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MISKOLC MEGOLDOTTA
A VÉRSZÁLLÍTÁS PROBLÉMÁJÁT

Az önkormányzat hathatós segítségével több évtizede fennálló
problémát sikerült megoldania Miskolcnak. Eddig a háziorvosi
rendelőkben a vérvétel és a vérszállítás csak eseti módon történt,
most – polgármesteri kezdeményezésre – megszervezték a heti egyszeri lakossági vérvételt és vérszállítást a háziorvosi rendelőkből.
Miskolcon 89 felnőtt háziorvosi körzet működik 33 telephelyen, ezekből 29 igényelte a
vérszállítást (a fennmaradó 4
telephely a központi labor közelsége miatt mondott le a szolgáltatásról). A körzethez tartozó lakosoktól a vérvételt a
háziorvosi rendelőben végzik.
Július 1-jétől, önkormányzati finanszírozásból, a Miskolci
Egészségfejlesztési Intézet biztosítja a vérszállítást háziorvosi
körzetenként heti egy alkalommal a központi laboratóriumba.
Ezzel Miskolcon – országosan egyedülállóan – a háziorvosi rendelőkből egységesen és
szervezetten szállítják el a páciensektől levett vért a megyei kórház központi laboratóriumába –
szoros és példamutató tehát az
együttműködés.

– Elsősorban a gyógyító-megelőző orvosi munka támogatásáról szól ez a kezdeményezés,
ami a praxisoknak nem jár költséggel – tudatta az egyik háziorvosi körzetben megtartott pénteki sajtótájékoztatóján Kriza
Ákos polgármester. – A lakosság a lakóhelyéhez közel éri el a
szolgáltatást, mondhatni megszokott környezetben és nem
jár újabb helyen sorban állással,
várakozással. Ez a lakosságbarát
szolgáltatás méltó a város Smart
törekvéseihez is, hiszen a háziorvosok a vizsgálati leleteket online, a rendelőjükben nézhetik és
beszélhetik meg a pácienssel az
eredményt, illetve a további kezeléseket.
A vérvételt a háziorvosi praxisok végzik, a szállítást az önkormányzat, a laboratóriumi

hátteret, ezzel együtt pedig az
orvosok számára az eredményeket a megyei központi kórház biztosítja. – Ezzel csökken
az intézményi leterheltség, az
eredményekhez pedig online
rendszeren keresztül biztosítjuk
a hozzáférést a háziorvosoknak

– mondta Révész János, a kórház
főigazgatója.
Poncsák Csaba háziorvos szerint örülnek a betegek a kényelmesebb ellátásnak. Tizennégy
éve háziorvos, lapunk érdeklődésére azt mondta, amikor idekerült, bevett szokás volt, hogy

JÓL VIZSGÁZTAK AZ ESŐ ELLENI
BERUHÁZÁSOK HEJŐCSABÁN
Több utcában is megoldották a csapadékvíz-elvezetést. A Balassi utcában lévő református templomnál, a hídnál és a Rozmaring utcában is tettek megelőző intézkedéseket, hogy mind
az autósok, mind pedig a gyalogosok közlekedését segítsék,
könnyítsék.
Barta Gábor önkormányzati képviselő elmondta, nagyon
fontos volt ezeknek a területeknek a szilárd burkolattal és
vízelvezetéssel való ellátása. –
Tekintettel arra, hogy úgy vál-

tozik az éghajlatunk, hogy nem
tudjuk befolyásolni a kialakuló
felhőszakadásokat, villámárvizeket, nekünk kell valamilyen szinten a kárenyhítésről
gondoskodni. Ezek a beruhá-

zások, amik most a képviselői
alapomból megvalósultak, nagyon jól vizsgáztak, ezzel védeni tudjuk a lakosság értékeit
is. Korábban ezen a területen
mindig megállt az esővíz, mocsár alakult ki, az autók egymást csapkodták fel, ez a templomba járó híveket is nagyon
zavarta. Ma már szilárd aszfaltburkolat van szegéllyel.
Az idei parkolókialakítás és
csapadékvíz-elvezetés csak a
folytatása volt a tavalyi munkáknak. Az úton süllyesztett
szegélyt alakítottak ki, amihez
hozzácsatlakozik a murvás felület. Barta Gábor úgy fogalmazott, most már nem fognak
feltorlódni az autók ezen a rövid szakaszon. – Fontos volt,
hogy az autósoknak könnyebb
közlekedést biztosítsunk –
hangsúlyozta a politikus, aki
képviselői alapjából csaknem
négy és félmillió forintot fordított erre.

jött egy autó a hét egyik napján és elszállította a levett vért
a laborba. – Aztán úgy alakult,
hogy kb. hét évvel ezelőtt erre
már nem volt lehetősége a betegeinknek, ezért mindenkinek be
kellett mennie a kórházba a vérvételre. Ekkor fizetős szolgálatok

jöttek létre – emlékezett vissza
az orvos.
– A körjáratra igény van azóta
is, mert sokkal kényelmesebb a
háziorvos rendelőjébe járnia például egy olyan betegnek, aki vérhígítót szed, minthogy elmenjen
a lakóhelyétől távol eső kórházba – magyarázta Poncsák Csaba, aki elárulta, a vérvételt annak idején húsz-harminc ember
is igénybe vette.
Június 20-án keltezték azt a levelet, ami Kriza Ákostól érkezett
minden háziorvosnak. Ebben
az orvos-polgármester megkö-

szöni az orvosoknak „a miskolci betegek ellátásában végzett
folyamatos, áldozatos gyógyító
munkát”. Majd tájékoztatja őket
az általa kezdeményezett változtatásokról. – Bízom benne, hogy
jelen kezdeményezésemmel segíteni tudom gyógyító-megelőző munkáját – zárul a polgármesteri levél.
A betegek háziorvosuknál
érdeklődhetnek, hogy náluk
hogyan alakul a vérvétel lehetősége; melyik napon lesz, illetve megfelelnek-e a feltételeknek.

A Szinva elvezette az árvizet
Az elmúlt napokban több árhullám is levonult a Szinván,
de — az elmúlt 9 évben — a
medertisztítási- és építési
munkáknak köszönhetően
az árvizet biztonságosan elvezette a patakmeder. A Miskolci Önkormányzat 2011 óta
400 millió forintot fordított
a Szinva mederrendezésére,
legutóbb az alsó szakaszon.

Hatalmas felhőszakadások
okoztak gondot az elmúlt napokban, Berekaljától Hejőcsabáig nagy mennyiségű eső
esett. Május elejétől már javában takarították a Városgazda munkatársai a Szinva patak medrét. A becslések
szerint körülbelül 2600 köbméter hordaléktól szabadították meg a patakmedret. Így a
mederszélesség az eredeti, 8
méter szélességre bővül. Ez az
árvízi védekezésben kiemelt
jelentőségű.
Ma a Szinva medrében a víz
tiszta és békés. A nagy esőzések után nem duzzasztja vis�-

sza a Hejő annyira, hogy kilépjen a mederből.
Balogh Gábor, a Miskolci
Városgazda Kft. vízügyi szakreferense elmondta, miért van
jelentősége a medertakarításnak. – Az elmúlt napok csapadékos időjárása megmutatta, hogy milyen fontos, hogy a
befogadó vízfolyásainak medre, mederszelvénye tiszta és jól
karbantartott legyen. Hiszen
ez a mennyiségű csapadék,
ami most lehullott a péntek és
vasárnap közötti időszakban,
okozhatott volna problémát,
hogyha a befogadó vízfolyásoknak a medre nem tiszta.
A Szinva medrét azóta is folyamatosan takarítják. Más-

fél kilométer hosszan viszont
már biztosítva van az áramlás biztonságos útja. A megelőzésnek köszönhetően árvíz
nem, de villámárvíz okozott
károkat Miskolcon. Berekalján például a vihar nyomait a
lakók lapáttal takarították, a
tűzoltók pedig a vízátereszeket és csatornafeneket tisztították meg.
Villámárvizek általában hegyi és dombvidéki területen
alakulnak ki, gyors lefolyásúak, a heves zivatarok és a felhőszakadások
kíséretében.
Rövid idő alatt nagyon nagy
mennyiségű csapadék zúdul
egyetlen területre, ezért okoz
jelentős károkat.

Az építészet szakralitás – előadás a CÖF Klubban
Ybl-díjas építész, akinek jelentős szerepe van Miskolc
építészetében – így mutatta
be Máger Ágnes festőművész
a Sorskérdések programsorozat következő előadóját,
Rostás Lászlót. Az előadást a
Tudomány és Technika Házában tartották.
A CÖF Klubnak két vendége is volt az évadzáró alkalmán:
Gergely Péter Pál karnagy volt
az első, akit bemutattak és Rostás László, aki előadást tartott
az építészet szakralitásáról.
A háromszoros Római Palesztrina-díjas karnagy, Eger
és Miskolc Pro Urbe díjasa két

énekkarával érkezett a klubba: a
Cardinal Mindszenty Kórussal
és a Szent Ferenc Kórussal.
A szép zenei dallamok után
Rostás László, a város korábbi főépítésze állt a pódiumra,
ahol vetített képes előadását
megtartotta. Beszélt az úzvölgyi emlékhelyről, ami csaknem kétezer éve szent helye
Erdélynek, a csíksomlyói kegy
templomról, a tiszavasvári turulszoborról és egy hercegkúti
kis kápolnáról is a miskolci
építmények mellett. A helyiek közül említette a Gyár utcai
ravatalozót és a Felsővárosi református templomot, ami még
mindig nem készült el. – Las-
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san harminc éve épül, de ez
nem baj, hiszen így az utánunk
következők is hozzá tudnak
tenni. Ettől lesz élő egy ház.

Nem véletlenül helyezkednek
el úgy a helyiségek, ahogyan.
Az udvaron például négy pihenőhelyet terveztem kialakí-

tani a négy alapelem szimbolikájára. Északi irányból van a
bejárata, ez nagyon fontos lesz
az elkövetkező kétezer évben.

A szentírás üzenetei nagyon
pontosan lemérhetőek a templomban. Mindennek megvan a
maga helye és üzenete. Szimbolikája teljesen tiszta és érthető, egyetemleges. Ezt abból
is tudom, hogy mikor holland
barátaim jártak itt, nem kellett
magyarázni semmit, értették –
mondta az építész, aki elárulta,
rovásírással vannak üzenetek
felírva, valamint fontos az is,
hogy honnan jön be a fény és
pontosan hova esik. – A teljes
templom a fény játékával van
felvértezve. Hasonló motívumok találhatóak meg a népművészetben is – jelentette ki
Rostás László.
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A SZÁMOZOTT UTCÁKBAN
Borsodi települések az
éghajlatváltozás ellen
Ha a következő évtizedben nem sikerül a széndioxid-kibocsátást radikálisan mérsékelni, akkor
világszerte drámai és vis�szafordíthatatlan éghajlati következményekkel kell
szembenéznünk – hangzott el a Diósgyőri várban
rendezett konferencián.
Az energiatudatos önkormányzatok projektben az elmúlt három évben hat ország
– hazánk mellett Olaszország,
Spanyolország,
Románia,
Horvátország és Görögország
– összesen nyolc résztvevő
partnere közösen dolgozott
azon, hogy az önkormányzatokat és regionális hatóságokat fenntartható energiapolitikák és tervek kidolgozásában
segítsék. Az együttműködés
kapcsán a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Fejlesztési Ügynökség által
tizenegy borsodi település
kapott szakmai segítséget a
tudatos tervezéshez és a fenntartható energia akciótervük
kidolgozásához. – Energetikai
terveket készítettek, felkészültek arra, hogyan csökkenthetik a széndioxid-kibocsátásukat – tudatta Tisza Orsolya, a
BORA vezető projektmenedzsere, hozzátéve: összesen 82
település készített akciótervet.

