetős parkolóknak.

A rendészeti vezető azt 
mondta, jelenleg a legnagyobb 
problémát a zöldterületen való 
parkolás jelenti. „Ez város-
szerte gond, de a Zsarnai piac 
környékéről kaptuk a legtöbb 
jelzést. Itt az elmúlt két-há-

rom hétvégén több mint száz 
szabálytalanul parkoló autós-
sal szemben kellett intézkedni 
a rendőrséggel közösen” – tet-
te hozzá.

A rendészet azonban ha-
sonló helyzetekben nem csu-
pán büntet, hanem javaslatot 
is ad az önkormányzatnak. 
Kovács László Csaba elmond-
ta, a Zsarnai esetén például 
azt tanácsolták a hivatalnak, 
hogy műszaki zárral próbál-
ják meg elkeríteni az autósok 
elől a zöldterületet.

– Ezek a javaslataink leg-
többször működnek: a Szent 
István téren például a közel-
múltban felfestették az új for-
galmi rendet, és azt tapasztal-
tuk, hogy az autósok számára 
egyértelműbb lett a helyzet, 
sokkal kevesebben szabályta-
lankodnak – mondta az igaz-
gató, aki újból kiemelte: a ren-
dészetnek nem a büntetés a 
célja, hanem az, hogy a köz-
területeket mindenki szabály-
szerűen használja.

T. Á.

Ismét fizetni kell a parkolásért 

Megkezdődött a patakmeder kotrása. Fotó: Juhász Ákos 

Fokozottan ellenőrzik a tilosban parkolókat. Fotó: 
Végh Csaba 

A beruházás jelentősen megkönnyíti majd Martinkertváros, Szirma és egész Miskolc közle-
kedését. Fotó: Juhász Ákos 



Július 1-je a köztisztviselők 
napja, Miskolcon ettől az évtől 
hivatalosan is munkaszüneti 
nap egy helyi rendeletnek kö-
szönhetően. Hétfőn a polgár-
mesteri hivatal is tisztelgett 
azon önkormányzati dolgo-
zók előtt, akik a közösség, a 
miskolci emberek szolgálatát 
választották hivatásuknak. Ti-
zenheten vehettek át szakmai 
elismerést a városháza díszter-
mében.

– Erre nem találok most sza-
vakat… – fogalmazott az ün-
nepség után Dobos Gáborné, 
amikor arról kérdeztük, hogyan 
fogadta, hogy Életműdíjat ve-
hetett át. A Lakosságszolgálati 
Főosztály Szociális és Közneve-
lési osztályának szociális ügy-
intézője 1982-től munkatársa a 
miskolci polgármesteri hivatal-
nak. – Csak elhivatottan lehet 
végezni a munkánkat. Emberek-
kel, családokkal foglalkozom, 
soha nem éreztem úgy, hogy 
egysíkú lenne a munkám. Min-
dig sikerként éltem meg, amikor 
családokon tudtam segíteni. Ez 
vitt előre végig a pályámon.

Dobos Gáborné szeptember-
től kezdi meg nyugdíjas éveit, 
de nem szeretne tétlen maradni. 
Azt mondta, ha az egészsége is 
engedi, akár vissza is jönne dol-
gozni – de otthon is lesz elfog-
laltsága, hiszen ősszel unoka ér-
kezik a családba.

Elismerő oklevelet vehetett 
át Aranyosi Gergő, a Sajtó- és 
Kommunikációs osztály szö-
vegírója. – Azért lepett meg az 
elismerés, mert csupán teszem 
a dolgom, elvégzem a nekem 
kirótt feladatokat – fogalma-
zott. – Fontos számomra, hogy 
látássérültként itt dolgozhatok, 
hogy számítanak rám. Úgy ér-
zem, ebben sincsenek határok 
a polgármesteri hivatalban, tel-
jesen befogadó az intézmény. A 
legszebb része a munkámnak, 
hogy követlenül a városveze-
tők munkáját segíthetem, a 
legfontosabb pedig, hogy vál-
tozatos, színes a munkakör.

– Amikor mi köszönetet 
mondunk, azzal a miskolciak 
háláját is kifejezzük – fogal-
mazott köszöntőjében Ignácz 
Dávid jegyző. Megnyugtató-

nak nevezte, hogy a veszély-
helyzet idején is kitűnt, meny-
nyire erős a hivatal.

– Minden köztisztviselő szá-
míthat a város vezetésére. Nem 
csökkentettük a béreket, a to-
vábbiakban is közösen gondol-
kozunk – fogalmazott, kifejezve 
egyúttal azt is, hogy a köztiszt-
viselők fontosak a miskolciak-
nak és a városvezetésnek is.

Az egyik legelhivatottabb fel-
adatot látják el a köztisztviselők 
Miskolc polgármestere szerint. 
Veres Pál kiemelte, példamutató 
munkát végeznek, évente több 
százezer ügyet oldanak meg a 
miskolciak megelégedésére.

– A polgármesteri hivatal 
minden dolgozója hitet és el-
kötelezettséget tett Miskolc 
mellett, és amellett is, hogy 
a hozzájuk fordulók mindig 

professzionális és szakszerű 
segítséget, információkat kap-
nak – hangsúlyozta.

A városvezető elmondta azt 
is, hogy egy 2020-as rendelet-
ben július 1-jét hivatalosan is 
munkaszüneti nappá nyilvá-
nította (ez a kormány által el-
rendelt munkaszüneti napok 
között nem szerepel). – Azok, 
akik a közösségért, a miskol-
ciakért dolgoznak, méltó elis-
merést érdemelnek, ezért tar-
tottam fontosnak a rendelet 
megalkotását. Az elismerést át-
vevők példával szolgálnak elhi-
vatottságból és szakmaiságból 
egyaránt – zárta köszöntőjét.

A köztisztviselők napja alkal-
mából elismeréseket és díjakat 
is átadtak. A díjazottak részletes 
listája a minap.hu-n olvasható.

Kujan István
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Többször is rendkívül heves 
és özönvízszerű esőzésekkel 
kísért vihar csapott le Mis-
kolcra múlt pénteken. 

A hirtelen lehulló, nagy 
mennyiségű csapadék miatt 
helyenként villámárvíz ala-
kult ki, egyes területeken zú-
zott követ, sarat és más hor-
dalékot mosott az utakra a 
zivatar. A tűzoltóknak is több 
helyen kellett szivattyúzni-
uk, vagy veszélyesen meg-
dőlt, kidőlt fákat kivágniuk, 
feldarabolniuk. A károk érté-
ke meghaladja az ötvenmillió 
forintot.

Hatalmas felhőszakadás 
zúdult Miskolcra múlt pénte-
ken. Rövid idő alatt körülbelül 
száz milliméternyi csapadék 
hullott a megyeszékhelyre: 
a csapadék felduzzasztotta a 
vízfolyásokat, volt, ahol a he-
gyekből patakként ömlött le 
az esővíz, és ez okozott káro-
kat, máshol leszakadt ágak, 
kidőlt fák adtak munkát a tűz-
oltóknak. Pénteken és szom-

baton közel 200 esethez riasz-
tották a tűzoltókat, ebből 155 
volt olyan műszaki mentés, 
amely kapcsolatba hozható a 
viharral, 69 esetben vonultak 
ki vízszivattyúzáshoz, illetve 
61 esetben faágak lehasadásá-
hoz. A hirtelen jött vihar Mis-
kolc szinte valamennyi város-
részében gondot okozott. A 
le zú duló eső hordalékot ho-
zott magával, volt, ahol gará-
zsokat, pincéket is elöntött.

– Az önkormányzati cégek-
nek, az önkormányzat dol-
gozóinak a legtöbb munkát a 
különböző sárfelhordások, a 
kavicsfelhordások, a hordalék 
eltávolítása jelentette, de emel-
lett azonnal megkezdték az át-
ereszek, a rácsok, az átfolyók, 
illetve a szakemberek által 
műtárgyaknak nevezett esz-
közök takarítását, helyreállí-
tását – mondta Petruskó Nor-
bert, a polgármesteri hivatal 
sajtóosztályának munkatársa. 
A vihar okozta károk helyre-
állítási költsége meghaladja az 
50 millió forintot.               T.Á.

Több tízmilliós kárt 
okoztak a viharok

ELHIVATOTTSÁG ÉS SZAKMAISÁG 
– Köztisztviselők napja a városházán

Egészségügyi dolgozók 
kaptak elismerést Miskolc 
városától csütörtökön a vá-
rosházán.

Július 1-je 1992 óta Sem-
melweis nap, vagyis a magyar 
egészségügy napja – azért ép-
pen ez a nap, mert 1818-ban 
ekkor született Semmelweis 
Ignác, az „anyák megmentője” 
– hangzott el az ünnepség kez-
detén. Veres Pál Miskolc pol-
gármestere beszédében köszö-
netet mondott az egészségügyi 
dolgozóknak azért a bátor és 
áldozatos munkáért, melyet 
az elmúlt hónapokban, a koro-
navírusjárvány-veszély idején 
végeztek. Kiemelte: nagyrészt 
az ő szakmaiságuknak, kitar-
tásuknak és a miskolciak fe-
gyelmezettségének köszönheti 

a város, hogy nagyobb áldoza-
tok nélkül át tudta vészelni az 
elmúlt hónapokat.

A városvezető felhív-
ta a figyelmet arra is, hogy 
a lakosság hozzáállásán, az 
együttműködésen a követke-
ző hónapokban is sok múlik 
majd. „A járványügyi készült-
ség érvényben van, a vírus 
itt van közöttünk. Hasonló 
fegyelmezettséggel, az egy-
másra való odafigyeléssel és 
a kellő óvatosság megtartásá-
val talán elkerülhető lesz egy 
következő hullám, ha pedig 

mégis szembe kell nézni az 
újabb veszéllyel, akkor jó tud-
ni, hogy ilyen kiváló egészség-
ügyi szakemberek őrködnek 
egészségünk, biztonságunk 
felett” – mondta.

A beszédet követően Ve-
res Pál polgármester, Varga 
Andrea Klára alpolgármes-
ter és dr. Ignácz Dávid jegyző 
elismeréseket adott át, Balog 
Ildikó, a Miskolci Egészség-
fejlesztési Intézet igazgatója 
pedig virággal köszöntötte a 
kitüntetetteket.

Tajthy Ákos

AZ EGÉSZSÉGÜGYI  
DOLGOZÓKAT KÖSZÖNTÖTTÉK

Fotó: Juhász Ákos

A járványhelyzet enyhülésé-
vel a Holding vezetése leült 
tárgyalni a szakszervezetek-
kel, és differenciált bérfej-
lesztésről, valamint a béren 
kívüli juttatások visszave-
zetéséről állapodtak meg 
– mondta el Dukai Zoltán, 
a Miskolc Holding Zrt. vezér-
igazgatója a Miskolc Televí-
ziónak.

Az új holdingvezetés súlyos 
örökséggel szembesült az át-
adás-átvétel során. Egy szak-
értői csapat végezte el a cégek 
átvilágítását. – Lesújtó volt az 
eredmény. Olyan súlyos gaz-
dasági problémák kerültek 
napvilágra, amik azonnali be-
avatkozást igényeltek – mond-
ta Dukai Zoltán, megemlítve 
egyebek mellett a több mint 55 
milliárd forintos kötelezettség-
állományt.

