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MEGKEZDŐDÖTT A DÉLI TEHERMENTESÍTŐ FELÚJÍTÁSA

Egyedülálló, harmincnapos autós bérletet vezet be június
1-jétől az MVK a déli tehermentesítő felújítása miatt. Először a vízelvezető nyílásokat helyezik át, szakaszos útlezárás
mellett, majd júniusban a két kilométeres útszakasz új aszfaltréteget kap – ekkor csak egy-egy sáv lesz járható. A felújítás ideje alatt úgynevezett autós bérlettel lehet majd kedvezményesen utazni.

A miskolci önkormányzat
szerdán megkezdte a Kiss Ernő
út, vagy ahogy sokan ismerik,
a déli tehermentesítő teljes felújítását. A két kilométeres út-

szakasz új aszfaltréteget kap. A
következő hetekben 97 vízelvezető-nyílást helyeznek majd át,
a külső sávban a szegélykövekhez. Sávlezárásra 150 méteren-

ként kell számítani a belvárosból kivezető oldalon Diósgyőr
irányában, a reggeli forgalmi
csúcsidőszak után.
A nagyobb munkálatok június közepén kezdődnek. A
második ütemet az iskolai
nyári szünetre időzítve kezdik
meg, várhatóan június 14-e
után, amikor 25-30 százalékkal kisebb a forgalom. A munkavégzésnek ebben az időszakában irányonként egy-egy
forgalmi sáv lesz majd járható.
Ekkor kezdik a meglévő aszfalt felmarását, az aknafedeleket szintbe helyezik, és új szegélyköveket raknak. Végül két
kilométer hosszban terítenek
új aszfaltot. A felújítás idején
az önkormányzat időszakosan sárga villogóra állíttatja
a közlekedési jelzőlámpákat
a tehermentesítőn, de szükség esetén rendőri irányítást is
kérnek.
A felújítás ideje alatt a Győri
kapu nagyobb forgalma miatt, június 15-étől az Andrássy utca–Testvériség utca
kereszteződéstől az MVK Zrt.
1-es és 54-es járatai mindkét
irányban a villamospályán
közlekednek majd, a buszok
a villamosok megállóhelyein
állnak meg – ezzel segítve a
gépjárműforgalom viszonylag
gyorsabb és egyenletesebb haladását.

Autós bérlet kedvezményes áron
Az MVK Zrt. – nem csak az érintett szakaszon autózókat – igyekszik átcsábítani a közösségi közlekedésre. A Kiss Ernő út felújításának idején ugyanis a város kérésére bevezeti
a kedvezményes, hóközi, azaz 30 napos autós
bérletet. A buszra és villamosra is érvényes
– tehát összvonalas – bérlet ára 3900 forint,
vagyis annyiba kerül, mint egy diákbérlet.
Erre a forgalmi engedély számát kell ráírniuk az autósoknak. – Azt szeretnénk elérni,

hogy azok az autósok, akik egyedül utaznak
a járművükben, ezekben a reggeli csúcsidőszakokban üljenek át autóbuszokra és vegyék
igénybe a szolgáltatásunkat – fogalmazott Juhász János, az MVK Zrt. üzemgazdálkodási és
szolgáltatási igazgatója.
Az autósok számára kerülő útvonalakat is
javasolnak a szakemberek, ezeket mindenhol
táblák jelzik majd. A felújítás idején a lámpákat
sárga villogóra állítják, szükség esetén rendőr
irányítja a forgalmat.

Plafonig ért a szemét
Száz köbméteres, illegálisan
lerakott szeméthalmot takarítottak el a Gizella utca 2.
szám alatti ingatlanból.