Barbara di Pietro, az Empowering projektkoordinátora
kiemelte: a több éves projekt
elérte célját, hiszen számtalan
rendezvényen osztották meg
egymással tapasztalataikat az
energiatudatosság terén. – Ma
már rengeteg kiváló gyakorlatot ismerünk Európa-szerte –
hangoztatta.
Pfliegler Péter alpolgármester úgy fogalmazott, a
klímaváltozás ma már érezteti hatását, sajnos Miskolcon is egyre inkább ezt tapasztaljuk. – Fontos, hogy
beszéljünk a fenntartható
fejlődésről, az energiafelhasználásról. Ezeket a témákat karolta fel a BORA
partnereivel, Miskolc város
bevonásával. Nem lehet szó
nélkül elmenni a klímaproblémák mellett – emelte ki az
alpolgármester, aki részletesen tájékoztatta a konferencia résztvevőit a város Smart
és Green megoldásairól.
A szakmai konferencián
szó esett egyebek mellett az
alacsony
széndioxid-kibocsátásra való áttérést támogató kezdeményezésekről, de
az önkormányzatok számára
is hasznos tanácsokkal szolgáltak az Európai Unió energiával és éghajlatváltozással
kapcsolatos célkitűzéseinek
teljesítése érdekében.

A térfigyelő kamerát már kihelyezték, hamarosan pedig
rendészek is járják majd Miskolcon a számozott utcákat,
ahol közlekedési változásokra
is számítani kell. Az intézkedésekkel a cél az illegális hulladéklerakók lefülelése.
A már felszerelt térfigyelő kamera azt pásztázza majd, ki hajt
be a területre. Miskolc önkormányzata az elmúlt években
határozott lépéseket tett a rendteremtés és a nyomortelepek
felszámolása terén. A számozott utcákban most még inkább
megnehezítik az illegális hulladéklerakást.
A hulladék eltakarítása nem
merül ki a környékbeli tavaszi
nagytakarításban, a város minden törvényes eszközzel igyekszik megelőzni az illegális szemétlerakást. A júniusi közgyűlés
ugyanis döntött: több utcában is
térfigyelő kamerát helyez ki. A
részletekről Kovács László Csaba, a Miskolci Önkormányza-

MINDEN KAMERA KÉPE
IDE ÉRKEZIK MAJD
Jól halad az Operatív Műveleti Központ kiépítése. Már
felszerelték a két tucat tévéből álló, mintegy tizenegy
méter széles „kivetítőfalat”
a Győri kapui központban.
A bútorok nagy része is a helyén, a munkatársakat pedig
képzéseken készítik fel a térfelügyeleti munkára.
Jelenleg még minden térfigyelő és villamosmegállóba felszerelt, üzemi területre
néző kamera képe a régi épületbe fut be. Mint ismert, jelenleg több mint 300 kamera
pásztázza Miskolc frekventált területeit. A Modern Városok Program keretein belül azonban idővel 900 fölé
nő a számuk. – Reményeink
szerint 2020 második felére
már mindegyik működni fog
– mondja Kovács László Csaba, a Miskolci Önkormányzati Rendészet (MiÖR) igazgatója.
A Győri kapuban közben
megfeszített munkában dolgoznak az új, modern Operatív Műveleti Központ kiépítésén. Az ún. „küzdőtérben”
már beépítették a bútorokat
is, tizenhat munkaállomáson
figyelhetik, mi történik a városban. Minden munkatárs

további 3-3 monitort használ
majd: az egyiken kiemelhetik
a többi közül a fontos képet,
ráközelíthetnek, elemezhetik;
egy másikon adminisztrációs
feladatokat látnak el, a harmadikon pedig például térinformatikai térképet nézhetnek
– attól függően, hogy milyen
feladatot lát el a munkatárs.
Az elképzelések szerint
munkaállomásonként más és
más területét figyelik majd a
városnak a rendészek. A központ számítógépeibe okos
szoftvereket szerelnek, amikkel például kiszűrhető, ha egy
megfigyelt területről eltűnik
egy előre „megjelölt” tárgy,
például köztéri szobor vagy
akár egy pad.
A térfigyelő kamerák képei alapján számtalan esetben
avatkoztak már be a miskolci
rendészek. Városüzemeltetési

problémákat szúrtak ki, ros�szul lett, zavarodott, elkóborolt időseken segítettek vagy
alkoholos befolyásoltság, esetleg drog hatása alatt álló fiatalokhoz hívtak mentőt. De
volt, hogy bűncselekményt,
rablást, lopást, akadályoztak
meg – hívta fel a figyelmet a
MiÖR-igazgató.
A 2017-18-as adatok szerint a kameráknak köszönhetően a rendőrség több mint
136-szor intézkedett bűncselekmény miatt, a közterületfelügyelők pedig közel ezer
esetben avatkoztak be a két
év során. Lakossági bejelentés mintegy 4600 érkezett a
rendészethez. Két eltűnt személyt is megtaláltak, illetve 13
olyan esetben avatkoztak be,
amikor attól lehetett tartani,
hogy megfagy valaki a téli hidegben.

ti Rendészet (MiÖR) igazgatója
tájékoztatta lapunkat. – Mi tettünk javaslatot a kamerák helyére vonatkozóan, a testület ezt
meghallgatta és megszavazta.
Így tehát megvan a közgyűlési
felhatalmazásunk – kezdte.
Kamera kerül a Kilencedik és
a Tizenegyedik utca sarkára, ez
a DVTK Stadion környékét, illetve a Szinva-partot pásztázza
majd. – A célunk egyértelmű:
megakadályozni a területen jel-

lemző illegális szemétlerakást.
Egyértelműen látszott korábban, hogy teherautóval hoztak
ide építési törmeléket, rendszeresen találunk autógumit,
de akár leöntött aszfaltot (!) is.
Erre kíván reagálni az önkormányzat.
De nem „csupán” a kamerák kihelyezésével: új forgalmi
rendet alakítanak ki a számozott utcákban. Bizonyos utcarészeket egyirányúsítanak, má-

sokat pedig betonelemekkel
teljesen lezárnak. Ezekhez igazodva építik ki a kamerarendszert, amellyel jól megfigyelhetik az Ötödik, a Hetedik, a
Kilencedik, a Tizenegyedik és a
Vasgyári újtelep utcát, valamint
a Jókai játszóteret.
– Tapasztalataink szerint a kameráknak van visszatartó ereje.
Ha mégis szabálysértés, bűncselekmény történne a számozott
utcákon, akkor pedig a felvételekkel bizonyítani tudjuk ezt –
tájékoztatott a MiÖR-igazgató,
hozzátéve: a forgalomelterelés és
több mint féltucat utca lezárása
szintén nagy mértékben fog segíteni a helyzeten.
Az Okos város – Okos Miskolc
projekt keretében megvalósuló
intelligens térfelügyeleti kamerarendszer állandó felügyeletet
gyakorol a város kijelölt területei felett; hozzájárul ahhoz, hogy
csökkenjen a közterületen elkövetett bűncselekmények és szabálysértések száma, ezzel együtt
nő a tettenérések, a felderítések
és a megfelelő szankcionálások
gyakorisága.

„Hagyják békén az ős-perecesieket!”
Aláírásgyűjtésbe kezdenek a
perecesiek, a szarkahegyiek
és a bulgárföldiek, valamint
Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk Mozgalom önkormányzati képviselője, mert elegük
lett a mélyigénytelen beköltözőkből.
A város egyik legszebb kertvárosi övezete Pereces. A fejlődő Miskolc értékes része kellene, hogy legyen az itt élők
szerint; egy falu a városban,
ahol nyugodt környezetben,
békésen lehetne éldegélni.
Ilyennek ismerték és szerették
meg ugyanis a városrészt a helyiek itt és az itt telekkel rendelkezők. Ez azonban mostanra
kezd megváltozni – mondták
el többen is érdeklődésünkre.
– A lovas mezőőrök rendszeresen járőröznek erre, mégis sokszor hallani falopásról

– kezdi sorolni a bajokat a perecesi születésű Petrán Ferencné. – Sok idős ember egyszerűen itt hagyta a házakat, mert
félt. Mi legutóbb a rendkívül
szemetes buszjáraton rökönyödtünk meg.
Húsz éve lakik a Szarkaláb-dűlőn Dargai Sándorné,
aki elmondása szerint ilyen
szeméthegyeket még nem látott, cikázó patkányokkal ráadásul. – Az újonnan beköltöző családoknál nincs víz, vécé,
a gyerekek viselkedése tűrhetetlen, a szennyvizet az utcára
vezetik ki. Talán ha ide is telepítenének térfigyelő kamerát,
akkor az illegális szemétlerakások is megszűnnének…
Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei elnöke, önkormányzati
képviselő úgy fogalmazott: az
itt lakóknak „elegük van abból,

hogy a zártkerti ingatlanjaikba
mélyigénytelen lakók költöztek be”. – A lakcímkártyák, a
lakhatási engedélyek kiadása
kardinális kérdés véleményem
szerint. Jelenleg szinte minden
feltétel nélkül kiadják. Nincs
szabályozva például az, hogy
az ingatlanon legyen megfelelő
szennyvízelhelyezés, kémény,
áramellátás. Aki pedig megkapja a lakcímkártyát, az a város szociális ellátórendszerére
is rá tud akaszkodni – mondta.
Hozzátette: olyan bűnözési
formák jelentek meg a környező városrészekben is, amelyek
eddig nem voltak jellemzőek:
illegális szemétlerakás, drog
stb. – Nem fogjuk hagyni, hogy
a közösségi együttélés szabályait betartani képtelen emberek miatt az itt élőknek el kelljen hagyniuk a környéket és
hogy elértéktelenedjenek ezek
az ingatlanok. Egy élet munkája mehet tönkre – fogalmazott.
– A helyiekkel közösen aláírásgyűjtést kezdeményeztünk annak érdekében, hogy felhívjuk
erre a hivatalos szervek figyelmét. Sürgősen változtatni kell.
Szeretnék, ha legalább a lakosság 70-80 százaléka aláírná az
íveket. Perecesen egyébként
2800-3000 fő él. A politikus
és a lakosok elsősorban a kormányhivataltól és az ország
gyűléstől várják a megoldást.
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A FŐVÁROSBAN GYURCSÁNY DIKTÁL, VIDÉKEN
ELUTASÍTJÁK A DK-VEZÉRT
Próbáljuk összerakni: a budapesti ellenzéki előválasztáson a
Demokratikus Koalíció által gründolt Kálmán Olga vereséget szenvedett – erre Gyurcsány Ferenc bejelentette: a nyertes Karácsony Gergelyt támogatják a főpolgármesteri címért
vívott küzdelemben. Már a fővárosi cicázást is nehéz követni, de mi azért még tetézhetjük: a vidéki városokban mintha
ki akarnák hagyni az ex-miniszterelnök pártját az ellenzéki
összefogósdiból… Miskolcon pedig mindenki hallgat.
Ha Budapest a példa…
… Akkor bizony sokat fognak még mosolyogni a következő időszakban a kormánypárti
szimpatizánsok. Mert hát mi is
történt Budapesten az elmúlt
napokban az ellenzéki oldalon?
Meghirdettek egy főpolgármesterjelölti előválasztást – amit,
tegyük azért hozzá, észérvekkel még alá is lehet támasztani,
amennyiben a pártok és személyek komoly programokkal,
érvekkel, vita során, széles társadalmi rétegeket megszólítva
kiválasztják maguk közül a legalkalmasabb kihívót. Kezdjük
talán a „mozgósítással”: Budapesten választásra több mint 1,3
millióan jogosultak, 2014-ben
600 ezren járultak az urnákhoz
(43 százalék). Most 5 százalé-

kos volt a részvételi arány, alig
68 ezren ikszeltek. Az MSZP és
a Párbeszéd közös jelöltje, Karácsony Gergely 33 ezer szavazattal nyert. A DK támogatásával valamilyen oknál fogva
politikai pályára állt Kálmán
Olga, korábbi műsorvezető 25
ezer voksot kapott, a momentumos Kerpel-Fronius Gábor
pedig 9792-t. Utóbbi személyesen, előbbi videóüzenetben
gratulált a győztesnek, aki ős�szel Tarlós István főpolgármester Párbeszéd, MSZP, LMP,
Szolidaritás – és a DK által is
támogatott kihívója lesz. Merthogy Gyurcsányék rögtön dobták korábbi jelöltjüket; a pártelnök megfogalmazása szerint „a
győztest mindenkinek támogatni kell. Az ellenzéknek ma