– Azt láttam összességében, 
hogy egy túlburjánzott, létszá-
mában felduzzasztott szerve-
zetet alakítottak ki a Holding-

ban. Én azt mondtam, hogy 
egy rugalmasabb, gyorsab-
ban reagáló, hatékonyabb cé-
get szeretnék kialakítani. Ezt 
a folyamatot már megkezdtük. 
Sok, a Holding és a város szá-
mára előnytelen szerződést si-
került megszüntetnünk vagy 
átstrukturálnunk. És a tagvál-
lalatok eszközbeszerzéseit is 
igyekszünk felgyorsítani.

A koronavírus-járvány az-
tán tovább nehezítette a hely-

zetüket. Az elsődleges cél az 
volt, hogy megőrizzék a Hol-
ding működőképességét, le-
hetőleg úgy, hogy ne kelljen 
embereket elbocsátani. Pozíci-
ótól függően 10-50 százalékkal 
csökkentek a bérek ebben az 
időszakban. – Átvészeltük ezt 
a helyzetet úgy, hogy egyéb-
ként senkitől semmilyen tá-
mogatást nem kaptunk. Ahogy 
enyhült a járványhelyzet, meg-
kezdték az egyeztetéseket a 
szakszervezetekkel. – Elmond-
tuk, hogy bár szűkek a lehető-
ségeink, de szeretnénk fejlesz-
teni a béreket - hangsúlyozta 
Dukai Zoltán.

A teljes beszélgetést hétfőn, 
a Miskolc Televízió Miskolci 
Napló műsorában tekinthetik 
meg 18:25-től.

Emelik a béreket, visszavezetik  
a béren felüli juttatást

Dukai Zoltán Fotó: Juhász Ákos

Tizenheten vehettek át szakmai elismerést a városháza dísztermében. Fotó: Végh Csaba

A megállapodás szerint július 1-jétől a fizikai dolgozók esetében 8 
százalékos, a szellemi munkát végző munkatársaknál a 250 ezer fo-
rint alatt keresőknél szintén 8 százalékos, az e fölött keresőknél pedig 
5 százalékos bérfejlesztést hajtanak végre, kivéve a vezetőket. Visz-
szavezetik a cafetériát bruttó 320 ezer forint értékben. A júliusi és az 
augusztusi bérrel egyaránt 4-4 havi béren kívüli juttatást kapnak a 
munkatársak, a többit időarányosan, az év végéig elosztva adják.

Elismerő oklevelet kaptak:
Dr. Nagy Zsuzsanna házi gyermekorvos
Dr. Szabó Judit háziorvos
Virágné Orliczki Erika védőnő
Dr. Soós Tamás fogorvos



A Máltai Szeretetszolgálat 
2016 óta működtet Szociális 
Lakásügynökséget a Számo-
zott utcákban. Olyan csalá-
dokon segítenek, akik lejárt 
bérleti szerződésük miatt 
fedél nélkül maradnának.

Ötödik utca. Romos ház 
előtt állunk a Máltai Szeretet-
szolgálat munkatársaival. A 
fejünket vakargatva nézzük a 
befalazott ablakokat, a málló 
vakolatot, a roskadozó falakat. 
Az udvaron nyakig ér a gaz 
és a szemét. Legszívesebben 
csak lemondóan legyintenénk: 
„menthetetlen”… Szerencsére 
nem mindenki gondolja így: a 
szeretetszolgálat felújítja eze-
ket a házakat is, és később rá-
szoruló családoknak adja ki.

Egy utcával arrébb biztatóbb 
a kép, nagy (komfort)fokozatot 
lépünk előre. Itt egy olyan la-
kást mutat meg nekünk Pokker 
Linda programvezető, amibe 
akár már be is lehetne költözni 
– egyedül a villanyóra beszere-
lésére várnak. De a ház egyéb-
ként teljesen rendben van: új 
nyílászárók, kifestett falak, új 
burkolat mindenhol, szinte 
még érezni az „új” szagot.

A karitatív szervezet 2016 
óta működtet Szociális La-
kásügynökséget a telepen. 
Négy év alatt már 21 családon 
segítettek. – Azok kaphatnak 

lakást, akik legalább két éve itt 
élnek a Számozott utcákban, de 
lejárt a határozott idejű bérleti 
szerződésük, tehát jogcím nél-
külivé válnak. Viszont sokan 
szeretnének itt maradni. Ezeket 
a családokat karoltuk fel.

Köztük vannak Erzsikéék is. 
Otthonosan berendezett étkező, 
gondosan elrendezett dísztár-
gyak a polcon, tisztaság fogad 
minket náluk. Ilyen egy igazi 
otthon. A másfél szobás lakás-
ba körülbelül egy éve költözött 
be az ötfős család. Az édesanya, 
Erzsike azt mondta, azóta tel-
jesen megváltozott az életük. – 
Szegények voltunk, most is azok 
vagyunk. De korábban utcára 
kerültünk a gyerekekkel, aztán 
albérletről albérletre jártunk, 

amikor a Máltai felajánlotta ne-
künk ezt a lehetőséget. Folya-
matosan segítettek nekünk. Ma 
már mindkettőnknek van állá-
sa, sokkal jobb az életünk.

A középkorú nő úgy fo-
galmaz: minden megválto-
zott körülöttük. – Azért nem 
mindegy, hogy a gyerekeknek 
van otthona, van hová lehajta-
ni a fejüket este. Emlékszem, 
sokáig egyetlen szobában lak-
tunk mindannyian, és amikor 
beköltöztünk ide, akkor fur-
csa volt, hogy van külön szoba. 
Annyira, hogy mindig egy he-
lyen kerestünk mindent, ahol 
már szét volt pakolva. Most 
van két szobánk, konyhánk.

Pokker Lindától megtudjuk, 
a Számozott utcákban most 

körülbelül 300-an laknak. Ez 
az ötöde annak, mint a 2014-
ben indított telepfelszámolási 
program előtt volt. A Máltai 
Szeretetszolgálat eddig csak-
nem 40 lakást vett át a város-
tól működtetésre. Ezeknek a 
felújítása jelenleg is folyamat-
ban van. Egy-egy lakás havi 
bérleti díja 10 és 16 ezer fo-
rint között mozog a komfort-
fokozattól függően. – Van egy 
munkaerőpiaci szolgáltatá-
sunk, hiszen az lenne a járható 
út, hogy munkához jussanak 
ezek az emberek, és így tudják 
fizetni a költségeket. Jelen va-
gyunk, bármilyen problémá-
val bizalommal fordulhatnak 
hozzánk a családok.

Kujan István

Ismerkedési szokások 
múltban és jelenben, házas-
ságtörténet, párválasztás és 
kapcsolatépítés, komplexu-
sok, szerelem és árulás – a 
többi közt ezekről a témák-
ról is szó volt az újraindult 
arTTér-találkozások idei 
első estjén. A több mint 
tízéves múltra visszatekin-
tő helyi rendezvénysorozat 
az idei nyáron hat alkalom-
mal várja az érdeklődőket.

Az eseményen Bay Judit, 
az Edelényi Kastélysziget in-
tézményvezetője azt foglalta 
össze, hogyan keresték a nők 
a férfiak kegyeit az elmúlt ko-
rokban. Az előadáson szó volt 
a szépségflastromokról és a 
legyezőnyelvről, a fűzőkről 
meg a kokaintablettákról is.

Az évad első arTTér össze-
jövetelén Vihula Mihajlo ze-
neszerző, gitárművész adott 
szerenádot. A művésztanár a 
zenélés mellett arról beszélt, 
miként késztetik a szép höl-
gyek a muzsikusokat örök ér-
vényű klasszikus darabok meg-
írására a szerelem ihletésében.

Rácsok András református 
lelkész azt ecsetelte, milyen 
rendkívül fontos ismerkedési 
és párkapcsolati szempont az, 
hogy mindig (már az elején 
is) merjük magunkat adni.

A nagy múltra visszatekintő 
programsorozaton szólt még a 
témában Konkoly Rita  coach, 

Juhász Zsófia párterapeuta, 
Kishonthy Csilla stílustanács-
adó és Furdi Lilla stylist is. A 
rendezvényen Nagy  Alexandra 
virágkötő megmutatta, milyen 
csokrot illik vinni az első ran-
dira, Jacsó Pál jogász, író az in-
ternetes ismerkedés csapdáit 
sorolta el.

Czikora Ágnes, az arTTér- 
találkozások főszervezője la-
punknak azt nyilatkozta, a 
szervezőknek nagy öröm volt 
az, hogy tapasztalataik szerint 
sokaknak hiányzott a rendez-
vénysorozat az elmúlt években.

– Ahogy régen, most is az a 
koncepciónk, hogy mindenki, 
aki az adott térben jelen van, 
az beszélget. Mindig van mű-
vészet, zene, vers és olyan iz-
galmas gasztronómiai kóstoló 
is, ami még színesebbé teszi 
ezeket az esteket – mondta.

Ezeket az ínyencségeket 
most többen biztosították: 
a vendéglátó Népkerti Vi-
gadó és Söröző afrodiziá-
kumokkal, így például mini 
csokoládébombával vagy 
rosé kacsamellel készült fü-
gés-kéksajtos kosárkában; 
a Barkland Pincészet pedig 
Tokaj-hegyaljai nedűit kínál-
ta a gourmet falatok mellé.

Az arTTér-találkozások 
friss szezonját a Női Erőfor-
rás Család és Karrierpont 
támogatásával rendezik. 
Az előadássorozat helyszí-
ne a Népkerti Vigadó, ahol 
kéthetente szerdán, 17 órá-
tól várják az érdeklődőket. 
A következő alkalommal 
a téma a házasság lesz. A 
szórakoztató talk-show-t a 
Miskolc Televízió is adásá-
ra tűzi.

Bár március közepén a jár-
vány miatt félbeszakadt, 
ettől függetlenül sikeres 
évad volt az 57. – a miskolci 
szimfonikusok szerint. A 
zenekar több mint nyolc-
van hangversenyt adott, az 
előadásokra pedig minden 
eddiginél többen váltottak 
jegyet.

A szimfonikusok évadzáró-
ján a város részéről Miskolc 
jegyzője köszöntötte a megje-
lenteket. Dr. Ignácz Dávid ki-
jelentette, a zenekar töretlenül 
népszerű nemcsak a város-
ban, hanem az egész régióban. 
Hozzátette, bízik benne, hogy 
a szeptemberben kezdődő 58. 
évadot semmi sem szakítja 
majd félbe.

Az elmúlt hónapokat Szász-
né Pónuzs Krisztina, a Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar 
ügyvezetője értékelte. Mint 
mondta, még annak ellenére is 
sikeres évadot tudhatnak ma-
guk mögött, hogy a tervezett-
nél lényegesen hamarabb be 
kellett fejezniük azt.

– Így is, hogy csak március 
közepéig működtünk, közel 
nyolcvan hangversenyt ad-
tunk az elmúlt évben, és majd-
nem 30 ezer a fizető nézőink 
száma – összegzett az ügyve-
zető.

Szászné Pónuzs Kriszti-
na köszönetet mondott a ze-
nekarnak, hogy az évad zá-
rásaként meg tudták tartani  
a promenádkoncertet, ami 
egyébként alig több mint egy 

hét alatt állt össze. – A ket-
tészakadt évadban a zene-
kar számára kiemelten fontos 
volt, hogy még találkozhasson 
a közönséggel a nyári szünet 
előtt. Nagy öröm számunkra, 
hogy ezúttal is telt ház előtt 
játszhattunk – tette hozzá.