„Szépítsük együtt
lakókörnyezetünket”
Virágba borult szombaton
a Vörösmarty városrész.
A Célpont Közösségi Tér
előtt kedvezményes virágvásár nyílt, így biztos, hogy
a balkonszépségversenyre
minden környékbeli erkélye
„kivirágozik”.
„Vörösmarty Város-RészVétel programok” keretében
a Vörösmarty városrészben
élők az előzetes regisztráció
alapján ajándék balkonvirágot kaptak – egy tő muskátlit
és egy tő petúniát –, amellyel
szépíthetik, virágosítják balkonjaikat. – Így még többen
vehetnek részt majd a jövőben

megrendezendő balkonszépségversenyben – fogalmazott
Molnár Péter, önkormányzati
képviselő. – Legfőbb célunk a
közösség építése és szépítése
mellett, hogy a Vörösmarty
városrész szebb legyen. Törekszünk a közterületek virágosítására is: fákat ültetünk és
több mint 60 kandeláberre kerültek muskátlik – tette hozzá.
A program további részeként kedden balkonkertészeti
tippeket, gyakorlati tanácsokat hallgathattak meg az érdeklődő városi hobbikertészek a Kocsis Pál Kertbarátok
Köre tiszteletbeli tagjától, Regdán Imrétől.
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Évek óta halmozódó, vegyes
kommunális hulladék gyűlt ös�sze az udvaron és az egykori lakóhelyiségekben, ahol a plafonig
ért a bomlásnak indult szemét.
– Rengeteg veszélyes hulladék
is felhalmozódott itt – tájékoztatott Kottman Dezső, a Miskolc
Holding Zrt. építési, karbantartási főmérnökség vezetője.
– Kisteherautókkal is hordhatták ide a hulladékot, ami meglehet, lomtalanításból származott.
A szemét mintegy húsz méter hosszan, hat méter szélesen,
három-négy méter magasságban húzódott az udvaron, óriási mennyiség halmozódott fel –
ismertette. A területen egy tízfős
brigád dolgozott, kisméretű rakodógépeket és szállító járműveket is használva. Az ingatlan
kitakarítása mintegy 3-3,5 millió forintjába került az önkormányzatnak.

Kerítést építettek
Az ingatlanon több épületrész kapcsolódik egybe, az önkormányzati tulajdon mellett
van egy magántulajdonos is. Az
épületek jelentősen megrongálódtak, folyik a statikai állapotfelmérés, de „nagyon valószínű,
hogy bontás lesz a vége”, mondta
Kottman Dezső. Hogy az újabb
illegális szemétlerakást meg tudják akadályozni, vaskerítést építettek az ingatlanhoz, ez újabb
több százezer forintba került.
Más, bontásra váró házaknál
is előfordul, hogy gyakorlatilag
szétszedik: viszik a fát, a vasat, az
épületek életveszélyessé válnak,
illetve plafonig rakják szeméttel. Vagy éppen a már lebontott

házak helyére pakolják le a hulladékot. Ez körülbelül 20 millió
forintos kárt okoz a városnak
– ennyibe kerül éves szinten az
illegális szemétlerakatok felszámolása.
Házhoz megy a szelektív
gyűjtés
Pedig Miskolcon országos
szinten is egyedülálló a szemét-

szállítás és a hulladékkezelési rendszer. Évek óta „házhoz”
megy a szelektív gyűjtés, és a
zöldhulladékot is elszállítja a
szolgáltató. Három hulladék
udvar is működik a városban,
itt a lakosok szabályos keretek
között tudják leadni az építési
és bontási törmeléket, a használt gumiabroncsot, a háztartási lomot, az elektromos és elektronikai hulladékot, de akár a
sütőolajat is. A hulladékudvarok veszélyes hulladékot is befogadnak, ezért még fizetni sem
kell. Egy készülő jogszabálytervezet szerint a most még szabálysértésnek számító szemetelés, illegális hulladék-elhelyezés
a jövőben bűncselekménynek
számít majd.
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Új ügyvezető a MiReHu
Nonprofit Kft. élén
2019. június 1-től
Ladányi Roland
a MiReHu Nonprofit Kft. új ügyvezető igazgatója.
Majoros Róbert
jelenlegi ügyvezető május 31-én,
saját kérésére, közös megegyezéssel
távozik a cégtől.
Ladányi Roland
a Miskolci Egyetem Bányamérnöki Karán 1999-ben
végzett környezetmérnökként. Egyetemi tanulmányait követően mérnökként
kezdte pályafutását az akkori hulladékgazdálkodással
foglalkozó cégnél Miskolc
és térsége hulladékgazdálkodásának uniós fejlesztésének koordinálójaként.
Munkája mellett 7 éven keresztül részt vett a Miskolci
Egyetemen hulladékgazdálkodási szakemberek képzésében.
A ranglétrát végig járva
huszadik éve a térség hul-