Kálmán Olga

estétől egyetlen közös főpolgármester-jelöltje lesz.” Majd azért
hozzáteszi Facebook-bejegyzésében: „hittünk abban, hogy a
polgári, európai szabad Budapest érdekeit Kálmán Olga képviselné a legjobban.” Tarlós István főpolgármester egyébként
úgy gratulált, hogy „a selejtezőmérkőzés is mérkőzés”.
Pénteken aztán közzétette legfrissebb kutatásait a Nézőpont Intézet. Ebben az áll,
hogy Gyurcsány Ferencet a
teljes népesség 70 százaléka
nem szeretné „fontos politikai
pozícióban” látni. Utána a jelenleg semmiféle pártfunkciót
be nem töltő, volt Jobbik-elnök, Vona Gábor (61 százalék), valamint holtversenyben
Karácsony Gergely és Dobrev
Klára (47-47 százalék) a leginkább elutasított politikus. Karácsonyt a budapestiek 55 százaléka elutasítja.
Milyen tanulságokat vonhatunk le tehát a budapesti előválasztásból? A demokratikus
vita lehetősége adott volt – ha
ez részben meg is valósult,
mennyit ér Karácsony felhatalmazása? Gyurcsány Ferenc
vajon kitart az ellenzéki közös főpolgármester-jelölt mellett? És akkor még nem beszéltünk Puzsér Róbertről, aki
már most élesen támadja az
előválasztás nyertesét: „Karácsony hazudott, hazudik és
hazudni fog, amíg csak szus�szal bírja”, fogalmazott. Egységet tehát újfent nehéz találni
ellenzéki oldalon, sértődések,

konfrontációk tarkítják a vitákat – kérdés, hogy ez mennyire
bizonytalanítja el a választókat,
akik jogosan tehetik fel a kérdést: mi jön a választások után,
bármilyen eredmény is szülessen azon?
A vidék: együtt vagy már
egymással sem?
De nézzük, mi a helyzet a
vidéki Magyarországon! Nem
csak a fővárosra igaz ugyanis az, hogy ellenzéki oldalon
évek, évtizedek óta nem tudnak felmutatni egy potens, rátermett, karizmatikus, vízióval
és programmal rendelkező és –
mondjuk ki: - a szélesebb társadalmi rétegek számára szimpatikus politikust. Nem kell
messzire mennünk, elég beülni a miskolci közgyűlés üléseire: a Jobbik részéről még csakcsak vannak hozzászólások, de
súlytalanok és időnként mosolyra, ha nem hangos kacagásra ingerlik felszólalásukkal
képviselőtársaikat; a szocialista
politikusok vagy meg sem jelennek, vagy néhány perc után
távoznak az épületből is; a dksok legalább aktívak időnként,
de konstruktívan nem tudnak
hozzátenni a vitához. Még talán a Jobbiktól távozó, a Mi
Hazánk Mozgalomhoz átnyergelt Pakusza Zoltán a legaktívabb, a hozzá tartozó választókerületre nagy gondot fordító
politikus hozzászólásait, kérdéseit komolyan lehet venni.
Az ellenzék által indított,
támogatott polgármesterről

Gyurcsány Ferenc
egyelőre mindenki hallgat, bár
közös jelöltről suttognak a városban. A semmiből született
ugyan két egyesület is nemrégiben, talán ezek, vagy ezek
egyike mögé bújva próbálják
majd megtéveszteni a választókat a valójában az ellenzéki
pártok által támogatott álfüggetlen jelöltekkel.
Kávét? Kér még valaki?
A szétesett ellenzékről két
minapi esetet szeretnénk
megemlíteni, de ki tudja,
mennyi követi még ezeket.
Az első: ellenzéki egyeztetés
nélkül jelentette be őszi választási indulását Gyöngyös
polgármestere. Az MSZP-ből
kilépett, függetlenként politizáló Hiesz György mögött egyelőre nem látszanak

Hiesz György

az ellenzéki támogatók – írta
meg az Origo. Az egyik Facebook-posztból ugyanis arra
lehet következtetni, hogy az
indulását nem egyeztette le az
ellenzéki pártok helyi szervezeteivel. Még az is előfordulhat, hogy a helyi kormányellenes erők ráindítanak egy
jelöltet, magyarán nem ő az
összellenzéki jelölt.
De Debrecenben is szétrobbant az ellenzék: a Momentum,
a Jobbik és az LMP bejelentette,
hogy a Demokratikus Koalíciót és az MSZP-t kihagyva ös�szefognak az őszi önkormányzati választásra; csak nagyon
szigorú feltételekkel engednék
be az összefogásba Gyurcsányékat. A DK konstruktivitására azonban vajmi kevés esély
van: az egyik helyi képviselőjük a Jobbikra utalva azzal vádolta meg a Momentumot és
az LMP-t, hogy nácikkal kollaborálnak. „Fiúk, ti nem a jövő,
a 21. század vagytok, hanem a
szörnyű múlt. Azok, akik röhögve lőtték hátba saját bajtársaikat a fronton” – üzente „szövetségeseinek”. Ezek után már
hátrafelé is pislogniuk kell az
ellenzéki politikusoknak?

ÍGY LESZ A HÚSZEMELETESBŐL APARTMANHÁZ
A cégeket ipari parkkal, a dolgozókat új lakásokkal segíti
az önkormányzat. A húszemeletes épületet teljesen felújítják, és apartmanházzá alakítják. A beruházásnak köszönhetően minőségi lakásokat kínál majd a miskolci cégek
mérnökeinek, szakmunkásainak a most még felújításra
szoruló épület. A fejlesztéssel a környék legnagyobb közbiztonsági problémáját is megszüntetik.
Mérnökök, középvezetők,
Miskolcra visszatelepülő, illetve újonnan ide költöző fiatalok, családok számára alakíthatnak ki apartmanokat a 20
emeletesként ismert bérházban – tájékoztatta lapunkat
egy júniusi közgyűlési döntés

kapcsán Pfliegler Péter alpolgármester.
A vállalkozások jelezték a
városvezetés felé: több száz fő
elhelyezésére van igény a részükről – mutat rá az alpolgármester, kiemelve: mind a
helyi nagyvállalatok, mind

a kis- és közepes nagyságú
vállalkozások üdvözölték az
apartmanszállás tervét. Jellemzően az ipari szektorban
prosperáló cégek részéről volt
kiemelkedő a férőhelyek iránti kereslet. – Az átalakítással
az épületben lakhatnak majd
például a városban működő
gazdasági cégek középvezetői.
Miskolc még vonzóbbá válik
a betelepülni kívánó újabb cégek és a számukra szükséges
munkaerő számára.
A miskolci önkormányzat
hazai forrásra pályázott a be-

A cégek is várják,
hogy elkészüljön
Nem minden feladatkörre jelentkeznek ma már
ebből a régióból szakemberek. Mindez operátorokra, fizikai dolgozókra és
vezetőkre egyaránt igaz –
nyilatkozta Orosz Tamás,
a BPI Group Hungary
Kft. vezetője, aki szerint a
húszemeletes ház apartmanházzá alakítása hiánypótló lesz Miskolcon.
– Eddig javarészt hotelekben tudtuk elszállásolni
munkatársainkat, aminek
jelentős költsége van. Ez a
mostani beruházás úgy gondolom, hogy gazdaságilag

pozitív hatást fog tudni gyakorolni a munkaerőpiacra.
Saját példájukat is említette.
– Mi nemrég olyan vezetőt
kerestünk, aki az egész pénzügyi szervezetet fogja nemcsak Miskolcon, hanem európai szinten vezetni. Ebben
a régióban sajnos nem találtunk, jelentkező se nagyon
volt, így Budapestről tudtunk
hozni szakembert. Az ingázást nem mindenki vállalja
szívesen, hiszen akkor napi 4
órát utazásra kell szánni, ami
elég fárasztó. Neki egyelőre albérletet kerestünk, mivel még
nincs más lehetőség Miskolcon. Emellett két olyan mér-

Orosz Tamás
nökünk is van, akik egy távolabbi régióból jöttek ide. Azt
tervezik, hogy itt telepednek
le, de addig is, amíg megalapozzák ezt, segítjük őket. Az
ilyen és hasonló esetekben
jelent majd megoldást az arpartmanház, ami nem olyan
drága, mint egy hotel, ugyanakkor kényelmes otthont biztosíthat munkavállalóinknak.

ruházás megvalósítása érdekében, amely 80 százalékos
támogatási lehetőséget biztosít a beruházás teljes költségvetéséhez. A pályázat elbírálás
alatt áll. A projekt támogatása
esetén az építkezést 2020 januárjában kezdenék, a teljes
felújítás mindössze egy évet
venne igénybe. A tervezés
egyébként a végső szakaszánál jár.
Pfliegler Pétertől megtudtuk azt is, hogy megtartanák
a jelenlegi 25 és 52 négyzetméteres lakásméretet, de az
épületet kívülről-belülről teljesen felújítanák műszakilag.
– A központi elhelyezkedésű ingatlanban 114 teljes körűen berendezett apartmanlakást, tehát akár több mint
500 munkavállaló elszállásolására alkalmas szálláshelyet
alakítunk ki; portaszolgálat,
takarítás, textilváltás szolgáltatások, orvosi szobák, mosóhelyiségek, parkolóhelyek,
akadálymentes megközelítés
biztosításával. Más szavakkal:
21.századi minőségben – fogalmaz az alpolgármester.
Felhívja a figyelmet arra,
hogy a vállalatoknál foglalkoztatott munkavállalók nagy
része napi szinten ingázik
lakó- és munkahelye között,
a munkahelyükért vállalják
az egyre hosszabb utazást is.
A térségben kiemelkedő az
ingázók száma. – Ez is indokolttá tette az apartmanszállás

kialakítását. A foglalkoztatóknak a vonzó jövedelem mellett ma már jobb életkörülményeket is fel kell ajánlania a
munkavállalók számára – teszi hozzá Pfliegler Péter.
Végül kiemeli: lehetőség
nyílik Miskolc egyik erodálódott, ámde ikonikus épületének megújítására, egy – a
város múltjában fontos – épület megmentésére és a mai kor
követelményeinek megfelelő
átépítésére; ezzel mind közvetlen környezetének, mind
pedig az egész település to-