A rövid évaddal kapcsola-
tosan Antal Mátyás karmester 
elmondta: nehéz volt a csend-
ben eltöltött néhány hónap, de 
a visszatérés is azt bizonyítja, 
hogy profikkal dolgozik.

– Nagyon tetszett az, aho-
gyan elindult a valóságos szó-
lampróbázás és az a zeneka-
ri munka, amit nap mint nap 
csinálunk, és aminek eredmé-
nyeképpen végül is ez a jég-
csarnokbeli koncert megszü-
letett – tette hozzá.

Az évadzárón a hagyomá-
nyoknak megfelelően a zene-
karban idén is megválasztot-
ták az évad zenészét, aki ebben 
az évben Siklósi Tamás fuvo-
la-szólamvezető lett. A mű-

vész megköszönte a rangos cí-
met, mint mondta, a kollégák 
elismerésénél nincs nagyobb 
megtiszteltetés.

„Ez egy nagyon különle-
ges elismerés a zenekar részé-
ről egy szólista számára. Ezt 
ugyanis nem a szakma, de 
még csak nem is a közönség 
adja. Persze a tőlük jövő elis-
merések is fontosak, de ahhoz, 
hogy ezt el lehessen nyerni, a 
kollégák szívét kell megnyer-
ni, és ezt nagyon nagy dolog-
nak tartom” – emelte ki Siklósi 
Tamás.

Az évad zenészének elis-
merése mellett a legtöbbet 
dolgozó kollégákat is díjaz-
ták. Ezúttal nem egy emberé 
lett a dicsőség: az ütős szó-
lam volt a legaktívabb. Kö-
szöntötték még a 25, 30 és 40 
éve a zenekarnál muzsikáló 
zenészeket is, és nem feled-
keztek meg nyugdíjazott kol-
légákról sem.

M-Kiss Judit, Tajthy Ákos

A Miskolci Szakképzési 
Centrum több mint 50 pe-
dagógusa vehetett át arany, 
ezüst és bronz fokozatú 
díjakat. Az oktatókat tehet-
séggondozásban nyújtott 
munkájukért ismerték el.

Összesen 57 pedagógus 
tehetséggondozó munkáját 
ismerte el a Miskolci Szak-
képzési Centrum. A díjazás-
kor a diákok versenyered-
ményei voltak mérvadóak.

– Idén is „behúztuk” a 
versenyeinket, a megyei 
matematikaversenyen min-
den évfolyamon nyertünk 
– mesélte büszkén Tóth 
Géza, a Berzeviczy Gergely 
Szakgimnázium matema-
tika-kémia szakos tanára. 
– A Zrínyi Ilona matema-
tikaversenyen egy kivéte-

lével minden évfolyamot 
megnyertünk, és ezen a 
versenyen a régió legjobb 
szakgimnáziuma címét is 
elnyertük.

A szakképzési centrum 
második alkalommal díjaz-
ta az oktatókat. Molnár Pé-
ter igazgató kiemelte, szám-
talan kiváló oktatójuk van, 
és az igazgatókkal együtt-
működve összegezték, hogy 
kik nyújtottak kiemelkedőt 
a tehetséggondozás terén 
a magunk mögött hagyott 
tanévben.

Az igazgató hozzátette, az 
oktatóknak is köszönhető, 
hogy a szakmatanulás egyre 
népszerűbb. Szeptemberben 
ugyanis 10 százalékkal töb-
ben kezdik meg a tanévet a 
Miskolci Szakképzési Cent-
rum 11 intézményében.
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Oktatókat ismertek el „Teljesen megváltozott az életünk”

A Máltai Szeretetszolgálat négy éve működtet Szociális Lakásügynökséget a telepen. Fotó: 
Mocsári László

Második alkalommal díjazták az oktatókat. Fotó: Mocsári László

A rendezvénysorozat idén nyáron hat alkalommal várja az 
érdeklődőket. Fotó: Juhász Ákos

Siklósi Tamás lett az évad zenésze. Fotó: Juhász Ákos

Hosszú idő után indult  
újra az arTTér

Évadot zártak a szimfonikusok



Július 4-én, szombaton új-
jáéled a Mélyvölgy, kinyit-
nak a pincék, és az elfele-
dett avasi Amfiteátrum is 
életre kel majd, amely kon-
certek helyszíne is lesz.

Idén tavasszal nagy mun-
kálatok folytak az ódon 
pincesorokon és a Mély-
völgy egyre inkább újjászü-
letett. A Kvaterkán 17 órától 
a megújult sétányokról és a 
vízelvezetés kialakításáról 
beszélget Fischer Ferdinánd, 
a kivitelezést végző vállal-
kozás vezetője és  Lenkey 
 Péter, az Észak-Magyaror-
szág Flórája Faunája Ala-
pítvány szakmai vezetője. 
A helyszín a Creppy Pala-
csinta Center (Mélyvölgy u. 
15.). A beszélgetés online is 
követhető lesz a rendezvény 
Facebook-oldalán.

Az évek óta kihasználat-
lan avasi Amfiteátrum is 
újjáéled. A lassan száz éve 
megálmodott és létrehozott 
különleges hangulatú, kul-
turális rendezvényekre is 
alkalmas helyszínt még ke-
vesen ismerik a miskolciak 
közül is. Volt már itt sport-
pálya, alternatív zenei ta-
lálkozó, és többször rendbe 
tették már, de igazi szerepét 

július 4-én töltheti be újra, 
majd’ 30 éves álmából éb-
redve. A sokáig elhanyagolt 
területet a fesztivál előtt a 
Magyarországi Tisztasági 
Nagykövet Egyesület, a Mis-
kolci Alter Klub, a MiReHu, 
a Miskolci Városgazda Kft., 
a MIKOM Nonprofit Kft., 
valamint önkéntesek segít-
ségével takarították ki.

A megtisztult, megújult 
Amfiteátrumban – amelyet 
Gregovszky Gábor fényfestő 
színez ki estére – 20 órától 
az Ildi Rider koncertezik, 21 
órától pedig a miskolci Al-
ter Klub egy régi nagy sze-
replője, Dj Bordee tart élő 
videopartit. A bükki borá-

szok is ott lesznek, elhozzák 
a Bálványt, a bükki borok 
legújabb közösségi borát. 
A mélyvölgyi pincesoro-
kon nyitnak a borászatok és 
pincék, többek közt a Crep-
py Palacsintaház, a Gallay 
Kézműves Pince, a Bűdi 
Borház, Sándor Zsolt Or-
ganikus Pincészete, a Rich-
ter Pince, a Czabala Családi 
Pince, a Tégel Pince, a BRS 
Pince várja a kóstolni vá-
gyókat. 18 órától a Csender 
zenekar adja a talpalávalót a 
„Béka téren”, a finomságo-
kat a Leves Gasztroműhely 
hozza. És persze a régi nagy 
kedvenc, a zsíros kenyér is 
megtalálható lesz.

Garantált csatlakozás segíti 
a GasztroPlacc Extrán szó-
rakozó vendégek utazását 
július 10-e és augusztus 14-e 
között péntek esténként. 

Miskolc közkedvelt nyá-
ri gasztronómiai eseménye 
a Diósgyőri vár melletti Vá-
sártérre költözik, idén pedig 
a tömegközlekedési és az in-
gyenes parkolási lehetőség is 
segíti majd az érdeklődőket, 
hogy bor- és street food kü-
lönlegességekkel „fűszerez-
zék” a péntek estéiket.

Az autóval érkezőket in-
gyenes parkolóhelyek várják 
a Diósgyőri vár és a Lovagi 
Tornák Tere mellett. A tö-
megközlekedéssel utazókat 
pedig GasztroPlacc villamos 
és garantált csatlakozás segíti 
a zárás utáni hazautazásban. 
A Felső-Majláthról 23:50-
kor, Diósgyőr városközpont-
ból pedig 23:55-kor induló 
1-es villamos 00:13 órakor 
érkezik a Villanyrendőrhöz, 
ahol át lehet róla szállni a 
szintén 00:13-kor a Villany-
rendőrhöz érkező és a Hejő 
park irányába közlekedő 14-
es autóbuszra. A Felső-Maj-

láthról 00:20-kor, Diósgyőr 
városközpontból pedig 00:25 
órakor induló 1-es villamos 
00:43-kor érkezik a Villany-
rendőrhöz, ahol át lehet róla 
szállni a 00:43-kor a Villany-
rendőr megállóhelyre érkező 
és a Szentpéteri kapu irányá-
ba közlekedő 14-es autóbusz-
ra, valamint át lehet szállni a 
villamosról a Villanyrendőr-
höz szintén 00:43-kor érkező 
és az Avasi városrészre közle-
kedő 35R-es autóbuszra.

Az esemény könnyed nyár-
esti kikapcsolódást kínál a 
gasztronómia és a finom bo-
rok szerelmeseinek, bemu-
tatkozási lehetőséget teremt 
a régió élvonalbeli éttermei-
nek, kiváló borászainak, helyi 

művészeinek. Alkalmat ad a 
nagy beszélgetésekre, csalá-
di és baráti találkozókra. A 
hangsúly a beszélgetésen van, 
a szervezők azt szeretnék, ha 
igazi közösségi térré változna 
ezekre az estékre a Vásártér. 
Július 10-e és augusztus 14-e 
között minden péntek este 
hattól éjfélig várják az ízek 
szerelmeseit. A Diósgyőri 
vár ezeken a napokon meg-
hosszabbítja nyitvatartását. 
18:00-21:00 között sétajegyet 
válthatnak a vendégek. A 
rendezvény család- és kutya-
barát. A legkisebbeket baba-
mamaszobával, a gyerekeket 
játszósarokkal, a négylábú 
kedvenceket pedig frissítővel 
várják. A belépés ingyenes.

A koronavírus-járvány miatt sokan kerültek nehéz hely-
zetbe. A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekjóléti Intézmény az ÉSZAKERDŐ Zrt. bevo-
násával azoknak szeretne segíteni, akik gyermekeikkel 
otthoni munkára kényszerültek.

Nekik kínál segítséget 6-14 
éves korú gyermekeik elhe-
lyezésében augusztus 24-étől 
28-áig – és amennyiben igény 
van rá, a szünet ideje alatt 
a továbbiakban is – a Csa-
nyik-völgyi erdei napközis 
tábor, melynek költsége tar-
talmazza a napi egyszeri me-
leg ebédet és a szervezők által 
biztosított programokon való 
részvételt. A napközis tábor 
mindenben megfelel – külö-
nös tekintettel a járványügyi 
helyzetre – a törvényben elő-
írt feltételeknek. A tábor biz-
tonságos, zöld környezetben, 
szabadtéri programokkal 
várja a gyerekeket.