MEGHÁROMSZOROZÓDIK
A TÉRFIGYELŐK SZÁMA

Legutóbb egy késelésnél segítette a rendőrség munkáját
a térfigyelő kamerák képe.
A Miskolci Önkormányzati Rendészet központjában
most is 24 órában figyelik
Miskolc utcáit és köztereit.

ladékgazdálkodásának műszaki és szakmai hátteréért
felel műszaki igazgatóként.
Fenti feladata mellett több
nemzetközi hulladékgazdálkodási projektben szakértőként, valamint hulladékgazdálkodási
cégek
ügyvezetőjeként is dolgozott. 2014. óta a MiReHu
Nonprofit Kft. állományát
erősíti szakmai tudásával.
A Magyar Mérnöki Kamara tagjaként több hulladékgazdálkodási szakértői jogosultsággal rendelkezik.
Nevéhez több szakmai publikáció is fűződik.

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA
Bartha György önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2019.06. 04.-én (kedden) 17:00 kezdettel a
Könyves Kálmán Általános Iskolában (Könyves
Kálmán utca 2).

Sokszor életet is ment ez
az odafigyelés, máskor pedig
– ahogy a késelésnél – a gyanúsítottat segít kézre keríteni. Két nap alatt fogta el azt
a fiatal férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Miskolc belvárosában egy szóváltás után
megvágta vitapartnerének az
arcát. Az eset még május 18án történt.
–
Számos
alkalommal
együttműködünk a rendőrséggel – nyilatkozta Kovács
László Csaba, a Miskolci Önkormányzati Rendészet igazgatója. A bűncselekmény kapcsán is hivatalosan kerestek
meg minket és elkérték néhány belvárosi kamera képét
az adott időpontban. A felvételek, ahogy most is, nagyon
sokszor segítik a nyomozást.
Gyakori, hogy a térfigyelő kamerák felvételeiből értékes információkhoz jutunk, legyen
szó gyors segítségről vagy bűncselekményről.
– Volt olyan, hogy egy Diósgyőrben ellopott autó útját
tudtuk nyomon követni a ka-

merahálózat segítségével. Segített már elveszett gyermek
és mentális zavarral küzdő felnőtt megtalálásában is. Gyakran életmentő, hogy kollégáim azonnal segítséget tudnak
küldeni. Néhány nappal ezelőtt a Centrumnál avatkoztunk be. Egy férfi rosszul lett
és a szökőkút kávájáról a vízbe
fordult – ezt látták a közelben
lévő kollégáim a térfigyelők képein. Nem volt sok időnk, itt is
a járőröknek köszönhető, hogy
nem lett tragédia.
– Amikor azt látjuk a térfigyelők képein, hogy ketten-hárman összeverekednek,

Miskolcon az idegenforgalmi adóbevételek történelmi
csúcsokon jártak tavaly, elérték a 178 millió forintot. Az elmúlt majd egy évtized fejlődését jól jellemzi, hogy a 2010-es
adatokhoz képest ez 2,5-szeres bevételnövekedést jelent.
2010-ben ez az összeg 70 millió forint volt.
Az Öreg Miskolcz Hotel
ügyvezető igazgatója, Poroszkai Csaba elmondta, bővítik a
szállodát. – Több szoba lesz elérhető, így a mostani huszonöt
helyett harminchét szobában
tudjuk fogadni a vendégeket.
Az éttermet is ennek megfelelően alakítjuk át: az eddig harminc helyett ezután több mint