vábbi fejlődésének biztosítására. – A projekt méretét és
jelentős gazdasági hatását illetően is a város életében kiemelt jelentőségű beruházás a
20 emeletes átalakítása – ös�szegez az alpolgármester. – Az
apartmanszállás kialakítása a
munkaerőpiaci mobilitás növelését eredményezi, ami pozitív hatást gyakorol a további
foglalkoztatásra és a vállalkozások hatékonyságára egyaránt. Csökken a térségben a
munkanélküliek száma és nő
a foglalkoztatottsági szint.
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Zempléni fesztivál
Tokaj-hegyalján
Gazdag és színes programkínálattal várja látogatóit
Tokaj-Hegyalja és Zemplén legnagyobb kulturális
eseménye, az idén 28 éves
Zempléni Fesztivál.
A 60 programból álló rendezvénysorozat augusztus
9-18. között magas színvonalúkomolyzenei koncertekkel, irodalmi esttel, jazz
koncertekkel, kirándulásokkal, kiállításokkal, családi és
gasztronómiai programokkal várja a helyi közönséget,
és az ország más vidékéről
vagy külföldről érkező, minőségi kikapcsolódásra vágyó látogatókat.
Sárospatak, Sátoraljaújhely,
Szerencs és Tokaj mellett egy
tucat más zempléni település
szabadtéri helyszínei és legszebb műemlékei adnak otthont a legkiválóbb magyar

szólisták, népszerű együttesek és külföldi vendégművészek produkcióinak.
A Zempléni Fesztivál
programját idén is az aktuális évfordulókhoz kapcsolódó események teszik még
különlegesebbé. Az augusztus 9-i nyitókoncerten Rákóczi Ferenc emléke előtt is
tisztelegnek, de a Liszt Ferenc Kamarazenekar 16-ai
koncertje Kassán a Rodostói-ház udvarán már egészében az Emlékév eseménye
A idei Zempléni Fesztivál záróhangversenyén Sárospatakon a Rákóczi vár
udvarán a fesztivált egykor
alapító Liszt Ferenc Kamarazenekar immár nagyzenekarrá kiegészülve, kiváló
szólistával Karasszon Eszterrel lép fel. A koncerten
egy spanyol vendégkarmester, Ricardo Casero vezényel.

25 ÉVE CINE-MIS

ÉRTÉK, KULTÚRA, FILMMŰVÉSZET

Pénteken ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját
Miskolc kulturális és filmművészeti életének alapköve,
a Cine-Mis Kft.

1994. július 1-jén alapította Miskolc Önkormányzata a
Cine-Mis Kft.-t, melynek alap
feladata a belvárosban működő
Béke, Béke Kamara, Kossuth és
Hevessy István Filmklub nevű
mozitermek üzemeltetése volt.
A multiplex mozik megjelenésével alapvetően megváltozott
a városban megjelenő filmkínálat és a nézői szokások.
2001-ben bezárták az akkor
már korszerűtlen technikával
rendelkező Béke Mozit. 2004ben korszerűsítették a Kossuth
Mozi vetítéstechnikáját, és ebben az évben indult a cég eddigi legsikeresebb nagyszabású
kezdeményezése, a CineFest.
2006-ban két új moziterem
nyílt a Művészetek Házában, a
140 fős Uránia és a 70 fős Béke
terem.
2000-től jelentős változás
történt a miskolci mozipiac
kínálatában is: a multiplexek
megjelenésével kettévált a film
kínálat, mivel a multiplexek kizárólag azokat a filmeket tűzik
műsorra, amik anyagi hasznot
jelentenek, és semmilyen preferenciát nem mutatnak abba
az irányba, hogy művészfilmeket, vagy filmművészeti értékeket vetítsenek. – Ezt a mis�sziót vállaltuk fel; elsősorban
hazai is nemzetközi filmművé-

Nyáron is gondolnak a nyugdíjasokra

Salkaházi Program kisvasúttal
Mintegy ezer szépkorú vehet részt a Salkaházi Program kisvasutas kirándulásán. Ma a második vonat
indult útnak. Az ingyenes
kirándulás az egyik legnépszerűbb eleme a nyugdíjasokat támogató programnak – mondta Kiss János
alpolgármester.
A kisvasút a Dorottya utcai állomásról indult. Körülbelül kétszáz szépkorú várta,
hogy felszállhasson. - Kellemes a társaság és a környezet is szép, zenés programok
is lesznek és énekelni is szoktunk – mondta Simon Imréné résztvevő. – Jó érzés, hogy
tényleg gondolnak a nyugdí-

jasokra. Erről Bohács I stvánné
beszélt. Szerinte ilyenkor
azok a miskolci nyugdíjasok
is kimozdulnak, akik egyébként nem járnak el klubokba
vagy más helyekre egy kicsit
kikapcsolódni.
Idén mintegy ezer miskolci
nyugdíjas utazhat a kisvasúttal
Újmassáig, ahol meleg ebéddel és kulturális programokkal készültek a szervezők.
– Az ingyenes kirándulás
az egyik legnépszerűbb eleme a nyugdíjasokat támogató programnak – nyilatkozta Kiss János alpolgármester,
aki a túra elején köszöntötte
a szépkorúakat. Öt különvonat indul, egy-egy alkalommal kétszáz miskolci nyugdí-
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jas vesz részt a kiránduláson.
Színes program várja őket:
természetjárásra is nyílik lehetőség, de múzeumlátogatás
épp úgy szerepel benne, mint
koncertek. Alkalmas a mai
nap arra is, hogy betöltse azt
a célt, ami egyébként a Salkaházi Sára Programnak is a
célja, hogy a miskolci nyugdíjasokat egy közösségbe kovácsolja össze – nyilatkozta
Kiss János alpolgármester.
A jövő héten még kedden,
szerdán és csütörtökön is útnak indul a Salkaházi vonat.
A programban ingyen vehetnek részt a szépkorúak, a regisztrációs jegyek azonban
idén is nagyon hamar elfogy
tak.

szeti értékeket helyezünk előtérbe és úgy tapasztaljuk, hogy
a miskolciak szeretik és igénylik – fogalmazott Bíró Tibor a
Cine-Mis ügyvezető igazgatója. Hozzátette: ezt támasztják
alá a nézettségi adatok is. Ezt
a tudatos irányváltást segítette,
hogy mozitermeik, hazánkban
a vidéki városok közül elsőként váltak az Európa Cinemas mozihálózat és az Art Mozik Nemzetközi Szövetségének
tagjává. Ezzel szoros összefüggésben a cég először közhasznú társasággá, majd 2008-tól
nonprofit korlátolt felelősségű
társasággá alakult.
Jelentős lépés volt 2012-ben
és 2013-ban, hogy a hagyományos 35 mm-es filmvetítőgépek mellé, a jelenleg világszerte használt DCI szabványnak
megfelelő digitális vetítőrendszerek lettek beépítve az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alap
és Miskolc Megyei Jogú Város

támogatásának köszönhetően. Filmkínálatuk rendkívül
népszerű a lakosság körében,
évről-évre emelkedik a nézőszám, az elmúlt évben elérte a
44 ezer főt, melyet még a CineFest Miskolci Nemzetközi
Filmfesztivál vetítéseinek nézőszáma egészít ki, ami az elmúlt évben több mint 15 ezer
fő volt. A fesztivál vetítései immár négy teremben zajlanak, a
Művészetek Háza nagytermében, az Uránia és Béke termekben, valamint az elmúlt évben
felújított Csodamalom Bábszínház nagytermében.
Idén 16. alkalommal kerül megrendezésre a CineFest
Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, mely mára Magyarország legjelentősebb nemzetközi filmes eseményévé vált. A
fejlesztések az elmúlt évben és
jelenleg is folytatódnak: tavaly
került sor pályázati forrásból
a nézőtéri székek és a padlóburkolat cseréjére, valamint

korszerű klímaberendezés beépítésére. Idén a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával fog
megvalósulni az Uránia terem
hangtechnikájának korszerűsítése, és a Béke terem vetítővásznának cseréje.
„Úgy gondoljuk, hogy az értékes filmek választéka Miskolc kulturális életének elválaszthatatlan része, és nézőink
a világ filmművészetének legértékesebb alkotásaival találkozhatnak kínálatunkban, és
a filmfesztiválon neves művészekkel és színészekkel találkozhatnak.”
A Cine-Mis 25 éves fennállása
alkalmából július első hétvégéjén egész nap európai vígjátékok
láthatók rendkívül kedvezményes (200 forintos) helyáron,
valamint az elmúlt évtizedek
filmelőzetesei ingyenesen megtekinthetők lesznek – szombaton és vasárnap – napi két alkalommal a Művészetek Háza
Uránia Art Mozitermében.

ISMÉT MEGVÁLASZTOTTÁK
A LEGJOBBAKAT
Tízedik alkalommal rendezték meg idén a Dunán
innen, Tiszán túl című
Kárpát-medencei ifjúsági,
népművészeti tehetségkutató versenyt.

A programban több mint
3200 gyermek vett részt. A
szakértő zsűri által népzene,
néptánc, népmese és népdal kategóriában kiválasztott
legjobb produkciók a Művészetek Házában tartott döntőn mérettettek meg.
A versenyt szervező Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége Mente Egyesület elnöke, Rápóti-Fekete Mónika
elmondta, a gyermekek körében szerették volna felmérni,
hogy milyen helyzetben van a
népművészet, a néptánc, népmese és népdal az életükben.
– Évről-évre színvonalasabbá vált a program, és látszik,
hogy szívvel-lélekkel szervezik az emberek – emelte ki,
hozzátéve: összehozza az embereket ez a program. Ezek a
gyermekek, akik itt vannak,
nincsenek elveszve, továbbviszik azt a műveltséget, ami érték és ami szellemileg, lelkileg
és testileg is építi őket. Ezek a
gyerekek a mi magyar hőseink – zárta szavait.
Kriza Ákos köszöntötte a
résztvevőket. „Addig leszünk
magyarok, amíg magyarul
énekelünk és magyarul táncolunk” – idézte Kallós Zol-

tán szavait Miskolc polgármestere. – Ez a verseny is ezt
a feladatot teljesíti, összegyűjti
azokat a tehetségeket, akik a
magyar összetartást erősítik
– fogalmazott. Mint mondta,
szükségünk van ilyen versenyekre, hogy azt a magyar lelket, amiből a magyar népzene, a magyar mesemondás, és
a magyar tánc kibontakozik,
erősíteni tudjuk.