A tábort a Csanyiki Erdő-
ház Erdészeti Erdei Iskolá-
ban rendezik meg augusztus 
24-28. között, költsége 15.000 

 forint/fő. A tábor 7:30-16 órá-
ig tart nyitva, a találkozó min-
den reggel 7 órától a Majális 
parki buszvégállomásnál. A 
vírushelyzet miatti tervezett 
maximumlétszám körülbelül 
40 fő és a kísérők. Jelentkezni 
a következő telefonszámokon 
lehet: Kovács István koordi-
nátor, +36 70 396 5775; Ná-
dori Csaba, koordinátor, +36 
70 622 8226

Programok: íjászat • lo-
vaglás • a Bükk élővilágának 
bemutatása • számháború 
• tanösvények • játékos, is-
meretterjesztő-foglalkozá-
sok • kirándulás kisvonattal 
Mahócára, Fónagyságra • 
akadályversenyek, sorverse-
nyek • erdei szerencsekerék, 
memóriajátékok

Kevesebb gyerekkel, de 
annál több új program-
elemmel indult el idén a 
perecesi napközis tábor. 
Míg tavaly három turnus-
ban körülbelül 800 gyerek 
táborozott itt, a koronaví-
rus miatt idén ennek csak 
töredéke jelentkezett. A 
tábor izgalmas foglalko-
zásokkal és előadásokkal 
várja a gyerekeket, augusz-
tus 7-éig. 

Folytatás az 1. oldalról
Egy-egy turnusra körülbelül 

kétszázötven gyermek jelent-
kezhet. A táborvezető kiemel-
te, az elmúlt években a hat hét 
alatt körülbelül hatszáz-nyolc-
száz gyerek pihent a perece-
si táborban, most az első és a 
második turnusba is csak hat-
van-nyolcvanan jelentkeztek. 
Pótjelentkezéseket persze to-
vábbra is fogadnak, így a még 
be nem indult turnusokra le-
het jelentkezni.

Változatos programok, 
civil segítők

A programok miatt pedig 
érdemes is: a pedagógusok 
számtalan sport- és kézmű-
ves-foglalkozással készültek, 
idén viszont több segítője – ci-
vil- és szakmai szervezetek – is 
akadt a tábornak.

– Bemutatót tart majd ná-
lunk a honvédség, a rendőrség, 
sőt a katasztrófavédelem, a tűz-
oltóság is. A Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar pedig koncerttel 

kedveskedik majd a gyerekek-
nek – sorolta Mádai Linda.

A Miskolci Drogambulan-
cia Alapítvány is segíti a Pe-
recesi Nyári Napközis Tábort. 
A szervezet elnöke lapunknak 
elmondta, a kezdeményezéssel 
ők maguk keresték meg a szer-
vezőket. – Több napon keresz-
tül tartunk majd kézműves- 
foglalkozásokat a kicsiknek. 
Ezek a foglalkozások persze 
valamelyest túl is mutatnak a 

különböző alkotások elkészí-
tésén. Mivel alapítványunk-
nak kiemelten fontos a meg-
előzés, a közös kézműveskedés 
közben szakembereink mesél-
nek majd a kicsiknek a drog, a 
kábítószerek veszélyeiről is – 
mondta Dobos Tímea.

A DVTK sem maradt ki
A korábbiaknál jobb körül-

mények között tudják idén 
megszervezni a sportfoglalko-

zásokat is, a DVTK ugyanis kü-
lönböző sporteszközökkel si-
etett a tábor segítségére. Bazin 
Levente önkormányzati képvi-
selő szerint erre nagy szüksé-
gük is volt, hiszen a régi, elavult, 
karbantartás nélkül maradt ját-
szóeszközöket az óvodákhoz és 
bölcsődékhez hasonlóan a tá-
borból is el kellett távolítani.

– Az új játékok beszerzése 
hosszabb folyamat, erre már 
idén nem volt mód, a DVTK-
nak hála viszont többek között 
röplabdázni, pingpongozni, 
focizni, sőt akár bokszolni is 
lehet korszerű és biztonságos 
körülmények között. Nyugod-
tan kijelenthetjük: ők mentet-
ték meg sporteszközök terén 
idén a perecesi tábort: nagy-
nagy köszönet érte nekik – 
hangsúlyozta Bazin Levente.

A perecesi nyári tábor au-
gusztus 7-én zár, pótjelentke-
zéseket még fogadnak. További 
részletek a miskolc.hu-n.

Tajthy Ákos
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Izgalmas foglalkozásokkal várják a gyerekeket. Fotók: Mocsári László

A kisvonatos kirándulás is a program része. Fotó: Juhász Ákos

A DVTK sporteszközökkel segítette a tábort

A legkiválóbb bükki borokkal várják az érdeklődőket. Fotó: 
Juhász Ákos

Az esemény könnyed nyáresti kikapcsolódást kínál a 
Vásártéren. Fotó: Mocsári László

Augusztus elejéig várja  
a gyerekeket a perecesi tábor

Újra kinyitnak a pincék Utazzon a GasztroPlaccra 
villamossal!



Miskolci olvasónk 10 éves 
házassága válságba jutott, 
és jelenleg válni készül fér-
jétől, akivel közös lakásuk-
ban, 8 éves gyermekükkel 
együtt élnek, egymástól 
elkülönülten. Férjével nincs 
vitás ügy, békésen szeretne 
válni. Kérdezi, hogy hogyan 
tudja elérni, hogy a házassá-
ga felbontásra kerüljön.

A Polgári törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. tv. szabályoz-
za – többek között – a házas-
ság felbontásának kérdését. A 
házasságot a megromlásához 
vezető okok vizsgálata nélkül 
akkor lehet felbontani, ha azt 
a házastársak végleges elha-
tározásán alapuló, befolyás-
mentes megegyezésük alapján 
közösen kérik. Ennek megál-
lapításához szükséges, hogy 

a felek a közös kiskorú gyer-
mek feletti szülői felügyeleti 
jog gyakorlásában, a külön-
élő szülő és a gyermek közötti 

kapcsolattartás kérdésében, a 
gyermek tartása, a házastársi 
utolsó közös lakás használa-
ta, valamint a házastársi tartás 

kérdésében megegyezzenek, 
és ezen egyezségüket a bíró-
ság jóváhagyja.

A házasság felbontásának 

egyetlen módja a bírósági 
eljárás, vagyis mindenkép-
pen pert kell kezdeményez-
ni. Ennek érdekében olva-
sónknak keresetlevéllel kell 
kérni a bíróságtól a házasság 
felbontását. A keresetlevél-
hez mellékelni kell a közös 
megegyezéses megállapo-
dást is, továbbá a házassági 
anyakönyvi kivonatot, to-
vábbá a közös kiskorú gyer-
mek születési anyakönyvi 
kivonatát.

A korábbi eljárási szabá-
lyok szerint kötelező volt 
megállapodni a feleknek a 
házastársi vagyon megosztá-
sa körében legalább az ingó-
ságok megosztásáról. Jelenleg 
már ilyen kötelezettség nincs, 
tehát a házassági vagyon 
megosztása nem feltétele a 
közös megegyezéses válás-

nak. Sőt, a há-
zastársi va-
gyonközösség 
m e g s z ü nte -
tését a felek 
vagy szerződéssel rendezik, 
vagy –ha nem tudnak meg-
egyezni– külön perben kér-
hetik a vagyon megosztást.

A házasság felbontására irá-
nyuló per tárgyalásán a felek-
nek személyesen kell megjelen-
niük. Természetesen ügyvédi 
képviseletre is lehetőség van, 
de a személyes megjelenés nem 
mellőzhető. Ha közös kiskorú 
gyermeke van a feleknek, akkor 
az első tárgyaláson, ami perfel-
vételi tárgyalás, nem lehet el-
válni, hanem egy következő, ér-
demi tárgyalást is kell tartania a 
bíróságnak.

dr. Strassburger Gyula,  
ügyvéd

Dr. Vereckei Csaba megyei 
rendőrfőkapitány 13 év után 
távozik posztjáról, hogy Zala 
megyében vegyen át hasonló 
beosztást. Ez remek alkal-
mat kínált arra, hogy meg-
vonjuk eddigi pályafutásá-
nak mérlegét.

Dr. Vereckei Csaba gyerek-
ként soha nem gondolt arra, 
hogy valaha is rendőr legyen. 
Ám az 1990-es évek elejének 
komoly társadalmi-gazdasági 
változásai végül ebbe az irány-
ba sodorták. „A családomban 
korábban nem volt egyetlen 
rendőr sem, és bevallom őszin-
tén, bennem ez fel sem merült. 
Az érettségi után a Postánál 
helyezkedtem el, majd a határ-
őrséghez vonultam be az akkor 
még létező sorkatonai szolgá-
latra. A leszerelésem után ép-
pen a rendszerváltás miatti 
nagy átalakulások közepébe 
csöppentem, ami a Postánál is 
komoly bizonytalanságot ered-
ményezett.

Felértékelődött a rend  
és fegyelem

Ezt látva felértékelődött ben-
nem a határőrségnél megta-
pasztalt rend és fegyelem, és ez 
adta az ötletet, hogy esetleg a 
rendőrségnél megtalálhatnám 
a helyemet. Jelentkeztem is 
Tuza László akkori városi ka-
pitánynál, aki egyből egy olyan 
kérdést tett fel, ami számom-
ra abszolút ismeretlen volt: 
nyomozó vagy vizsgáló aka-
rok lenni? Azt se tudtam me-
lyik mit csinál, így próbáltam 
keresni valakit, aki elmagya-
rázza a különbséget. Ez végül 
Berta László, későbbi megyei, 
majd országos rendőrfőkapi-
tány-helyettes lett, aki akkor 
osztályvezető volt, és azt taná-
csolta, legyek vizsgáló. Ezzel el 
is dőlt a sorsom.”

Generációváltás  
a rendőrségnél

Ha valamikor, akkor a 90-es 
évek elején gyorsan meg lehe-
tett tanulni a rendőri szakmát, 
hiszen feladat volt bőven. „A 
rendszerváltás utáni években 
elszabadult a bűnözés, köz-
ben pedig a rendőrségnél egy 
gyors ütemű generációváltás 
zajlott le. A miskolci kapitány-
ságon is fiatal állomány ala-
kult ki, amelynek nagyon sok 
bűnüggyel kellett megbirkóz-
nia. Az élet– és ifjúságvédelmi 
alosztályon nekem is minden-
féle bűncselekménnyel akadt 
dolgom, és ha nem akartam, 
hogy összecsapjanak a fejem 
felett a hullámok, nagyon gyor-
san bele kellett jönni a munká-
ba. Szerencsére olyan társaság 
alakult itt ki, amely tűzön-ví-
zen keresztül segítette egymást, 
még a szabadidőnk egy részét is 
együtt töltöttük, így végül sike-
rült megbirkóznunk ezekkel a 
nehézségekkel.”

Nem feledte  
a bűnügyes múltat

Öt év múlva azonban elég 
nagy irányváltást vett az ifjú 
vizsgáló karrierje. „Munka mel-
lett elvégeztem a jogi egyete-
met, így amikor a főkapitányság 
személyzeti osztályán maga-
sabb beosztást kínáltak, némi 
hezitálás után elfogadtam azt. 
Nagyon szerettem a bűnügyi 
munkát, ám érdekelt, hogy mi-
ként állom meg a helyem más 
területen, így belevágtam. Utó-
lag már látom, hogy ez egy na-
gyon okos döntés volt, hiszen 
megtanulhattam az igazgatá-
si tevékenység legfontosabb 
részeit, amely később nagyon 
hasznosnak bizonyult a vezetői 
beosztásaimban.”