ötven vendéget tudunk fogadni. Ehhez szükséges volt bővíteni és korszerűsíteni a konyhát
is. Kialakítunk egy hangulatos
kültéri teraszt, ahol húsz-harminc vendég elfér. Mindezt
saját erőből fejlesztjük, hogy
minél több vendégnek biztosíthassunk kényelmes pihenést
Miskolc szívében.
A Hotel Kolibri szállodavezetője, Szilágyi István úgy nyilatkozott, terveik között szerepel, hogy pályáznak. – A
központi klímagépet szeretnénk lecserélni, mert már tizenhét éves. Emellett napkollektorra és fűtéskorszerűsítésre
is pályáznánk, tehát főleg az
energiafelhasználáson szeretnénk változtatni. 2002-ben egy
modern létesítményt álmodtunk és valósítottunk meg, azóta működik tizenegy szobás
szállodánk. Az a nézet pedig,
hogy modern hotelben fogad-

Tovább fejlesztették a Táncsics teret Diósgyőrben. A
park felújítása áprilisban
fejeződött be, a terület zöldítése helyi összefogással
folytatódott.
juk vendégeinket, még most is
tartja magát, ugyanis ügyelünk
arra, hogy folyamatosan szinten tartsuk a minőséget.
Az Avalon Park exkluzív
szálláslehetőséget és hozzákapcsolódó szolgáltatásokat kínál
az idelátogatóknak. Az Avalon
Park Kft. idén nem tervez több
fejlesztést, sörkertjük tavaszra újult meg. Programkínálatukban azonban még többet
szeretnének nyújtani vendégeiknek, mint eddig. Erről Jelcs
Viktória junior marketing manager nyilatkozott portálunknak. – Szervezünk új programokat a már meglévők mellett.

Így például most először tartunk Szent Iván-éji rendezvényt, ami egy kétnapos programsorozat lesz kalózokkal és
tündérekkel. Vannak állandó
programjaink csak szállóvendégek számára, ilyen például
a lézerharc és a mesemozi, de
gondolunk azokra is, akik a
park szállás nélküli szolgáltatásait szeretnék igénybe venni.
Újdonságként szervezzük meg
az első amatőr gokart csapatversenyt pályánkon, ahova ötfős csapatok jelentkezhetnek
augusztus 31-éig. Ennek eredményhirdetése szeptember 22én lesz az ötödik forduló után.

TOVÁBB BŐVÜL A GYÁRTÁS A BOSCH-BAN

Miskolcra helyezi át a gyártást egyik angliai üzeméből
a Bosch. A tervezett áttelepítés a Robert Bosch Power
Tool Kft.-t érinti.

A Robert Bosch Kft. szerkesztőségünknek megerősítette, hogy a cégcsoport Angliában javaslatot jelentett be
az ottani elektromos kéziszerszámgyár átszervezésére. Ott
250 fő foglalkozik kerti eszközök gyártásával és fejlesztésével. Az átszervezés várhatóan legfeljebb 140 munkahelyet

érintene. A stowmarketi gyár
évek óta üzleti nehézségekkel
küzd a fokozódó verseny okozta gazdasági nyomás miatt.

akkor azonnal be tudunk avatkozni. Az önkormányzati rendészeket, mentősöket és a rendőrség szakembereit is tudjuk
riasztani.
2005-ben még csak Széchenyi utcát, a Búza tér és a Városház tér egyes részeit „látták” a
kamerák, akkor mindössze 5
ilyen berendezés volt Miskolcon. Mára már meghaladja háromszázat a térfigyelő-rendszerbe kapcsolt kamerák
száma, 2020 végén pedig megháromszorozódik a számuk:
kilencszáz kamera szolgálja
majd Miskolc bűnmegelőzését
és biztonságát.