Pusztinából, Szalai Klaudia
a délvidéki Hajdújárásból,
Dunca Stadler Márk Zoltán
Hévízről, Stomp Bence Áron
Szerencsről.
Népdal kategóriában elsők
lettek: Paládi Attila Szentendréről, Tillinkó Luca Horgosról, a Csicsörke Énekcsoport
Óbecséről, Suciu Márk Krisztián Csíkszeredából, a Nyitnikék Énekegyüttes a szintén

Népzene kategóriában elsők lettek: Nagy Benedek
Budapestről, Maier Cseperke Rátkáról, Tillinkó Luca a
délvidéki Horgosról, a Mendicus Ifjú Tamburazenekar
Csantavérről, Molnár Zsolt
és Salamon Ákos Szenttamásból és Károlyi Egon szintén a délvidéki Óbecséről.
Népmese
kategóriában
első lett Kopi Alfonz az erdélyi Csíkszentsimonról, Szabó Sebestyén Nagykovácsiból, Péter Anna Visznekről,
Bortos Madaléna a moldvai

erdélyi Székelyvarságból, a
Pacsirták Énekegyüttes Sepsiszentgyörgyből és Illyés Mátyás Csíkszeredából.
Néptánc kategóriában elsők lettek: Juhász Martin-Mózes Orsolya Encsről, Kozsán
Gergely Horgosról, Lázár Alexa és Bocskai Dávid a kárpátaljai Tiszapéterfalváról, a
Seríttő Néptáncegyüttes Székelyudvarhelyről, Stomp Bence Áron Szerencsről, Kovács
Panna és Juhász Bence Encsről és a Kispatkó Néptánccsoport Nagykovácsiból.
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„Elkerülni nehéz témákat gyáva dolog,
én pedig nem akarok gyáva lenni”
Erőltetett szülés következtében mentálisan sérült baba,
aki csupán hét évet élhetett,
bántalmazó kapcsolat, újabb
baba elvesztése, családon belüli szexuális abúzus, öröklött
szörnyetegszerep, szégyen,
hallgatás, áldozatszerep – így
lehetne címszavakban jellemezni könyveit. Interjú Péterfy-Novák Évával.
A diósgyőri születésű írónő
2018-ban azzal robbant be a
köztudatba, hogy beavatta olvasóit élete legnehezebb időszakába. Először blogján, majd
az Egyasszony című könyvében regényként is megírta kislánya, Zsuzsi történetét. Nők
ezreinek vált szócsövévé azzal, hogy „nem félt elmondani,
amiről mindenki hallgat”. A közelmúltban jelent meg az Apád
előtt ne vetkőzz című második
regénye, melyben egy másik kemény témához, a családon belüli szexuális abúzushoz nyúl.
– Az Egyasszony rövid idő
alatt jelentős pályát járt be:
amellett, hogy nők ezrei olvassák
a mai napig, színpadra is vitték,
monodráma készült belőle, hamarosan pedig meg is filmesítik.
Mitől lett a könyv ekkora siker?
– Az emberek ki vannak éhezve arra, hogy olyan témákat feszegessünk, amiről nem szoktunk beszélni: családon belüli
erőszakról, vagy arról, milyen egy
fogyatékos gyerekkel élni otthon,
vagy, hogy milyen volt 1984-ben
gyereket a világra hozni, hogy
mennyire lehetetlen volt az, hogy

az orvosválasztáson kívül bármibe beleszóljon az ember. Írtam
egy könyvet, amiben naplóként a
saját szemszögemből, a saját magam által megélt igazságot írtam
le. Hogy ez-e az objektív igazság,
azt nem tudom.
– Azt nyilatkoztad egyszer,
hogy te nem tudsz olyanról írni,
amihez nincs közöd valamilyen
szinten, ami ne jelent volna meg
valamilyen formában, az életedben. Tehát az Apád előtt ne
vetkőzz esetében is vannak személyes vonatkozások?
– Abszolút! Ez nem azt jelenti,
hogy nekem mindent meg kellett élnem, ami a könyvben van,
de közöm kellett, legyen hozzá,
az biztos. Velem is történt hasonló: három-négy éves lehettem, amikor nagy fiúk elkaptak
egyszer, aztán utána volt szomszéd bácsi, majd tanár, utána orvos, később masszőr. Ezt a könyvet terápiás segítséggel írtam,
így ma már tudom, hogy valószínű azért nem védekeztem
ezek ellen, mert az első ilyen élmény nagyon kis koromban ért.
Ugyanis, ha hat-nyolc éves kor
előtt éri az embert az első ilyen
élmény, akkor nem tanul meg
ellene védekezni, hanem azt hiszi, hogy ezt vele meg lehet tenni. Én konkrétan így jártam. Azt
gondoltam, ezt velem meg lehet
tenni és abszolút magamat hibáztattam érte.
– Az Apád előtt ne vetkőzz
utószavában leírod, hogy több
mint fél tucat áldozattal készítettél interjút és rengeteg jegyzőkönyvet olvastál. Sikerült elkövetővel is interjúznod?

– Nem. Ezt ki vállalná fel?
Ezért nem tudjuk biztosan azt
sem, hogy az elkövetők, vagy
a szexuális ragadozók nagy
része átesett-e gyerekkorában
ilyen dolgon vagy bántották-e
gyerekkorában, mert el sem
jutunk odáig, hogy az elkövető bevallja. Pedofil bűncselekményt, szexuális erőszakot
nem szokás bevallani… Egy
húsz évvel ezelőtti élményből
dolgoztam: elhangzott egy nagyon részeg ember szájából
egy bulin egy mondat, mely
szerint, amikor pelenkázza
a gyerekét, merevedése van.
Plusz jegyzőkönyvet olvastam
és kaptam hozzá szakmai segítséget is gyámügyben dolgozóktól. Van a könyvben például egy súrolókefés jelenet,
ami konkrétan megtörtént
2008-ban. Minden szexuális
aktus megtörtént valakivel…

Az volt a levéltári és gyámügyi
kutatások eredménye, hogy
az elkövetők korábban bántalmazottak voltak. A nagyapa szál igazából teljes fikció,
csak egy-egy jegyzőkönyvből
kiragadott mondat van, amire aztán ezt felfűztem. A tapasztalataim azt mutatják,
hogy az elkövetők csaknem
fele hordoz magában egy áldozati emléket. A statisztika
azt mondja, minden ötödik
családban fordul elő szexuális
abúzus, de a szakemberek azt
mondják, ettől sokkal többen.
Csak túl nagy az elhallgatás...
Sőt a fiú áldozatok még kevésbé beszélnek róla. Remélem, egyszer elérjük azt, hogy
erről nem lesz ciki beszélni. A
könyv is azzal végződik, hogy
vajon meg lehet-e szakítani ezt a generációs, öröklött
traumát.

– Szándékos volt-e, hogy
olyan bántalmazásokról írtál,
ahol az elkövető azzal menti fel
önmagát, hogy ő szerelmes a lányába, unokájába, leány rokonába és azért teszi, amit tesz?
– Az a félelmetes, hogy a hat
teljes interjúból öten így élték
ezt meg. De ez semmiképpen
nem nevezhető szeretetnek. Az
ugyanis, ha kihasználja valaki
a másik testét, az nem szeretet.
Azért veszélyes erre azt mondani, hogy ez szeretet, mert az
áldozat éppen emiatt nem védekezik, mert saját magát hibáztatja, mivel elhangzik ez a
szó, hogy szeretet. És ez egyáltalán nem az!
– Négy évig dolgoztál ezen a
könyvön. Hogyan lehet kibírni
ép ésszel, hogy ennyi borzalommal találkoztál?
– Úgy, hogy egy évre félretettem. Nagyon nehezen ké-

szült, nem tudtam egyhuzamban sokat foglalkozni vele, öt
napnál többet nem bírtam
dolgozni rajta. Két blokkban
írtam meg a könyvet, és amikor a nagyapa része elkészült,
akkor tényleg azt éreztem,
hogy ha bárki kiejti azt a szót
előttem, hogy pedofil vagy
szexuális ragadozó, akkor azt
eltakarítom a környezetemből. Aztán egy év pihenés után
két-három hónap alatt be is
fejeztem, pedig totál átírtam
az egészet.
– Mikor megjelent a könyved,
milyen érzések kavarogtak benned?
– Nagyon féltem. Annyira, hogy nem is aludtam már
a megjelenés előtti napokban.
Sokkal pozitívabbak a visszajelzések, mint amit álmodni
mertem.
MUNTYÁN BERNADETT
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TISZTELT INGATLANHASZNÁLÓK!
A 2019. június 21-én lehullott nagy mennyiségű
csapadék következtében a Miskolc Erdő utca,
Kazinczy Frigyes utca és Berkenye utca közötti
szakaszán az úttest jelentősen megrongálódott,
emiatt a tehergépjármű forgalom korlátozására került sor.
A hulladékszállítás ennek okán az útszakasz
teljeskörű helyreállításáig
nem megoldható házhoz menő rendszerben.
A vegyes-, szelektív-, zöld- és üveghulladék
balesetmentes elszállítása érdekében társaságunk
gyűjtőpontokat jelölt ki.
Kijelölt gyűjtőpontok:
Eper – Berkenye – Erdő utca kereszteződése
és az Erdő – Karinthy utca kereszteződése.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat
a kijelölt gyűjtőpontokra szíveskedjenek kihelyezni
a hulladékszállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig.
Közreműködésüket köszönjük!
BMH Nonprofit Kft.

Miskolc város közigazgatási területén
díszfák növényvédelmi
permetezését végezzük
2019. 07. 01. és 2019. 07. 15. között.
Az alábbi szerek felhasználásával:
Runner 2 F, Mospilan 20 SG,
Decis Mega, Topas 100 EC, Csöpmix,
Vektafid A

Munkavégző: BOGÁRMÉRNÖKSÉG KFT.

APRÓHIRDETÉSEK
Kedves Olvasóink!

a Miskolci Naplóban

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. Fax.: 46/358-200
Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu
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TÍZ NAPIG OPERAFŐVÁROS VOLT MISKOLC
A Bartók Plusz Operafesztivál tíz napja alatt 97 programot rendezett 62 társulat/
együttes 229 alkotó/fellépő közreműködésével. „A
közreműködők szuperlatívuszokban beszéltek az operafesztiválról, és a látogatottság is ezt támasztja alá”
– értékelte a fesztivált a Három tenor gálahangverseny
bevezetőjében Kesselyák
Gergely fesztiváligazgató.
Mint mondta: ezt szeretné
túlszárnyalni jövőre, 2020ban a jubileumi, huszadik
fesztivál.

A rendezvény új és klasszikus operai élményeket kínált
a közönségnek: itt mutatták be
Eötvös Péter Az Aranysárkány
című művét, a résztvevők többek között láthatták Puccini
Bohéméletét és Bartók A kékszakállú herceg várát is. A tíznapos fesztivált pedig a Három
tenor gálával zárult.
„Az Operafesztivál menedzsmentjét Miskolc városa
idén Pro Urbe díjjal tüntette
ki. Miskolci nézőinknek köszönjük, vendégeinknek pedig
büszkén dicsekszünk el vele.
A nemzetközi szaksajtó évek
óta kitüntető figyelmet szentel a fesztivál szakmai programjának, a kortárs népopera
létrehozására irányuló törekvéseinknek. „Senki sem lehet
próféta a saját hazájában.” –
Nem értek egyet. Sőt, azt gondolom, legtöbben éppen azért
születünk a bolygó valamely
pontjára, mert elsősorban ott
van dolgunk. Kétségtelen persze, hogy ez a legnehezebb.
Azért rendkívül fontos ez a díj,
mert visszatekintve egy nemzetközi siker hazai megértését jelzi, előretekintve pedig
arra ösztönöz mindannyiunkat, hogy gondoljuk újra végig,
miért is hoztuk létre 2001-ben
ezt a fesztivált. Miskolc felvi-

rágoztatására. Arra, hogy egy
emberként ünnepeljen a város
apraja-nagyja ebben a tíz napban. Ne csak az operabarátok,
hanem mindenki érezze magáénak. (...) ” – olvasható Kesselyák Gergely fesztiváligazgató
köszöntője az idei fesztiválfüzetben.
– Különlegesen szerettem az
idei fesztivált, aminek a kisugárzása még jobban sikerült, mint
az eddigiek. Talán azért, mert
sok saját produkciónk volt, és
mert a koprodukciókba már érdemben beleszóltunk – nyilatkozta lapunknak a fesztiváligaz-

gató. Mint mondta, a fesztivál
művészeti vezetése sokkal hathatósabban tudta képviseltetni
az ízlésvilágát, és az idei fesztivál
valóban olyan volt, mint amilyennek megálmodták.
„Egy művészeti vezetőnek ettől nagyobb öröm
nincs”
Idén az „Ezrek operája” vis�szatért az Avasra, de nem a
már többször is jól bevált kilátói helyszínre, hanem ezúttal a
Kálvária-dombra. Bár a látvány
lehet megfelelő a Parasztbecsület történetéhez a hatalmas
gesztenyefával és a kápolnával – hiszen a cselekmény egy
szicíliai falu központjában, a
templom előtti téren játszódik
–, mégis meglepő. Hiszen hogyan kerül ez a szerelemi tragédia egy szakrális helyszínre,
ahol a gesztenyefa másik oldalán ott magasodik a kálvária
három keresztje is? – olvasható
az operafesztivál fesztiválnaplójában. Paolo Panizza rendező
– aki többször dolgozott már a
Veronai Arénában is – nemcsak
nagyszerűen kihasználta a szokatlan játékteret, hanem plusz
jelentést is adott a helyszínválasztásnak azzal, ahogyan bemutatta és elválasztotta az emberi konfliktusok és az Istenhez