A bűnügyes múltat azonban 
nem feledte, és amikor lehető-
sége volt, vissza is tért ide. „A 

90-es évek második felében az 
országban mindenhol kialakí-
tották a rendőrség szervezett 
bűnözés elleni egységeit, majd 
ezekből lettek a felderítőosztá-
lyok. Osztályvezető-helyettes-
nek hívtak ide, és nem is volt 
kérdés, hogy igent mondok. 
Nagyon izgalmas hat évet töl-
töttem itt, akkoriban ugyanis 
– többek között – a még klasz-
szikusnak nevezhető kábító-
szerek csempészete, kereske-
delme rengeteg munkát adott 
nekünk. Ez egy teljesen más 
életmódot kívánt, hiszen a bű-
nözők sem pihentek, és a mi 
feladatunk éppen az volt, hogy 
a leginkább rejtőzködő, legjob-
ban konspiráló gengsztereket 
buktassuk le. Volt olyan drogos 
ügyünk, amelyben több mint 
száz gyanúsítottat fedtünk fel 
hónapokig tartó szívós felderí-
tőmunkával.”

Megfelelni a kor  
kihívásainak

Ezt követően bő félévnyi hiva-
talvezetői munka után bűnügyi 
igazgatói beosztásba került, az-
tán előbb megbízott, majd ki-
nevezett megyei rendőrfőka-

pitány lett, és 13 éves keresztül 
irányította a borsodi állományt. 
A kérdés adja magát: mennyit 
változott a rendőri munka ezen 
időszak alatt? „Ha az egész, csak-
nem 30 éves pályafutásomat né-
zem, azt kell mondanom, hogy 
össze sem lehet hasonlítani az 
akkori módszereket a maiak-
kal. Írógéppel, indigóval írtuk a 
jelentéseket, teljesen más volt a 
kommunikáció, nem volt mo-
biltelefon, internet, sokkal töb-
bet kellett talpalni az informá-
ciókért. Ma a felderítőmunka 
abszolút más jellegű, a felgyor-
sult információáramlás, a mo-

dern technológia egyrészt nagy 
segítség nekünk a nyomozások-
nál, ugyanakkor a bűnözők is 
felhasználnak minden modern 
eszközt, hogy a saját tevékeny-
ségükben sikeresek legyenek. 
Ám egy valami nem, vagy csak 
keveset változott: a bűnözői jel-
lem, a bűnös úton való „könnyű” 
pénzszerzés csábítása, és hogy 
ezt persze rejtve tartsák. Ám úgy 
gondolom, hogy a rendőrség ké-
pes megfelelni a kor kihívásai-
nak, hogy mindezt meggátolja.”

Eljött a váltás ideje
Dr. Vereckei Csabát most új 

kihívás várja, hiszen szeptem-
ber 1-jétől Zala megyébe szó-
lítja a kötelesség. A kívülállók-
nak valószínűleg furcsa lehet 
egy ilyen nagy váltás. „Pedig 
a rendőrségen belül ez már 
egy régóta működő mecha-
nizmus. A jelenlegi szabályok 
szerint egy megyei rendőrfő-
kapitány maximum 5+5 évre 
kaphat kinevezést. Engem 
még korábban neveztek ki, 
így lehettem 13 évig a posz-
tomon, de végül számomra is 
eljött a váltás ideje. Éppen va-
lamelyik nap gondoltam arra, 
hogy csaknem 25 éve tapo-
som ezeket a lépcsőket itt a 
főkapitányságon, és csak most 
kezd tudatosulni bennem, 

mekkora változás előtt állok. 
Miskolcon születtem, itt élek 
azóta is, ám most a családom-
mal költözöm Zala megyébe, 
tulajdonképpen új életet kez-
dünk ott. Ehhez a gondolat-
hoz azért még egy kicsit hozzá 
kell szoknom.”

Mindenre készen álltak
A főkapitány tehát 13 év 

után távozik a székéből, de va-
jon hogyan fogalmazná meg az 
örökségét, amit hátrahagy? „A 
legbüszkébb a kollégáimra va-
gyok, akikkel – ezt túlzás nélkül 
mondhatom – mindenre ké-
szen álltunk. Amikor reggelen-
te bejövök az irodámba, nem 
tudom, hogy éppen milyen fel-
adatok, kihívások várnak, ám 
abban teljesen biztos vagyok, 
hogy ezzel az állománnyal meg 
tudjuk oldani. Elég csak meg-
említenem, hogy évek óta min-
den egyes ember ölés tettesét 
felderítettük, a közvéleményt 
érthető módon irritáló köz-
területi rablásoknál csaknem 
100 százalékos a mutatónk. 
Nyugodt szívvel kijelenthetem, 
hogy a megyében, Miskolcon 
nem lehet kockázat nélkül bű-
nözni, és ez egy olyan közös 
eredmény, amelyre remélem az 
utódom is építhet majd.”

Horváth Szabolcs
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„Csak most kezd tudatosulni bennem, mekkora változás előtt állok.” Fotó: Parai Roland 
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Ha melegszik az idő, akkor 
máris mindenki vízpartra 
vágyik, a nyár pedig egye-
nesen elképzelhetetlen az 
élővizek vagy strandok 
nélkül sokunk számára. A 
biztonságos fürdést lehetővé 
tevő fürdők és strandok ko-
rántsem számítottak olyan 
elterjedt kikapcsolódási 
formának régebben, mint 
amilyenek manapság, külö-
nösen nem városunkban. A 
Miskolc fürdőtörténelmét 
bemutató sorozatunk har-
madik, záró része.

Miként a 19. század vé-
gén az Erzsébet fürdő, úgy az 
1930-as évek elején a Selyem-
réti Strandfürdő volt hivatott 
reprezentálni a város fejlett-
ségét. „A Baross Gábor-utcán 
végigrobogva a száguldó gép-
kocsinak megálljt parancsol a 
Miskolci Strandfürdő. Pusztán 
ennek a strandfürdőnek a képe 
és berendezése megadja Mis-
kolc város karakterét és bizo-
nyítja, hogy ebben a városban 
követik a haladó idők rohaná-
sát, számolnak az élet követel-
ményeivel és gondoskodnak a 
testi kultúra ápolásáról.” Mél-
tán lehetett büszke az újságíró 
a néhány évvel korábban áta-
dott fürdőre, amelynek épüle-
tét az a Hajós Alfréd tervezte, 
aki a margitszigeti sportuszo-
dát is. A férfi és női szárnyat 
az első emeleti étterem kötötte 
össze. A versenyzésre is alkal-
mas 50X20 méteres meden-
cét a villamosközlekedéshez 

szükséges egyenáramot terme-
lő villanytelep hője fűtötte fel 
(innen a „villanytelepi strand” 
elnevezés). A napozni vágyók 
érdekében pedig „lisztszerűen 
finom” homokkal borított na-
pozót alakítottak ki. Ez a für-
dő már nem a tisztálkodásról 
vagy az gyógykezelésről szólt, 
ez a sportolás, a szórakozás és 
a kikapcsolódás helye volt.

A selyemréti új fürdő mel-
lé az Erzsébet fürdő is igye-
kezett felzárkózni, és a ké-

nyelmes gőz- és kádfürdők, 
valamint a fedett uszoda mel-
lett iszappakolással, szénsa-

vas fürdőkkel, félfürdőkkel és 
villanyos fényfürdőkkel fel-
szerelt gyógyfürdő osztály-
lyal bővítette szolgáltatásait. 
Ráadásul ebben az időszak-
ban nyílt meg a Sajó uszoda 
és strandfürdő is. Nyugod-
tan mondhatjuk tehát, hogy 
az 1920-as, 1930-as évtized a 
miskolci fürdőturizmus egyik 
fénykora volt.

A század második felében is 
továbbfejlődtek fürdőhelyeink, 
ugyanakkor néhány nehézség-

gel is szembe kellett nézniük. A 
Selyemréti fürdő esetében, mi-
után a villanytelep megszűnt, 
nem tudták mivel melegíteni a 
vizet, ezért a strandot bezárták. 
Az 1950-es években azonban 
fúrásokat végeztek, amelynek 
eredményeképpen 45°C-os ter-
málvíz tört a felszínre. Ez nem 
csupán a versenymedence fűté-
si gondjait oldotta meg, hanem 

megépülhetett az úgynevezett 
„piskótamedence” is. Az 1960-as 
és 80-as években is történtek fej-

lesztések, de talán a leglátványo-
sabb 2013-ra készült el, melynek 
eredményeképpen 4,5 hektáros-
ra bővült a fürdő területe.

Tapolcán az egyedülálló me-
leg vizű barlangok kiépítésén 
kezdtek el dolgozni a 40-es, 
50-es években; az első barlangi 
fürdőrészt 1959-ben adták át. 
Tíz évvel később pedig meg-
épült az ikonikus kagylóme-
dence is. Az 1980-as években 
tovább folytak a barlangjára-
tok feltárásai, amelynek ered-
ményeképpen az ezredfordu-
lóra – a fürdő történetének 
legnagyobb bővítése folytán – 
újabb fürdőzésre alkalmas ré-
szeket tudtak átadni a nagykö-
zönségnek.

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

A Selyemréti Strandfürdő 1961-ben. Fotó: Morvay Lajos, Fortepan

 A Barlangfürdő 1972-ben. Fotó: Lencse Zoltán, Fortepan

 Napolajjal fújják le egy strandoló hátát 1962-ben. Fotó: Miskolc 
a Múltban facebook csoport

A miskolctapolcai strand 1970-ben. Fotó: Szepesfalvy Gábor, 
Fortepan
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 Strandolás Görömböly-Tapolcán 1941-ben. Fotó: Fortepan

A görömböly-tapolcai strand 1953-ban. Fotó: Nagy József, 
Fortepan



A Győri kapuban található, Baross Gáborról elnevezett szak-
középiskola mellett üzemel egy kollégium, amelyet 1976-ban 
Középiskolai kollégium néven nyitottak meg 384 férőhellyel. 

Az épület tízemeletes szár-
nyában eleinte a fiúk, míg a 
háromemeletes szárnyában a 
lányok nyertek elhelyezést, ám 
három év sem kellett ahhoz, 
hogy az arány megforduljon, 
míg végül 1984-ben megszűnt 
a koedukáció. Ettől kezdve az 
intézmény leánykollégium lett, 
majd a rá következő év tava-
szán felvette Karacs Teréz ne-
vét. A névadás nem is lehetett 
volna találóbb egy olyan intéz-
mény esetében, amely a mai 
napig a nőnevelés egyik fontos 
színhelye városunkban.

Karacs Teréz az író Takács 
Éva, valamint a lelkész, egy-
ben országszerte elismert réz-
metsző Karacs Ferenc gyerme-
keként látta meg a napvilágot 
Pesten. A nemesi Karacs csa-
lád ekkor időlegesen az Ötpa-
csirta utcai ún. Zofall házban 
lakott (ami ma már nem látha-
tó, helyén magasodik a Degen-
feld palota), majd a következő 
évben költöztek át Szentkirá-
lyi utcai lakóhelyükre, amit 
egyesek – Cicero után szaba-
don – csak Tusculanumnak 
neveztek. Hogy a kis Teréz mi-
lyen környezetben cseperedett, 
arról árulkodik a tény, hogy 
otthonukban megfordultak a 

kor szellemi elitjének promi-
nens tagjai. Fáy András, Ka-
zinczy Ferenc, Garay János, 
Virág Benedek, Vörösmarty 
Mihály, Kölcsey Ferenc egya-
ránt vendége volt a háznak, de 
Katona József Bánk bánja is e 
falak között született, mikor 
az író itt élt. A portrésorozat 
előző etapjának főszereplője, 
Déryné is megemlékezett Pest 
e szellemi központjáról: „Pró-
ba végeztével egyenesen röpül-
tem Karacsékhoz. Ez egy igen 
érdemes polgárház volt.” Majd 
említést tesz lányukról is: „Te-
réz, ez későbbi időmben is jó 
barátném volt.”