Mint ismert, Miskolcon
a Robert Bosch Power Tool
Kft. 13,9 milliárd forint ös�szértékű beruházás keretében

– Jelenleg a MIÖR központjában a nap 24 órájában figyelik
kollégáim a térfigyelők képeit. A
mostani helyiséget már kinőtte
a szolgálat, így a tervek szerint
néhány héten belül egy Operatív
Műveleti Központot hozunk létre, ahol összesen 16 munkaállomás lesz kialakítva. Ez a helyiség
arra is alkalmas lesz, hogy egy
esetleges havária vagy vészhelyzet esetén nemcsak mi, hanem
akár a rendőrség, a mentők és a
katasztrófavédelem szakemberei
is egy helyen dolgozhatnak majd
– nyilatkozta Kovács László
Csaba, a Miskolci Önkormányzati Rendészeti igazgatója.

Közösségi ültetés
a Táncsics téren

FEJLESZTÉSEKKEL KÉSZÜLNEK
A SZÁLLODÁK A SZEZONRA
Egyre nagyobb bevételekre számíthatnak a hazai és a
miskolci szálláshelyek. A növekvő forgalom többségüket
fejlesztésre ösztönözi.
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új, 20 ezer négyzetméteres
gyártócsarnokot épít. Fükő
László, gyárigazgató a Miskolc Televíziónak azt mondta: a beruházást az indokolja, hogy a meglévő termékek
gyártása tovább bővül. Egy
gyártórészlegüknek már máshol bérelnek helyet, amelynek
a szerződése hamarosan lejár. A tervek szerint Miskolcra települ az Angliában megszüntetett Bosch is, de nem az
új épületbe, hanem egy már
meglévő csarnokban gyártják
majd a kertigépeket.

Félszáz gömbtujával ültették körbe a parkot, így még
meghittebbé téve a területet
az amúgy forgalmas diósgyőri
szakaszon. Az akciót a terület önkormányzati képviselője
szervezte, az ültetésben több
tucat diósgyőri lakos vett részt.
– Mi, diósgyőriek ismét összefogtunk, lakosok, a Diósgyőri
Kocsis Pál Kertbarát Kör, valamint a Városgazda segítségét
is kértük – mondta el Novák
Józsefné. A Táncsics Mihály téren kiépítették a térvilágítást,
a meglévő növényállományt
magas díszértékű növényekkel
bővítették, ülőpadokat, hulladékgyűjtőket helyeztek ki és új
járdaszakasz épült.
Diósgyőrben komplex fejlesztés zajlik. A közelmúltban
fejezték be az Árpád úti szolgáltatóház előtti tér felújítását.
Nagy zöldfelületek, új padok

és villanyoszlopok, gyönyörű
szökőkút, kulturált környezet
várja a pihenni, beszélgetni
vágyókat.
A felújított tér ad otthont a
helyi termelői piacnak is. Ehhez asztalokat is kiépítettek,
most már kulturáltabb, szebb
környezetben árulhatják kézműves termékeiket a helyi
termelők. Fekete Milán, a Fekete és Fia Sörfőzde egyik tulajdonosa érdeklődésünkre elmondta, először vannak jelen
a termelői piacon, de a forgalomtól függetlenül a következő alkalmakkor is felállítják
standjukat, hogy a márkanevet minél többen megismerjék. A családi vállalkozást
édesapja indította el 20 éve,
minden sörük kapható a Vasgyári utcai főzdéjükben, de
városszerte is ott vannak a termékeik. Nagyné-Tóth Aranka
őstermelő méhész elmondta,
nagyon örül a tér megújulásának, ők is most vannak itt
először, de reményeik szerint
nem utoljára. Mézeiket megvásárolhatják majd a diósgyőriek a termelői piacon.