fordulás pillanatait. „Nekem is
az egyik kedvencem a Parasztbecsület volt. Életem kultúrmenedzseri működésének talán egyik legnagyobb sikere.”
– mondta Kesselyák Gergely az
előadásról. – Megpillantottam
egy helyszínt, kitaláltunk egy
darabot, és láttam a lelki sze-

meim előtt egy gyönyörű Parasztbecsület előadást, amit az
alkotók meg is elevenítettek. Sikerült megtalálni ehhez a tökéletes csapatot: Paolo Panizza-t,
Zeke Edit látványtervezőt, a
Miskolci Nemzeti Színház csodálatos világosító csapatát és
hangosítóit, akik megcsinálták
azt az álmot, amit én láttam –
emelte ki, majd hozzátette: „egy
művészeti vezetőnek ettől nagyobb öröm nincs”.
A sokszínű Miskolc hírét
viszik
Miskolc idén study tour-sorozatot indított, melynek célja,
hogy ország-világnak büszkélkedhessünk városunk értékeivel. A sorozat újabb állomásán
hazai és külföldi újságírók számára mutatták be a város okos
és zöld arcát, a Bartók Plusz
Operafesztivál kiemelt programjaihoz kapcsoltan.
– Amikor visszatértem Miskolcra, nem ugyanazt a várost

találtam, amit a 2000-es évek
legelején itt hagytam. A város
folyamatosan fejlődik, viszont
aki itt él, nem biztos, hogy észre is veszi – nyilatkozta lapunknak Müller Péter Sziámi. Mint
mondta, Miskolcról még mindig megvan az iparváros előítélet, pedig Miskolc már rég nem
iparváros. – Úgy gondoltam,
ezen egy módon lehet változtatni; ha mindenki megtanulja,
hogy Lillafüred, Tapolca, Diósgyőr, Miskolci Egyetem mind a
város része. Így alakult ki a study
tour, mely során kiemelt eseményekre hívunk meg újságírókat,
akiknek megmutatjuk, mennyire jól érezheti Miskolcon magát
az ember, és ehhez hozzákötünk
mindig egy városfejlesztési témát – részletezte a programsorozat kialakulását. A második
study tour az operafesztiválon
volt, aminek a témája a Green
City, Smart City projektek ös�szesítése volt, ahová gazdasági,

városépítészeti újságírók érkeztek. – Brutálisan rávilágítottunk
arra, hogy Miskolc a Green City
projekt mintavárosa. Hiszen addig amíg Magyarország az utolsó előtti helyen áll a megújuló

energiaforrások felhasználása
tekintetében, az Eurostat szerint, csaknem 7 százalékkal, addig Miskolc 50 százalék fölött
van (az európai átlag 30 százalék) – hangoztatta. Megtudtuk
Müller Péter Sziámitól azt is,
hogy a study tour következő állomás minden bizonnyal a CineFest lesz. „Hiszen ez egy egészen kivételes filmes fesztivál,
ami rendkívül értékalapú, amihez a városfejlesztési téma az
új miskolci álmodott városközpont, a barnamező, azaz a Digép
területe lehet majd” – avatott be
minket a tervekbe.
19 mű érkezett az idei
operaíró versenyre
A negyedik, vagyis a mostani operaíró versenyre különböző kontinensekről tizenkilenc opera érkezett. – Ez azért
nagy szó, mert a zeneszerzők
általában évekig írnak egy-egy
művet. A zsűri szerint egyre
jobb operák születnek; idén
négy döntős lett. Közülük a
Nora című, szép bécsi stílusban íródott romantikus darabot mutatták be a fesztiválon,
melynek alkotója, Albin Fries
itt debütált zeneszerzőként –
mondta Kesselyák Gergely.
„Albin Fries Norája meghódította a Bartók Pluszt: a fesztivál 2018-as operaíró versenyén
első helyezett opera ősbemutatóját szűnni nem akaró tapssal,
állva ünnepelte a közönség a
Nagyszínházban… Az újdonságokra fogékony publikum
előtt egy (minden bizonnyal)
ismeretlen szerző ismeretlen
műve mutatkozhatott be. Nem
kis elismerést kiváltva.” – olvasható a fesztiválnaplóban.

– Úgy gondolom, az operaíró
verseny, amit kiírt a Bartók Plusz
Operafesztivál, sokkal nagyobb
súlyú, mint ahogy megjelenik a
világban – ezt már Müller Péter Sziámi mondta. – Albin Fries Nora című operájával meghódította a fesztivált, akinek a
Bécsi Staatsoperben is lesz ősbemutatója. Tehát Közép-Kelet Európában történik valami,
ami ugyanazokat a kulcsszavakat tartalmazza, mint a Staatsoper programja – hangsúlyozta ki Müller Péter Sziámi. Mint
mondta, meg kéne keresni azt
a mezsgyét, ahol megszólalnak
a kiugró minőségű énekhangok, ugyanakkor van egy olyan
történetvezetés és hangszerelés
is, amelyik megcélozza egy fiatalembernek is a tempóját és a
nyelvezetét – ez volt az idei operaíró verseny kiírása.
– Idén kétéves lesz majd a
határideje a versenynek, mert
egy év alatt nagyon nehéz
megírni egy operát – tudtuk
meg a terveket.
A huszadik
2020-ban lesz a jubileumi,
huszadik fesztivál. – Felvetettem, hogy egy másfajta, rendhagyó műsorstruktúrát alakíthatnánk ki, de erről még
döntés nem született – tudtuk
meg Kesselyák Gergelytől. Az
Ezrek operája projekt is kibővülhetne – folytatta –, azt
sem tartom elképzelhetetlennek, hogy visszahozzuk a Parasztbecsületet. Mint mondta,
azon lesz, hogy ezt jövőre meg
lehessen ismételni, mert szeretné, ha a nézők még jobban
a centrumában lehetnének az
előadásnak.
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VILÁGBAJNOKI EZÜSTÉRMES
A 3X3-AS VÁLOGATOTT

Elkezdte a
felkészülést a DVTK
Múlt héten orvosi és fizikai
tesztekkel vette kezdetét a
DVTK felkészülése, hétfőn
pedig már előkerültek a labdák is.

Továbbra is nagy létszámú kerettel készül a DVTK a
bajnokságra. Hétfőn két csoportban gyakoroltak délelőtt
és délután a diósgyőri labdarúgók, kedden viszont egyszerre lépett pályára mind a
32 mezőnyjátékos.
Az egyéni konditermi
munkát, a közös bemelegítést és a rávezető gyakorlatokat követően az edzői stáb két
részre oszotta a DVTK Edzőközpont 1-es pályáját, ahol a
négy csapatnak kisméretű
kapukba kellett gólt lőni. Az
edzés második felében is maradtak a kisméretű kapuk, de
ekkor már a két 16-os között
zajlott a játék és a három csapat felváltva lépett pályára.
Szerdán ismét két edzéssel
folytatódott a program.
A felkészülésen három új
arc is feltűnt a többiek között,
már amennyiben nem számoljuk új arcnak a napokban
igazolt Zsolnai Richárdot, Haris Tabakovićot és Vági Andrást. Az egykori U23-as válogatott ghánai védő, Joachim
Adukor már előszerződéssel
Hirdetés

rendelkezik és az orvosi vizsgálatot, valamint a papírmunkát követően a DVTK labdarúgója lesz. Jebari Soufiane
próbajátékra jelentkezett és
ha ismerős a neve, annak az
az oka, hogy a marokkói származású, de spanyolországban született támadót tavaly
nyáron már tesztelte a DVTK
stábja. A kettő között pedig
az FK Csíkszereda csapatával
vívta ki a másodosztályba jutást Romániában.
A másik próbajátékos,
Galambos Ádám bal oldali
védő, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia egykori
növendéke. Pályafutása során Pakson, Dunaújvárosban, Szolnokon, Mosonmagyaróváron és Csákváron is
szerepelt. A próbajátékosok
esetleges leigazolásáról később születik döntés.
Szombaton már felkészülési mérkőzést játszik a DVTK
a bajnoki bronzérmes és Európa Liga-selejtezőre készülő DVSC ellen. A 19 órakor
kezdődő találkozónak a Debreceni Labdarúgó Akadémia
ad otthont Pallagon. A mérkőzést zárt kapuk mögött
rendezik, ugyanakkor az élőképes közvetítést a diósgyőri
szurkolók is követhetik az interneten.
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Ugyan a két DVTK-játékossal felálló magyar 3x3-as női
kosárlabda válogatott hatalmasat küzdve Franciaországot legyőzve a döntőbe jutott
az amszterdami világbajnokságon, ott Kína gárdája már
nagy falatnak bizonyult, de így
is hatalmas elismerés illeti az
ezüstérmet szerző Medgyessy
Dóráékat!

A francia válogatott szerzett
vezetést a mérkőzés elején, de
Medgyessy révén másfél perc
után egyenlítettünk. Idegesen
játszottak a csapatok a nagy tét
mellett. Látszott, hogy mindkét fél elsősorban a védekezésre
igyekszik a hangsúlyt fektetni.
Az első játékmegszakításig ismét
Franciaország került előnybe, de
Theodoreán 2-2-nél egyenlített.
Innen vonultak a rövid pihenőre a felek.
A mérkőzés középső szakasza válogatottunk fölényét hozta, ami megalapozta a későbbi sikert. Visszatérve ugyanis
Medgyessy azonnal duplát értékesített. Lélektanilag is magunkhoz ragadtunk ezzel a
kezdeményezést.
Érezhetően
megnyugodtak a mieink, míg
a francia válogatott nem találta
a ritmust. Theodoreán növelte
5-2-re az előnyt, majd Papp duplája után már 7-3-ra mentünk.
Extázisban játszottak a lányok.

Medgyessy is betalált távolról,
9-4-re módosítva az állást. Ekkor érkezett el 3 perc 50 másodperccel a vége előtt a második játékmegszakítás.
Amikor visszatértek a csapatok, Papp villant, így 10-5-nél
már kétszer annyi pontunk volt,
mint riválisunknak. A franciák
igyekeztek zárkózni és 10-7-nél
akadt egy üres távolijuk, de az
leperdült a gyűrűről. Időt is kértek, de ezt követően Medgyessy
duplája jött, 12-7-re alakítva az
elődöntőt. Fantasztikus, amit
produkált a csapat! Extrán koncentráltak játékosaink, nem engedték lendületbe jönni a bombaerős és eddig veretlen francia
válogatottat.