Annak ellenére tehát, hogy 
a család nemesi címmel ren-
delkezett, igyekezett a hiányzó 
polgárság szerepét betölteni, 
amelynek egyik vezérgondola-
ta a nőnevelés fontossága volt 
a Karacs családban. Édesany-
ja is többször hangot adott a 
témának, így Terézt is e szem-
pontok szerint nevelte, aki bár 
felsőfokú képesítéssel nem ren-
delkezett, mégis kimondottan 
műveltté vált folyamatos ön-
képzésével. A család barátainál 
tett, néha hónapokig elhúzó-
dó látogatásai csak szélesítet-
ték látókörét, ekkor derült fény 

kiváló pedagógiai érzékére is. 
Eközben egyre gyakrabban je-
lentek meg írásai a különböző 
lapokban.

Az 1838-as árvíz megrendí-
tette a család anyagi helyzetét, 
ugyanebben az évben halt meg 
édesapja és két testvére (Ferenc 
és Árpád) is. Így került el Teréz 
Máramarosszigetre, ahol Kál-
lay István és neje, Blaskovich 
Amália háztartásában dolgo-
zott. Bár ebben az időszakban 
kevesebbet publikált, egy, a nő-
nevelésről szóló tudományos 
értekezésével sokak elismeré-
sét kivívta. Az ottani líceum-
ban szerették volna tanítónő-
nek fogadni, az iskolát igazgató 
Papp Józseffel sokat tanakod-
tak egy nőnevelő intézet felál-
lításán. Ez a lehetőség azonban 
már városunkban adatott meg.

1844 végén meglepetésként 
érte, hogy az időközben Mis-
kolcra került Papp József révén 
meghívást kapott az újonnan 
létesülő református leányne-
velő líceum vezetésére. Érde-
kesség, hogy ebben az időszak-
ban barátnője, a Párizsban élő 
gróf Teleki Blanka közvetíté-
sével kapott ajánlatot arra is, 
hogy a francia király unokájá-
nak nevelője legyen, azonban 
ezt részben a Miskolcra elígér-
kezése miatt visszautasította, 
bár sokat nyomott a latba az is, 
hogy a protestáns Karacs Te-

réz nem szerette volna a „leg-
katolikusabb francia király” 
unokáját nevelni. Szintén Te-
leki Blanka kérte fel arra, hogy 
vállaljon szerepet az általa ala-
pítani kívánt nőnevelő intézet-
ben, azonban ezt az ajánlatot is 
visszautasította miskolci kül-
detéséért.

Végül városunk reformá-
tus leányneveldéje 1846. szep-
tember 8-án nyílt meg, első-
ként azon intézetek közül, ahol 
nemcsak nemesi származású, 
hanem polgári lányok is tanul-
hattak, és évente hat szegényebb 
sorsú diákot ingyen láthattak el 
tudással. Annak ellenére tették 
ezt, hogy az iskola folyamatos 
anyagi problémákkal küzdött, 
így a hiányzó felszereléseket az 
elhivatott igazgatónő leginkább 
családi örökségéből finanszí-

rozta. Munkáját két férfi és két 
női kolléga segítette.

A szabadságharc is váro-
sunkban érte. A Miskolc körüli 
véres harcok idején tanítványa-
ival néhány nap alatt 123 fehér-
neműt varrt a honvédeknek, 
illetve gyűjtést szervezett a la-
kosság körében a kórház felsze-
reléseinek finanszírozására. Pár 
hónappal később a bevonuló 
orosz katonák kórháznak akar-
ták lefoglalni az iskolaépületet, 
azonban Karacs Teréz az orosz 
ezredorvost rábírta döntése 
megváltoztatására. „Én is Apa 
vagyok, ez ne történjék egy nő-
nevelő intézettel” – mondta.

Karacs Teréz 13 Miskolcon 
töltött éve alatt több mint 800 
diáklányt tanított. Útjai ezt kö-
vetően Kolozsvárra, Kendiló-
nára, Pestre, majd Kiskunha-

lasra vezettek, ezen helyszínek 
mindegyikén tanári vagy ne-
velőnői állásban maradt. Végül 
betegsége miatt költözött uno-
kaöccséhez Békésre. Lebénult 
bal karja miatt már egyre ne-
hezebben tudta ellátni magát, 
élete utolsó éveit szinte végig 
ágyban töltötte. Halála előtt 
gyakran emlegette, hogy „Bé-
késről békésen” akar eltávozni. 
Így is lett. 1892. október 9-én 
hunyta le végleg a szemét.

Nagy Attila
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A MAGYAR NŐNEVELÉS ÚTTÖRŐJE

Várostörténet Miskolci Napló8

A Karacs Terézről elnevezett kollégium napjainban

Karacs Teréz fényképe 
(1886)



A DVTK elsőként nyitott 
a magyarországi mul-
tisport-egyesületek közül 
a technikai sportok felé. 
Mostantól a Diósgyőr szí-
neiben versenyez Hadik 
András, Friedmann Zsolt 
és Spitzmüller Csaba.

A DVTK SE tagjaként 
váltotta ki az idei verseny-
zői licencét Hadik András. 
A korábbi kétszeres abszo-
lút magyar ralibajnok mel-
lett a szintén magyar bajnok 
 Spitzmüller Csaba is csatla-
kozott a piros-fehérekhez. 
Az egykori nagy közönség-
kedvenc az elmúlt években 
a ralikrosszbajnokságban 
indult, idén ebben az egy-
re népszerűbb sorozatban 
lesz látható. A magyar rali-

bajnokság ORC kategóriájá-
ban induló Friedmann Zsolt 
ugyancsak a DVTK-t erősíti. 
A feltörekvő versenyző nagy 
kedvvel és elszántsággal ve-
tette bele magát az új kihí-
vásba, ami a pályafutásában 
egy új szakasz kezdetét je-
lenti.

Hadik András és Kertész 
Krisztián jövő hét végén a 
szlovéniai Velenje Rallye-n 
tartja a hazai bajnokság előt-
ti főpróbát, július közepén 
Friedmann Zsolttal együtt a 
szezonnyitó Steelvent Salgó 
Rallye-n szállnak harcba. Spi-
tzmüller Csabát az idei rallyc-
rossbajnokságban a Supercars 
kategóriában láthatják majd a 
technikai sportok kedvelői és 
a DVTK szurkolói.

dvtk.eu

Bár az időjárás - az elő-
ző napok esőzéseivel - nem 
kedvezett a szervezőknek és 
résztvevőknek, ez cseppet 
sem látszott meg az XCO he-
gyikerékpáros versenysoro-
zat komlóstetői nyitányán.

A B-MTB Bajnoka idei első 
futama volt az első hegyike-
rékpáros verseny az országban 
a veszélyhelyzet után, a házi-
gazdák így a megszokottnál is 
nagyobb létszámú bringást fo-
gadtak.

A legjobbakat felvonultató 
felnőtt férfiak futamában he-

gyikerékpáros olimpikonunk, 
sokszoros magyar bajnokunk, 
Parti András végig tartani tud-
ta vetélytársait és nyert.

- Nagyon örülök, hogy hosz-
szú idő után, végre ismét lehe-
tőségünk nyílt versenyezni! – 
mondta a célban Parti András. 
- Köszönöm a Borsod MTB 
Bajnoka sorozat szervezőinek 
a meghívást, nagyon jó kis ese-
mény volt, szuperül éreztem 
magam! A korábbi napokban 
lezúdult eső ellenére is járha-
tó volt a pálya, csak kellett egy 
kis drift gyakorlat, és jól kellett 
bírni a trópusi körülményeket.

A master férfiaknál a ren-
dezésből is oroszlánrészt vál-
laló Molnár „Yeti” György tar-
tott itthon egy ezüstérmet. 
Ugyancsak ezüst jutott a di-
ósgyőriek szeniorjának, Ta-
más Tibornak és klubtársá-
nak, Mindszenti Ákosnak is. 
A felnőtt nőknél a szintén a 
piros-fehér színeket képvi-
selő Leányvári Sára szerzett 
értékes második helyet. A 
legfiatalabbakat felvonultató 
korcsoportokban a Kis-Ga-
lya KSE és a DVTK Cycling 
Team sportolói számos to-
vábbi érmet begyűjtöttek.

A világ egyik legnehezebb 
sportkihívására vállalkozott 
egy miskolci fiatal.

Az Everest Challenge lénye-
ge: találni kell egy hegyet bár-
hol a világon, és megmászni 
annyiszor, hogy a szintemel-
kedés megegyezzen a Mount 

Everest magasságával. A mis-
kolci Molnár Péter erre vál-
lalkozott. A miskolctapolcai 
buszforduló és az Avalon-Park 
közötti 1100 méteres távot 130 
alkalommal tette meg ország-
úti kerékpárral, ezalatt össze-
sen 70 méteres szintkülönbsé-
get kellett leküzdenie. 
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Új utakon a DVTK

Népes mezőny vett részt a versenyen. Fotó: Juhász Ákos 

 Fotó: Végh Csaba

REMEK RAJTOT VETT AZ IDEI HEGYIKERÉKPÁROS SOROZAT

EVEREST CHALLENGE

243-6/2020

Hirdetés



Miskolci Napló10 Hirdetés – Otthonteremtés

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
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.

Az Árpád-házi Szent Erzsébet Szere-
tetotthon (3508 Miskolc, Szeretet u. 15.) 
felvételt hirdet ápoló, gondozó, kony-
hai kisegítő és takarító munkakör be-
töltésére. A jelentkezéseket az erzsebe-
totthon@gmail.com vagy a fenti postai 
címre várják.

Van hétvégén egy kis szabadidőd, amit 
felajánlanál önkéntes segítőként?  Se-
gíthetsz kisgyermekes családok számá-
ra szervezett gyermek programok lebo-
nyolításában! Légy egy kis móka részese! 
Jelentkezz most: 30/386-5885!

Emlékszel még a kisgyermekes idő-
szakra? Jól jött volna egy kis segítség? 
Ha érdekel, hogyan végezhetsz önkén-
tes munkát kisgyerekes családoknál, hívj 
fel és segítünk! Tel.: 70/521-0913.

Autószerelőt kiemelt díjazással – Ford-
Opel-VW javításában  gyakorlattal ren-
delkezők előnyben – keresünk felvételre 
a Borsod Mentő Szolgálat állományába. 
Pályázatokat a munkaero.borsod@gma-
il.com e-mail-címre várjuk.
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MISKOLCI ELADÓ INGATLAN
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás 
útján történő értékesítésre meghirdeti 2020. július 15-ei  

beadási határidővel a DVTK Stadion közelében  
elhelyezkedő alábbi miskolci ingatlanokat:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

21681/2 hrsz.
(üzem)

telek: 4545 m2

épület: 717 m2 53 600 000

21684/7 hrsz.
(üzemi terület)

10 825 m2 38 400 000

855-0/2020

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás  
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon, a Miskolc,  

Széchenyi u. 60. sz. alatt található ügyfélszolgálati irodában, valamint  
a 70/450-9050 és az 516-280-as miskolci telefonszámokon kérhető.  
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró az értékesítési eljárást 

annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.