4 EP választás
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EP-VÁLASZTÁS: TAROLÓ FIDESZ,
Mondhatnánk, hogy nincs itt semmi látnivaló, a Fidesz-KDNP
újra toronymagasan nyert, ezúttal egy rekordrészvételt hozó
EP-választáson. Miskolcon ráadásul mind a 160 szavazókört
„vitték”. Ugyanakkor izgalmakat tartogat az ellenzéki adok-
kapok hanyatló szocialista párttal és Jobbikkal, atomjaira hullott
LMP-vel, valamint berobbanó Mi Hazánkkal, baloldali vezérszerepre törő DK-val és újra életjeleket mutató Momentummal.
„Korszakos győzelemnek”
nevezte a sikert Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz-
KDNP európai parlamenti
(EP-) választási eredményét
értékelve vasárnap éjjel. Nos,
a kormányoldalon – kellő alázattal persze, de – nem kell fukarkodniuk a pozitív jelzőkkel: sorozatban három–három
ország
gyűlési és önkormányzati, valamint kettő EP-voksolást nyertek meg. Most, május 26-án rekordgyőzelmet
arattak, hiszen korábban soha
ennyien nem szavaztak rájuk
EP-választáson: több mint 1,8
millió voksot kaptak (52,62
százalék). Mandátumokra lefordítva ez azt jelenti, hogy 13
képviselőt küldhetnek a strasbourgi székhelyű testületbe
– egyel többet, mint legutóbb.
Minden bizonnyal a sorsdön-

tő, a nemzet jövőjét döntően
befolyásoló témák miatt rekordot döntött a részvétel is
idén: közel 3,5 millióan járultak az urnákhoz, a választásra jogosultak 43,26 százaléka.
Csak összehasonlításképpen:
öt évvel ezelőtt 1,1 millióan
szavaztak európai parlamenti
választáson a Fideszre (51,48
százalék) úgy, hogy a magyarok alig 29 százaléka ment el
szavazni.
Hosszasan fogják még tárgyalni az eredményeket, mindenesetre az már a gyorselemzésekből kitűnik, hogy több
összetevő segítette ilyen nagyarányú győzelemhez a Fideszt:
a rendkívül hatékony szimpatizáns-mozgósítás,
a világos
és
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gokkal, erőtlenül politizáló ellenzék. A fideszes üzenet célt
is ért, hiszen Orbán Viktor úgy
értékelt vasárnap éjjel, hogy a
magyarok három dologgal bízták meg őket: a bevándorlás
megállításával egész Európában, továbbá a nemzetek Európájának és a keresztény kultúrának a megvédésével. „Ezt is
fogjuk tenni” – ígérte a magyar
miniszterelnök.
Nyertes vesztesek
Ellenfelei ezúttal sem tudták
megszorongatni a kormánypártot – erre előzetesen nem is
számított senki, meglepetések
azonban így is születtek, bizonyos ellenzéki pártokat előzetesen fölül-, másokat alulmértek a közvéleménykutatók. A
Demokratikus Koalíció (DK)
16,09 százaléka nagyjából de-

rült égből villámcsapásként
érte a választókat, de főleg a
magyar szocialistákat. Hiszen

Csöbör Katalin, Kriza Ákos, Hubay György
zetett jelöltek az övékéhez hasonló programot kínáltak, de
jóval hatékonyabban. Nyerő
taktika volt… Ellenzéki oldalon még a nyertesek közé sorolhatjuk a Momentumot, a
parlamenten kívüli mozgalom
egyszerre talált közel 340 ezer
támogatót. Főleg vidéken lepődhetünk meg a 9,8 százalékos eredményükön (ezzel
két főt küldhetnek az Európai
Parlamentbe), hiszen Borsod
megyei, miskolci alapszervezeteikről alig tudunk; társadalmi beágyazottságuk ma
még szintén gyenge lábakon
áll. Kampányuk a főváros határain túl gyakorlatilag észrevehetetlen volt, inkább a kö-