Másfél perc volt hátra, amikor 12-8-nál Goree értékesített
bravúros középtávolit. Az utolsó percbe 13-8-ról érkeztünk.
Ekkor még betaláltak a franciák négy pontra felzárkózva. Jött
azonban 33 másodperccel a vége
előtt Medgyessy találata és ezzel
bebiztosította döntőbe jutását a
csapatunk. Óriási sportélmény
és hatalmas siker ez a diósgyőri
drukkereknek is, hiszen még sosem jutott két DVTK-játékost a
soraiban tudó magyar válogatott olimpiai csapatsportágban
világbajnoki döntőbe.
Az esti finálé nem indult túl
jól a Theodorán Alexandra,
Papp Klaudia, Goree Cyesha,
Medgyessy Dóra alkotta ma-

gyar csapat számára, a távolról
is veszélyes kínaiak villámgyorsan elmentek 4–0-ra, majd 7–0ra is, ekkor Goree Cyesha törte
meg a pontcsendet (7–1), de így
is hamar jött a magyar időkérés
(9–2).
A már nyolcpontos hátrányban is lévő magyar csapat egy
3–0-s szériával kapaszkodott
(10–5), ezt követően pedig tartotta 5-6 pontos hátrányát, sőt,
két és fél perccel a vége előtt már
csak négy volt a hátrány (13–9).
A felzárkózási kísérletünket két
távoli vetette végleg vissza (18–
10), Kína végül 19–13-ra megnyerte a döntőt, így először lett
világbajnok, a mieink 2017 után
másodjára zártak ezüsttel.

Hirdetés

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

l POZSONY, A HAJDANI KORONÁZÓVÁROS 2019. 07. 13.: 12.500 Ft/fő

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

Az akció érvényes: 2019. 06. 29-től 2019. 07. 05-ig
Domestos fertőtlenítő, 750 ml, 532 Ft/l, BOMBA ÁR
Coccolino öblítő, 1800 ml, 555 Ft/l, BOMBA ÁR
Fa szappan, 90 g, 1766 Ft/kg		
Vape hangyaírtó csalétek, 2 db-os 		
Bros szúnyogírtó spirál, 100 g, 10 db-os 		
Vanish folttisztító, 1 l
Clin ablaktisztító pump., 500 ml, 938 Ft/l		
Amodent fogkrém, 100 ml, 2890 Ft/l		
Fa tusfürdő, 550 ml, 1544 Ft/l		
Dosia mosópor, 1,4 kg, 542 Ft/kg		
Lenor öblítő, 2,905 l, 550 Ft/l		
Mikroszálas poroló, teleszkópos nyéllel 		
Fazék zománcos, 5,5 l, III.oszt 		
Festék szakmában jártas eladót felveszünk.

Apróhirdetés
Nem italozó, önállóan dolgozni
tudó ácsot és korábban ács mellett dolgozó segédmunkást keresek Miskolc és környékére, nem
csak tetőn végzendő munkákra.
Tel.: 06-20/460-6775.
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz
kartonozás, lambériázás, filagóriák, előtetők, kerítések, kerti házak és egyéb famunkák készítése;
Velux ablakok beépítése, cseréje;
íves fedések és hajlatok készítése; tetők szellőztetése. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-20/4606775.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók
(műanyag, fa, alumínium), garázskapuk cseréje óriási kedvezmén�nyel, teljeskörű árnyékolástechnikával. Tel./fax: 46/402-292, mobil:
30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.

399 Ft
999 Ft
159 Ft
899 Ft
559 Ft
999 Ft
469 Ft
289 Ft
849 Ft
759 Ft
1599 Ft
599 Ft
1799 Ft

l BARANGOLÁS AZ ALACSONYTÁTRÁBAN 2019. 08. 17.: 9.900 Ft/fő
l A TISZA MENTÉN
2019. 07. 27.: 5.900 Ft/fő
l KIRÁNDULÁSOK KÁRPÁTALJÁN
(5 nap/4 éj félpanzió) 2019. 08. 18-22.:
59.000 Ft/fő
l VÁROSNÉZÉS KŐSZEGEN
2019. 08. 03.: 12.900 Ft/fő
l RIMASZOMBAT-FÜLEK-LOSONC
2019. 07. 13.: 5.900 Ft/fő
l SZÉP VÁROS KOLOZSVÁR...		
2019. 07. 27.: 9.900 Ft/fő

TOVÁBBI AJÁNLATAINKRÓL
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN
VAGY HONLAPUNKON!

Cím: Miskolc, Bató-ház földszintjén
Tel.: 46/344-454

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU
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PROGRAMAJÁNLÓ Hamarosan ismét Avasi Kvaterka
Művészetek Háza: URÁNIA-TEREM:
Június 27. csütörtök-július 3. szerda, naponta
15:30 Hercegnő Csodaországban | naponta
17:30 és 20:00 Yesterday
Művészetek Háza: BÉKE ART-MOZI:
Június 27. csütörtök-július 3. szerda, naponta
16:00 Sarkvidék | naponta 18:00 Bajnokok
| naponta 20:15 Fájdalom és dicsőség
CINEMA CITY:
Június 27. csütörtök – július 3. szerda,
naponta több időpontban – A kis
kedvencek titkos élete 2 | Aladdin
| Annabelle 3 | Átkozottul veszett,
sokkolóan gonosz és hitvány | Bosszúállók:
végjáték | Csaló csajok | Csekély esély | Egy
kutya négy útja | Gyerekjáték | John Wick:
3. felvonás – Parabellum | Men in Black
– Sötét zsaruk a Föld körül | Pokémon –
Pikachu, a detektív | Toy Story 4. | X-men:
Sötét főnix | Yesterday
MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ:
június 29. szombat 19:00 Széttépve,
Nagyszínház
KIÁLLÍTÁS:
Június 29-ig, keddtől szombatig naponta
9:00-17:00 Radics Márta: Utórezgések,
Miskolci Galéria
Június 30-ig, vasárnapig, naponta 14:00-22:00 Zoz
fotók – Úton: Kecskeméti Zoltán fotóriporter
emlékkiállítása, Művészetek Háza
Egész júniusban és júliusban hétfő kivételével
naponta 9:00-17:00 Herman Ottó élete
és munkássága, Lillafüredi Herman Ottó
Emlékház
Július 4. csütörtök-6. szombat, naponta
10:00-14:00 Keresztény szimbolika Feledy
Gyula művészetében, Feledy-ház (előzetes
bejelentkezés: 70/417-2148)
ELŐADÁS:
Június 29. szombat 11:15, 13:15 és 15:15
Fegyvermustra, Diósgyőri vár
Július 6. szombat 11:15, 13:15 és 15:15
Rendhagyó divattörténet, Diósgyőri vár
20:00 Futballáb, Akropolisz Színpad
Július 7. vasárnap 11:15 és 13:15 Fuvós
hangszerek bemutatója, Diósgyőri vár
KONCERT:
Június 29. szombat 18:00 Mesefilmfónia,
Generali Aréna

20:00 Kaczander Nóra-koncert, Avalon
Ristorante
Július 5. péntek 21:00 Majka-koncert, Lovagi
Tornák Tere
EGYÉB:
Június 29. szombat 18:00-22:00 Retro parti,
VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház
Június 29. és július 6. szombat 20:0024:00 Éjszakai fürdőzés Miskolctapolcai
Barlangfürdő
Június 30. vasárnap 19:00 Pihentető
szaunaprogram, Miskolctapolcai
Strandfürdő
Július 5. péntek 18:00 GasztroPlacc,
Művészetek Háza előtt
Július 6. szombat 17:00-23:30 Avasi Kvaterka,
több helyszínen a belvárosban
FESZTIVÁL:
Július 28. péntek-29. szombat VIII. Aludttej
Fesztivál, Boldva
Víg daróci pincék fesztiválja, Tibolddaróc
Június 28. péntek-30. vasárnap, naponta
10:00-21:00 Miértt, Erzsébet tér
Június 29. szombat 13:30-19:00 VIII. Péter-Pál
napi mulatságok, Rónai Ferenc Általános
Iskola
18:00 Barokk Fesztivál – orgonaest,
Dédestapolcsány, református templom
Július 6. szombat-7. vasárnap Bodrogközi
napok, Pácin
Július 6. szombat Gönci Barack Vigasság,
Boldogkőváralja
Július 7. vasárnap 8:00-23:59 VI. Mezőzombori
Csülökfesztivál, Mezőzombor
FOGLALKOZÁS:
Július 2. kedd 10:00 Babák és mamák a
könyvtárban, Tompa Mihály Könyvtár
Július 3. szerda 16:00 Kézműves délután,
Petőfi Sándor Könyvtár
Július 5. péntek 14:00 Társasjáték Kaszinó,
Petőfi Sándor Könyvtár
16:00 Horgolda Klub, Petőfi Sándor Könyvtár
MOZGÁS:
Július 4. csütörtök 19:00 Ingyenes flow jóga,
Ifjúsági és Szabadidőház (regisztráció
szükséges)
Július 3. szerda 18:30 Ingyenes Pilates, Ady
Endre Művelődési Ház

A Szent György-hegy Alapítvány 2019 júliusától havi
rendszerességgel rendezi
meg az Avasi Kvaterkát a
Miskolczi Borbarátok Társaságának együttműködésével,
és más civil szervezetek és
boros gasztronómiai közösségek közreműködésével.
A
progRendezvények:
ramsorozat
Július 6. - Bükki borok és egy
tő irodalmi,
célja, hogy
kódex születése
felelevenítse
művészeti
Augusztus 10. - Jazz
értékekre, és
azokat az érpillanatok
az Avashoz
tékeket, meAugusztus 31. – Avasi grill
kapcsolódó
lyek évszáSzeptember 19-20. – Bor, film,
kisebb renzadok óta az
CineFest
dezvényekre
avasi pinceOktóber 18. - Avasi szüret
is szeretnék
sorhoz kötfelhívni a fihetőek.
A
szervezők nemcsak Miskolc vá- gyelmet. Mindegyik eseménynek
ros kulturális és gasztrokulturális más és más lesz a témaköre, ahol
hagyományaira fektetik a hang- az aktuális témához meghívott
súlyt, hanem az Avashoz köthe- vendégekkel is találkozhatnak, és

szakmai vagy a témához kapcsolódó pódiumbeszélgetéseken is
részt vehetnek az érdeklődők.
A kvaterkázáshoz mindig kell
egy jó pohár itóka, ezért a különböző italfajták mind megtalálhatók lesznek a vendégek
igényeinek kielégítésére. A kvaterkázáshoz szükség van még
finom, ízletes falatokra, amelyet Miskolc neves vendéglátói biztosítanak majd. Zene is
kell a kellemes hangulathoz, de

mivel mindegyik rendezvénynek más lesz a témaköre, ezért
a zenei stílus is illeszkedik majd
az adott témához: eltérő stílusú zenekarokkal, utcazenészekkel (jazz, swing, rock, népi, stb.)
más és más színtereken, fényfestés kíséretében különböző hangulatok jelennek majd meg, így
mindenki megtalálhatja a saját
stílusának megfelelő helyszínt. A
részletes programok a facebook.
com/avasikvaterka oldalon.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK
A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában június 30án, vasárnap 17 órai kezdettel a mindszenti templomból
közvetítenek. A Szent Péter és Szent Pál napi búcsút bemutatják: Csókai Károly jezsuita szerzetes és Balázs Ferenc, a Miskolc-Mindszent plébániájának káplánja.
Vasárnap, 30-án lesz a mindszenti templom Péter-Pál búcsúünnepe. Az ünnepi szentmisét 10 órától Csókay Károly
jezsuita atya mutatja be. Az ünnepen a Balázs Ferenc kántor
által szerzett mise ősbemutató-

ja szólal meg. A szentmise után
körmenetet tartanak, ami miatt a fél 12-es szentmise elmarad. Ugyancsak vasárnap lesz
a Martin-kertvárosi plébániatemplom Jézus Szíve-búcsúja. A
11 órakor kezdődő szentmisét