Igényes környezetben, kiváló magyar  
termékekkel, alacsony árakkal és gyors 

kiszolgálással várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Szép-kártya-elfogadóhely

Miskolc, Szentpáli u. 2-6. (Plaza oldalában)  
H.: 8:00-18:00, K.-P.: 7:00-18:00, Szo.: 7:00-15:00  

Miskolc, Andrássy u. 14. H.: ZÁRVA, K-P.: 6:00-17:00, Szo.: 6:00-13:00 V.: zárva 85
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20

 
2020. 07. 09-11.  

(csütörtöktől szombatig)

Fagy. csirke mellfilé  1050 Ft/kg
Sertés comb  1149 Ft/kg
Sertés karaj  1149 Ft/kg
Sertés lapocka  1149 Ft/kg
Sertés dagadó  1149 Ft/kg
Sertés tarja  1149 Ft/kg

Sertés oldalas  1149 Ft/kg
Sertés hátsó csülök  999 Ft/kg
Sertés zsírszalonna  499 Ft/kg
Sertés láb  299 Ft/kg
Zsír  699 Ft/vödör
Tepertő  1899 Ft/kg

AKCIÓ!

SERTÉS HÚSOK, MARHA HÚSOK, BIRKA HÚSOK: 
15 kg feletti vásárlás esetén: 75 Ft/kg, 30 kg feletti vásárlás esetén: 150 Ft/kg árengedmény!
Az említett engedmény, csak az ugyanolyan húsrészek vásárlásakor számítható fel,  

MÁS AKCIÓVAL NEM VONHATÓ ÖSSZE és 2020. 07. 13-tól visszavonásig tart!

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

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

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

Műanyag-nyílászárók cseréje  
óriási kedvezménnyel!

Acél  

biztonsági ajtó  

kedvezményes  

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

Az akció érvényes: 2020. 07. 04-től 2020. 07. 10-ig 
Kinga nyeles teflonlábas, II. oszt., 16 cm 2199 Ft 1599 Ft
Kinga nyeles teflonlábas, II. oszt., 18 cm 2499 Ft 1799 Ft
Kinga nyeles teflonlábas, II. oszt., 20 cm 2599 Ft 1899 Ft
Wilkinson Extra eldobható borotva, női, ffi 299 Ft 149 Ft
Szúnyog, kullancskarkötő 399 Ft 359 Ft
Boni Perfex, 3 rétegű, 8+2 tekercs, 56,12 Ft/db 529 Ft 449 Ft
Tento kéztörlő, 3 rétegű, 2 tekercs, 249,5 Ft/db 599 Ft 499 Ft
Dove deo, 150 ml, 3993,33 Ft/l 699 Ft 599 Ft
Boom naptej, 20 faktor, 200 ml, 2995 Ft/l 999 Ft 599 Ft
Glade aut. kész. utántöltő, 269 ml, 2970,26 Ft/l 999 Ft 799 Ft
Glade touch&fresh trió, 3x10 ml, 33 299,99 Ft/l 1299 Ft 999 Ft
Bonux mosógél, 2,2 l, 545 Ft/l 1699 Ft 1199 Ft
Lenor öblítő, duo 1599 Ft 1299 Ft
Vape elektromos szúnyogirtó, kész+ut. 1799 Ft 1499 Ft
Héra  prémium, beltéri színes falfesték, 2,5 l, 1799,6 Ft/l 4999 Ft 4499 Ft
Héra  prémium, beltéri színes falfesték, 5 l 1599,8/l 8999 Ft 7999 Ft

267-9/2020

ÉTKEZŐK, SZEKRÉNYSOROK, KONYHASZEKRÉNYEK, IRODABÚTOROK, 
ÜLŐGARNITÚRÁK, ÁGYAK, KOMÓDOK, KISBÚTOROK KAPHATÓK.

3D KONYHATERVEZÉS! WWW.FONODABUTOR.HU
https://www.facebook.com/Fonoda-bútor-422810384721659/

ÓRIÁSI  
bemutató- 

készlet  
HELYBEN!

82
0-

0/
20

20

89
-1

0/
20

20

853-0/2020

73
3-

0/
20

20
84

6-
0/

20
20

VÁLASSZ  
BENNÜNKET!!!
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Szállodánk és éttermünk, családi összejövetelek,  
céges rendezvények, konferenciák, előadó estek,  

csapatépítő tréningek, workshop-ok lebonyolítását vállalja!!!

Å ELÉRHETŐSÉGÜNK +36 30 337 7159 Å 86
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Tokaj-hegyalja és Zemplén 
legnagyobb kulturális fesz-
tiválja augusztus 14-23. kö-
zött várja a látogatókat. Ez a 
nagy hagyományokkal bíró, 
mégis évről évre mindig új-
donságokkal szolgáló prog-
ramsorozat egyszerre hat az 
emberben lakó művészked-
velőre, a természetjáróra, a 
gasztronómia híveire – és 
persze a finom borok szerel-
meseire.

Tóth Vera és a Budapest Jazz 
Orchestra, a Budafoki Dohná-
nyi Zenekar, Tompos Kátya, Ta-
kács Nikolas és a Jazzical Trió, 
Rúzsa Magdi – csak néhány ki-
ragadott név az idei fellépők so-
rából. A több mint félszáz prog-
ramból álló rendezvény magas 
színvonalú hangversenyekkel, 
színházi és irodalmi estekkel, 
jazzkoncertekkel – sőt kirándu-
lásokkal, kiállításokkal, családi 
és gasztronómiai programok-
kal várja a régió és az ország 
más vidékéről érkező, minőségi 
kikapcsolódásra vágyó látoga-
tókat egyaránt.

– Augusztus közepén olyan 
válogatott művészeti palettát 
kínálunk, amelyért érdemes 
több napot, akár a teljes idő-
szakot Zemplénben tölteni – 
emelte ki Turjányi Miklós fesz-
tiváligazgató.

Sárospatak, Sátoraljaújhely, 
Szerencs és Tokaj mellett egy 
tucat környékbeli település 
szabadtéri helyszínei és leg-
szebb műemlékei adnak ott-
hont a legkiválóbb magyar 
szólisták, népszerű együttesek 
produkcióinak. A rendezvény-
hez kapcsolódóan több mint 
egy tucat pincészetnek, köztük 

a fesztivál hivatalos borszállí-
tójának, a Grand Tokajnak ki-
váló borait is megkóstolhatjuk.

– Nagy öröm számunkra, 
hogy több éve támogathatunk 
egy ilyen rangos kulturális-gaszt-
ronómiai fesztivált – fogalmazott 
Goreczky Gergely vezérigazgató 
az eseményt beharangozó sajtó-
tájékoztatón, amit a fesztivál han-
gulatához és nívójához tökélete-
sen passzoló Grand Tokaj Szegi 
Pincében tartottak meg csütör-
tökön. Hozzátette: szeretnék foly-
tatni a hagyományt, és a jövő-
ben is folytatnák a gyümölcsöző 
együttműködést a szervezőkkel. 

– Biztatok is egyúttal mindenkit 
arra, hogy jöjjenek el Tokaj-hegy-
aljára, és kóstolják meg a borain-
kat.

A Zempléni Fesztivált most 
az is különlegessé teszi, hogy 
egyike azon kevés programso-
rozatnak, amelyeket az eredeti-
leg tervezett időpontban lehet 
megtartani – mutatott rá Holle-
rung Gábor művészeti vezető. A 
zenei kínálatra rátérve kiemelte: 
a programok többségét továbbra 
is a komolyzene műfajához tar-
tozó koncertek alkotják, de ha-
gyományosan erős a jazzkínálat, 
a társművészetek palettája pedig 

továbbszélesedett. A színházi és 
irodalmi estek mellett idén lesz 
például illuzionista-előadás is, és 
hat kiállítást is megnyitnak.

– Bizton állíthatjuk tehát, 
hogy nem lesz rosszabb, nem 
lesz kisebb az idei fesztivál, 
mint az ezt megelőzők vol-
tak – hangsúlyozta. – Az idei 
programsorozatban igazán az 
a fontos, hogy megtarthatjuk, 
hogy újra együtt lehetünk.

A sajtótájékoztatón elhang-
zott, hogy még nem teljes a 
program, egy-egy időpont még 
üres, de a szervezők kezdésig 
igyekeznek tovább-bővíteni a 
fellépők körét.

Augusztus 14-e és 23-a kö-
zött tehát immár 29. alka-
lommal rendezik meg az 
Észak-magyarországi régió 
egyedi hangulatú kulturá-
lis-turisztikai-gasztronómiai 
eseménysorozatát, a Zemplé-
ni Fesztivált. A programokról 
részletes tájékoztatót a www.
zemplenfesztival.hu honla-
pon, valamint a hivatalos Face-
book-oldalukon olvashatunk.

Kujan István

 A csütörtöki sajtótájékoztatón ismertették az idei fesztivál programját. Fotó: Mocsári László 

A programok többségét komolyzenei koncertek alkotják
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Hegedűs Andrea, Cseléné Fi-
gula Edina és Badány Lajos ön-
kormányzati képviselők lakos-
sági fogadóórát tartanak július 8-án, szerdán 17:00 órától 
a martinkertvárosi Tompa Mihály Könyvtárban.

Hegedűs Andrea és Borkuti László 
önkormányzati képviselők lakossági fo-
gadóórát tartanak július 9-én, csütörtö-
kön 17:00 órától a Gárdonyi Géza Művelődési házban.

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA

MŰVÉSZETEK HÁZA – URÁNIA-TEREM: Július 2-a csütörtöktől 8-a 
szerdáig, naponta 16:30-tól: EMMA (kivéve szombat, vasár-
nap), 19:00: AZ ELSŐ ÁRULÓ | Július 4., szombat, 16:00: 
FÉLVILÁG | Július 5., vasárnap, 16:00: TREZOR | Július 
9-e csütörtöktől 15-e szerdáig, naponta 16:30-tól: A BOL-
DOGSÁGVIRÁG, 19:00: A LÁTHATATLAN EMBER

MŰVÉSZETEK HÁZA – BÉKE-TEREM: Július 2-a csütörtöktől 8-a 
szerdáig, naponta 17:00: VILÁGPOLGÁROK, 19:30-tól: A 
TERÁPIA | Július 9-e csütörtöktől 15-e szerdáig, naponta 
17:00: VAD ERŐK, VAD BÉRCEK – A FANTOM NYO-
MÁBAN, 19:30-tól: A LÁTHATATLANOK

CINEMA CITY: Július 2-a csütörtöktől 8-a szerdáig, naponta 
több időpontban – A láthatatlan ember | Apró mesék | Ava 
| Bad Boys – Mindörökké | Bloodshot | Dolittle | Fomo: Fear 
of Missing out | Lassie hazatér (csak hétvégén) | Mancs őrjá-
rat: Vigyázz, kész, mancs! (csak hétvégén) | Mint egy főnök 
| Seveled | Sonic, a sündisznó | Tíz nap anyu nélkül | Úriem-
berek | Vad Balaton – kibővített moziváltozat | Vad erők, vad 
bércek: A fantom nyomában – kibővített moziváltozat | Va-
lan – az angyalok völgye | Zárójelentés

MOZIMŰSOR 

JÚLIUS 4. – SZOMBAT
14:00: Meglepő hangszerek 
bemutatója a Diósgyőri vár-
ban
16:00: Szinva patak, Reiman 
Zoltán helytörténeti előadá-
sa, Célpont Közösségi Tér
17:00: Avasi Kvaterka: meg-
nyílnak a pincék, szó lesz 
fejlesztésekről, Creppy Pala-
csintaház
19:00: Quiz Night, kvízjáték 
csapatoknak, Block Bistro
21:00: Classic Retro Party dj 
Révész Zolival, Collins
21:00: Never Say Never pres. 
BSW, Rockwell Klub
21:00: Nextapes – Factory – 
Open Air, Factory Aréna

JÚLIUS 5. – VASÁRNAP
9:00: Miskolci Régiségvásár a 
belváros szívében délután 2-ig.
11:00 és 14:00: Meglepő 
hangszerek bemutatója a Di-
ósgyőri várban.