Lóczi Tamás, a Fráter György
Katolikus Gimnázium igazgatója mutatja be. Előtte, 28-án,
egész napos szentségimádás
lesz a templomban. Ezen a napon 15 órakor a Szent Efrém
férfikar ad koncertet a jezsuita
templomban.
Folytatódik a MIÉRTT vasárnap is, ahol a protestáns
egyházak képviselői és meghívott előadók tartanak előadásokat, fellépő együttesek

adnak koncerteket. A háromnapos találkozó utolsó napján délelőtt 9 órakor kezdődik az imádság az Erzsébet
téren, majd a záró program
délután 1 órakor ér véget.
Elindult a regisztráció az
Ifjúsági Gyalogos Zarándoklatra, amit augusztus 12. és
17. között tart a görögkatolikus egyház. Jelentkezni az
www.ifjusagizarandoklat.hu
oldalon lehet

Közérdekű közlemény
Az É-D VASCENTRUM
Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(Kisgyőr) kérelmére, a Miskolc-Szirma 47583 és 47586
hrsz.-ú telephelyén tervezett
nem veszélyes építési-bontási hulladékok hasznosítása
kapcsán, a területi környezetvédelmi hatóságnál (B.A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály - 3530
Miskolc, Mindszent tér 4.)

előzetes vizsgálati eljárás van
folyamatban.
Az eljárással kapcsolatos kérelem, dokumentáció, valamint
mellékletei – előzetes egyeztetést követően – 2019. július 12-ig megtekinthetők a B.A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (Miskolc,
Mindszent tér 4. sz.), valamint
Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Építési és Környezetvédelmi Osztá-

lyán (3525 Miskolc, Városház
tér 8. sz.) – ügyfélfogadási időben, továbbá a http://emiktf.
hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.
html internetes oldalon BO08/KT/06750/2019. sz. alatt.
A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, továbbá a környezeti
hatástanulmány tartalmára
vonatkozóan írásbeli észrevételt 2019. július 12-ig közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz lehet benyújtani.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Július 01. hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó)
18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Miskolci Napló (közéleti magazin) 19:00 Miskolc Ma
ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Építech ism. (építészeti magazin)
20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság
Július 02. kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Sportpercek (sportmagazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Mérkőzés 21:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 21:17 Időjárás-jelentés 21:20
Programpont ism. (programajánló) 21:25 Képújság
Július 03. szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Gasztrokaland (gasztronómiai magazin) 18:40 Köztünk élnek ism. (portré) 19:00 Miskolc Ma
ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Generációnk ism. (nyugdíjasok magazinja) 20:00 Miskolc
Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság
Július 04. csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Promenád (kulturális magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 19:40 Gasztrokaland ism. (gasztronómiai
magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság
Július 05. péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Egészségpercek ism. (egészségügyi magazin) 18:45 Egészségére (egészségügyi
magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Szomszéd vár (turisztikai magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság
Július 06. szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 18:00 Krónika (heti hírösszefoglaló) 18:30 Testközelből ism.
(szórakoztató-ismeretterjesztő magazin) 19:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 19:30 Sportpercek ism. (sportmagazin) 20:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 20:25 Képújság
Július 07. vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 17:00 Hívőszó (vallási magazin) 18:00 Miskolci Napló ism. (közéleti magazin) 18:30 Egészségpercek ism. (egészségügyi magazin) 18:50 Egészségére ism. (egészségügyi magazin) 19:00 Promenád ism.
(kulturális magazin) 19:30 Gasztrokaland ism. (gasztronómiai magazin) 19:45 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 20:00 Köztünk élnek ism. (portré) 20:15 Köztünk élnek ism. (portré) 20:30 Képújság
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Miskolci Napló
A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS
FELVÉTELE

ÚJRA VILÁGÍTOTT
A SZALAMANDER AZ ÉJSZAKÁBAN

Diplomaátadó
a Miskolci Egyetemen
Idén is csaknem ezer hallgató vette át egyetemi tanulmányait
lezáró oklevelét. Az ünnepségnek minden évben a Díszaula ad
otthont.

A városért tettek
3

A Miskolci Egyetem polgárai búcsút vettek a várostól, Alma Materüktől, életük egyik legszebb időszakától – fáklyás felvonulással zárták „bursch diákévekeiket", melyeket a Miskolci Egyetem falai között tölthettek el az elmúlt néhány évben. – Hosszú út
áll mögöttetek, mely olykor rögös, olykor kihívásokkal teli volt, de egyben sok szépet felvonultató – búcsúztatta a város nevében
a valétáló évfolyamot Pfliegler Péter alpolgármester. Kérte a diákságot, büszkeséggel emlékezzenek az elmúlt évekre, és soha ne
feledjék, hogy selmeci örökségük a világ egyik legszebb, leggazdagabb, és legértékesebb hagyománya.
FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS
A gyanúsított 2019.
március 20-án 8 óra körül
áthajtott a tilos jelzést mutató emődi vasúti átjárón.
A férfi autójával megrongálta mindkét oldalon a sorompókat, majd megállt az út szélén,
amikor egy vonatszerelvény pont elrobogott a jármű mellett. A
sofőr ezt követően elhagyta a helyszínt. A Miskolci Rendőrkapitányság az ügyben szükséges eljárási cselekményeket elvégezte
és az iratokat átadta az ügyészségnek.

FORRÓ NYOMON

Az eperfa alá bújt
a szatír
Hiába bújt az eső elől
eperfa alá az a fiatalkorú
fiú, akit a miskolci rendőrök megalapozottan gyanúsítanak szeméremsértés vétség elkövetésével.
Szeméremsértés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt folytat büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy
16 éves geleji fiatalkorú fiúval szemben. A gyanúsított 2019. június 21-én 13 óra 30 perc körül Miskolcon követett egy nőt, akit
szóban inzultált. A nőnek sikerült közeli lakásának lépcsőházába menekülnie, a férfi ekkor az ajtón keresztül szemérmetlenül
mutogatta magát, majd elmenekült a helyszínről. A sértett bejelentését követően a rendőrök a helyszín közelében azonosították és elfogták a 16 éves fiút, aki az eső elöl egy eperfa alá bújt.
A Miskolci Rendőrkapitányságra előállított szeméremsértőt a
nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki.
Áthajtott a tiloson és jött a vonat
A Miskolci Rendőrkapitányság befejezte abban az ügyben a
vizsgálatot, amelyet egy sofőrrel szemben folytatott, aki a tilos
jelzés ellenére áthajtott egy vasúti átjárón, megrongálva ezzel
mindkét oldalon a sorompókat.
A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 66 éves emődi lakossal szemben.

Ittasan és bódultan vezettek
A rendőrök huszonnyolc ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból
az év huszonhatodik hetében, mielőtt még balesetet okozhattak
volna. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
munkatársai a nyári hónapokban is kiemelt figyelmet fordítanak a közúti ellenőrzések során az ittas vagy bódult vezetők kiszűrésére.
Az ittas járművezetők magas kockázati tényezőt jelentenek a
biztonságos közlekedés számára. A megye útjain június 17-e és
június 23-a között száz közúti közlekedési baleset történt, ebből három balesetben ittas, egyben pedig bódult sofőr volt az
okozó. A járőrök az adott időszakban ugyanakkor huszonnyolc
ittasan volán mögé ült sofőrt szűrtek ki a forgalomból, mielőtt
még közúti közlekedési balesetet okozhattak volna. A velük
szemben indított hatósági eljárások folyamatban vannak.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztálya felhívja a figyelmet, hogy aki ittasan vagy kábítószer hatása alatt járművet vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal és mások életét is veszélyezteti.
Túlsúllyal határtalanul
A rendőrök az M3-as autópályán igazoltattak egy moldovai
sofőrt, aki az általa vezetett járműszerelvénnyel a megengedett
legnagyobb össztömeget jelentősen meghaladva közlekedett.
A sofőr által vezetett szerelvény súlya a megengedett legnagyobb össztömeget, több mint ötszáz kilogrammal meghaladta.
A tetten ért sofőrt a járőrök előállították a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságra, ahol a hatóság - még aznap meghozott - elsőfokú határozatában a szabálysértőt két hónapra eltiltotta a járművezetéstől és pénzbírsággal sújtotta.
További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek
első kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

Négyrészes keresztrejtvény sorozatunkban ezúttal is Miskolc kitüntetettjeinek neveit rejtettük el.
Kérjük megfejtéseiket a sorozat végén, együtt,
egy levélben vagy e-mailben küldjék el. Beküldési határidő: 2019. július 10. Szerkesztőségünk
címe: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9. E-mail
cím: info@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvjutalmat sorsolunk ki.

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak,
kérjük, jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől csütörtökig, 1317 óra között.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, 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!

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) A társ házán átvonuló Mars érzékenyebbé teszi kedvese szívét, jobb, ha kíméletesen bánik
vele, ha nem akarja naphosszat a hulló könnyeit törölgetni. A
legjobb volna, ha kimozdulnának otthonról a hétvégén.

Rák (június 22 – július 22) Életmódváltása, és elsősorban a
sport most a társkereséssel is összekapcsolódhat: egy edzőtermi, vagy fürdőhelyi ismeretség tartós kapcsolattá érhet. Az alkalmi kalandokkal azonban vigyázzon!

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Alig várja, hogy nyakába vegye a nagyvilágot. Szép kilátásai vannak a szerelemre, és
a perzselődésre szívügyekben éppúgy, mint bőrén, ha nem használ naptejet. Csak óvatosan...

Bak (december 22 – január 20) Ami a szerelmi életében történik, az maga a megvalósulás. Viharos jelenetek, sóvárgások,
könnyek és csókok váltakoznak egymás után. A hét végére szerencsére az utóbbiból lesz jóval több.

Bika (április 21 – május 20) Higgye el, jó úton halad, csak
mindenhez kicsit több idő kell, hogy „beérjenek” a dolgok. Nem
érdemes siettetni sem az elköteleződést, sem a kibékülést, az
idő most kihagyhatatlan tényező.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Ha eddig nem élt a szerelmi életében felbukkanó lehetőségekkel, most már bottal ütheti a nyomát. Nem baj, talán ez a sora keze... Forduljon régi
ismeretségei felé!

Skorpió (október 24 – november 22) Kapcsolatfrissítő ötleteit ne hallgassa el párja elől, mert csak ketten együtt érhetnek
el valamit. Méghozzá úgy, hogy ön az inspiráló, de a kedvese a
végrehajtó, megvalósító. Kényeztessék egymást!

Vízöntő (január 21 – február 19) Fordítsanak több időt egymásra, hogy otthonába újra beköltözhessen a boldogság. Ezt
még tovább fokozhatja némi érzéki „befektetéssel” – selyemfüggönnyel, szaténágyneművel, illatos gyertyákkal.

Ikrek (május 21 – június 21) A szerelmi életben mély, eddig
sosem ismert érzéseket él át, ami jelentősen megváltoztatja párkapcsolatát. Kinyílik a szíve, és vele együtt a világ is kitárul. Csak
nehogy túl sokan beleférjenek…

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Egyre többször véli
hallani a harangokat. Bizony, esküvőre „hívják” a csillagok. Ha
még nincs papírjuk a frigyről, szedje össze a bátorságát és „kérje meg” választottja kezét! Nem szégyen az egyenjogúság.

Nyilas (november 23 – december 21) Sok új ismeretségre
tesz szert mostanában. Ezek egy része igen tanulságos, mély
tapasztalatokat hozó kapcsolat, mások azonban meglehetősen
veszélyesek! Pláne, ha már foglalt a szíve.

Halak (február 20 – március 20) Sok mély értelmű gondolat
foganhat meg a fejében, de valaki a családjában még gátolja a
tisztánlátást. Talán ez a személy nem akarja az ön boldogságát?
Derítse ki, mi állhat a háttérben!