JÚLIUS 7. – KEDD
19:00: Feketeszárú cseresznye, 
bérletszünet, Nagyszínház

JÚLIUS 8. – SZERDA
19:00: Feketeszárú cseresznye, 
bérletszünet, Nagyszínház

JÚLIUS 9. – CSÜTÖRTÖK
19:00: Feketeszárú cseresz-
nye, bérletszünet, Nagyszín-
ház

JÚLIUS 10. – PÉNTEK
18:00: Gasztroplacc extra 
lesz új helyszínen, a Lovagi 
Tornák Tere előtt
19:00: Feketeszárú cseresznye, 
bérletszünet, Nagyszínház
19:00: Kék és Narancssárga 
Produkció – minden, ami 
zene, Collins
21:00: Grand Opening – 
Young G, Burai, Curtis, 
Rock well Klub

JÚLIUS 11. – SZOMBAT
8:45-től: Közelebb hozzád, 
kétnapos társas önismereti 
tréning Juhász Zsófia pár-
te ra peutával, Weidlich ud-
var
10:00: Tematikus garantált 
városnézés Kupcsik Sarol-
ta idegenvezetővel, Tour In-
form Iroda
11:15, 13:15 és 15:15: Rend-
hagyó divattörténeti előa-
dást 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 között és 13:30-
16:00 között a középkori be-
tűvetést ismerhetik meg a 
Diósgyőri vár látogatói.

PROGRAMOK 

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában júli-
us 5-én, vasárnap délután 4 
órától látható a Szirmai re-

formátus templom szertar-
tása, ahol Szombathy Dénes 
lelkipásztor hirdet igét az-
nap délelőtt 11 órától.

EGYHÁZI HÍREK

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Július 6., 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 7., 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, 
19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 18:20 Programpont (programajánló), 
19:25 Mérkőzés ism., 21:00 Híradó ism., 21:15 Időjárás-jelentés, 21:20 Képújság

Július 8., 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 9., 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 10., 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 él-
nek, 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Testközelből, 19:45 #mozogj-
otthon, 20:00 Híradó, 20:15 Időjárás-jelentés, 20:30 Képújság

Július 11., 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 12., 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 (szórakoztató talk-show), 20:55 Képújság

SZENVEDÉLLYEL A ZENÉRŐL  
ÉS A BORRÓL

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.) Szívesen tölti az idejét valakivel, de néha 
azt érzi, mintha túl sok lenne az illetőből. Érthető, ha egy kis ma-
gányra vágyik most, ezzel nincsen semmi baj. Fontos, hogy ne 

rejtse el az érzéseit, és ne legyen képmutató. 

Bika (04. 21. – 05. 20.) Olyan, mintha fejben mindig valahol 
máshol járna, de nem biztos, hogy ezzel a legjobbat teszi magá-
nak. Álmodozni szabad, de vigyázzon, mert így elszalaszthatja a 

jelen pillanatait! Álljon két lábbal a földön!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.) Ne utasítson el rögtön valamit, ami első-
re nem tetszik, de még sikert hozhat! Legyen kicsit rugalmasabb 
a cél érdekében! Soha nem tudhatja, milyen lehetőség, milyen 

meglepetés várja a következő sarkon.

Rák (06. 22. – 07. 22.) Nem először fordul elő Önnel valami, így 
szerencsére már tudja, hogy hogyan kezelje a helyzetet. A követ-
kező lépés, hogy megértse, mi váltja ki ezt a szituációt. Igyekez-

zen észben tartani ezt, mielőtt döntéseket hoz!

Oroszlán (07. 23. – 08. 23.) Kicsit idegenkedik az új helyze-
tektől, de lehet, hogy ezek valami olyasmit tartogatnak, aminek 
hasznát veheti a későbbiekben. Próbáljon nyitott és érdeklődő 

maradni most is! 

Szűz (08. 24. – 09. 23.) Úgy érzi, valaki végre képes annak látni 
egy fontos helyzetet, ami, és ez megnyugvással tölti el. Lehet, hogy 
még egy kis energiája is felszabadul végre. Menjen az események-

kel, és megtalálja azt is, amit jó ideje keresett!

Mérleg (09. 24. – 10. 23.) Érdemes egy kicsit átgondolni a 
dolgokat, mert nem minden az, aminek látszik. Nézzen a színfalak 
mögé, mielőtt döntéseket hoz! Érdemes kicsit előre tervezni, mert 

most minden megvan ahhoz, hogy sikerre vigye a dolgait.

Skorpió (10. 24. – 11. 22.) Vannak dolgok, amiket nem min-
denki ugyanúgy él meg, és ezt tiszteletben kell tartania. Próbálja 
belehelyezni magát az ő nézőpontjukba, mert sokat tanulhat be-

lőle! Legyen óvatos, ne bízzon mindenkiben!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.) Gondolja át, hogy mit miért tesz, mert 
szüksége lesz most az energiáira! Gondosan ossza be őket, hogy 
ne kelljen elvesztegetni belőlük egy cseppet sem fölöslegesen! 

Szinte az ajtaján kopogtat majd egy jó alkalom.

Bak (12. 22. – 01. 20.) Ezen a héten végre lesz ideje átgondolni 
a dolgait, és érdemes is lesz kihasználni ezt az időt. Itt az ideje egy 
kis változásnak, és ha nem is drasztikus dolgokban gondolkodik, 

ne tagadjon meg magától egy kis pihenést. 

Vízöntő (01. 21. – 02. 19.) Jobban halad valamivel, mint gon-
dolta volna, és nagyobb sikereket ér el, mint ahogyan azt remélte.  
Lehet, hogy ez más feladatok elvállalásához is meghozza a kedvét. 

Most már semmi sem áll az érvényesülése útjában.

Halak (02. 20. – 03. 20.) Egy őszinte beszélgetés segíthet ab-
ban, hogy túllépjenek valakivel a régi sérelmeken. Lehet, hogy 
így végre megtöri azt a kört, amiben sétál, és egyenesen mehet 

tovább. Ne kockáztassa a saját boldogságát!

Semmelweis napjára emlé-
keztek kedden a megyei köz-
ponti kórházban. Július el-
seje a magyar egészségügy 
ünnepe, 1818-ban ezen a na-
pon született Semmelweis 
Ignác, az anyák megmentő-
je. Az ünnepre a vírusveszély 
miatt idén rendhagyó módon 
emlékeztek a kórházban. Or-
vosok, ápolók és valamennyi 

egészségügyi dolgozó tiszte-
letére miskolci zenészek adtak 
szabadtéri koncertet az intéz-
mény udvarán. Július elseje 
2011. óta munkaszüneti nap 
az egészségügyi dolgozók szá-
mára. A hagyományos Sem-
melweis napi ünnepséget 
szeptember 25-én tartják meg 
a megyei központi kórházban. 
Fotó: Parai Roland

Kültéri koncert  
Semmelweis napján

A meglévő aszfalt felmarásával újabb szakaszához érkezett a Hideg sor felújítása. A munkálatok a Hideg sor felső szakaszán 
kezdődtek, és fokozatosan haladnak lefelé. A jövő héten teljesen új aszfaltréteget kap a Gyár utca – Mendikás dűlő közötti, 
mintegy egy kilométeres szakasz. Az út melletti járdákat már felújították, és ahol az ingatlanhatárok engedték, 2 méter szé-
lességre bővítették, valamint a csapadékvíz elvezetése is megvalósult. A beruházás utolsó lépéseként az útburkolatfestés és a 
KRESZ-táblák kihelyezése július végén várható. Fotó: Juhász Ákos

LÁTVÁNYOS SZAKASZBAN  
A HIDEG SOR FELÚJÍTÁSA

Zsombor kamrai sövényhiánnyal jött a világra, meg is mű-
tötték, de aztán kiderült, hogy az igazi küzdelem csak ezután 
kezdődik: SMA-val diagnosztizálták. Egy 700 millió forintos 
kezelésre lenne szüksége a nyolc hónapos babának. A család 
gyűjtésbe kezdett.

Egy SMA-ban, vagyis gerinc-
velői izomsorvadásban szenve-
dő gyerek kétéves korig kaphatja 
meg a Zolgensma nevű készít-
ményt, ezért kért azonnal segít-
séget a fiatal, kazincbarcikai csa-
lád. Tudni kell, hogy ez a világ 
egyik legdrágább gyógyszere. A 
génterápia során az orvosok egy 
olyan módosított vírust juttatnak 
be a beteg gyerekek szervezetébe, 
ami pótolja a rossz vagy hiányzó 
gént, így akadályozva meg az iz-
mok elsorvadását. Nagy előnye, 
hogy csak egyszer kell beadni a 
babának infúzió formájában.

Szabináék kérése sokakhoz 
eljutott, csütörtökig több mint 
1,4 millió forint érkezett a Szép 
jövőért Zsombornak Alapít-
vány számlájára. A héten a Bu-
dai Gyermekkórházban voltak 
rehabilitáción, a szülőket itt ér-

tük el. Folyamatos tornával és 
speciális kezeléssel fejlődhet a 
baba, Zsombor is egyre erősödik 
– azonban az igazi segítséget a 
fent említett készítmény jelente-
né. – Teljesen más, ha nem csak 
az úgynevezett másolatgének se-
gítenek az izmoknak. Illetve jó-
tékonyan hat a légzésre, a nyelés-
re és a betegséggel járó petyhüdt, 
laza izomzatra is.

– Mi az első hónapban vol-
tunk teljesen magunk alatt. Ha 
ránéztünk a gyerekre, minden-
ki csak sírt… Zsombor szeren-
csére jól reagált a kezelésekre, 

azóta tudunk mi is mosolyogni 
és reménykedni. Az igazi csoda 
nyilván az lenne, ha megkaphat-
nánk a Zolgensmát. Ez tudná 

biztosítani számára a lehető leg-
teljesebb életet. Így sem pattan-
na ki azonnal az ágyból, ahhoz 
idő és sok torna kell.

Zsombor és a család törté-
netét nyomon követhetjük a  
Facebook-oldalukon (Sma baby 
Zsombor), a honlapjukon (sma-
zsombor.webnode.hu), és az  
Instagram-oldalukon (instag-
ram.com/sma_baby_zsombor).

Fogjunk össze az SMA-val küzdő Zsombiért!

Ön is segíthet!
Szép jövőért Zsombornak Alapítvány
Számlaszám:11734152-21916838
IBAN: HU97 1173 4152 2191 6838 0000 0000
SWIFT kód: OTPVHUHB

Zsombor családja gyűjtésbe kezdett
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