Kriza Ákos
a Gyurcsány Ferenc vezetésével éppen az MSZP-ből kivált DK tőlük szipkázhatott el
nem is kevés szavazatot – panaszkodtak is Ujhelyi Istvánék,
hogy a Dobrev Klára által ve-

zösségi médiában igyekeztek
megszólítani és mozgósítani
szavazókat. Meg kell említeni az 5 százalékos küszöböt
ugyan el nem érő, de például
a többéves múlttal bíró LMP-t

megelőző Mi Hazánk Mozgalmat – Toroczkai Lászlóék 113
ezer szavazatot szereztek, a 3,3
százalék egy alig pár hónapos
párttól komoly teljesítmény.
Ha sikerük titkát próbáljuk
megfejteni, valahol ott kell keresnünk a választ, hogy a Fideszhez hasonlóan markáns
és határozott véleményt fogalmaztak meg a közvéleményt
ma leginkább foglalkoztató
témákban (illegális migráció,
Európai Unió, nemzetek Európája).
Küszöbön az ellenzékváltás?
Az EP-választás egyik egyértelmű vesztese az MSZP-Párbeszéd: 6,62 százalékukkal történelmi mélypontra zuhantak.
A tavalyi országgyűlési választáson még közel 700 ezres szocialista tábor mára csaknem a
harmadára, 228 ezerre apadt,
ezzel a kettő helyett már csupán egyetlen főt küldhetnek
az Európai Parlamentbe. Helyi
országgyűlési képviselőjüket,
Varga Lászlót az eredmények
kihirdetésekor, de a következő
napokban sem sikerült elérni,
többszöri hívásunkra és üzeneteinkre sem reagált.
A Jobbik bukása talán még
látványosabb: 2014-ben az
EP-választáson stabil második erőként bő 340 ezer fős
támogatói körrel rendelkeztek; tavaly, az országgyűlé-
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si választáson több mint egy
millióan szavaztak nekik bizalmát (19,06 százalék) – innen
tűnik igazán mélyrepülésnek
a mostani szereplés, hiszen táboruk alig 219 ezer főre csökkent (6,37 százalék). Megoszlanak a szakértői vélemények
a kudarc okairól, de valószínű-

a kormánypártok. – Azt kell
mondanunk, hogy Miskolcon
is mögöttünk áll a város, támogatják azt a munkát, amit
a hétköznapokban elvégzünk
– mondta.
A politikusaikat, támogatóikat és aktivistáikat dicsérve
kifejezte: munkájuk meghoz-

leg a zsákutcás néppártosodási
politika és a korábban megtagadott bal liberális ellenzékkel
való szövetségkötés sem tett
jót az egykori radikális párt
renoméjának. Nagy kérdés,
hogy a mostani választás egy
elszigetelt eset, vagy egy tendencia része? Az önkormányzati választásokon eltűnnek
ezek a pártok, vagy sikerül
stabilizálniuk helyzetüket? A
nyugodtabb nyári időszak, és
az őszi választásokig hátralévő alig pár hónap komolyabb
erőgyűjtésre, a támogatók vis�szaszerzésére aligha ad lehetőséget.

ta a gyümölcsét. – Évről évre,
választásról választásra jobb
eredményt érünk el, ez a szavazatok számában is megmutatkozik: a Fidesz-KDNP listájára
több mint 25 ezren szavaztak
az idei EP-választáson, ez 9
százalékkal több támogatót jelent, mint amennyi a tavalyi
országgyűlési választáson volt
– emelte ki a városvezető, aki
nagy tapsot kiváltva hozzátette: ilyen sok szavazatot még
nem szereztek európai parlamenti választáson.
– Azt kérem mindenkitől,
hogy ez a lendület ne törjön
meg, és mind a két miskolci
választókerületben ugyanezzel az elánnal dolgozzunk tovább, hogy ősszel is ugyanilyen
boldogan tudjuk bejelenteni a
győzelmünket – fogalmazott
Kriza Ákos.

„Mögöttünk áll a város”
A szavazatok közel 46 százalékának megszerzésével, több
mint 25 ezer voksot kapva
Miskolcon is a Fidesz-KDNP
nyerte az európai parlamenti
választást (2014-ben 17 ezren
tették az ikszet a kormánypárt
neve mellé). A város mind
a 160 választókerületét „behúzta” a Fidesz. Kriza Ákos
polgármester az eredmények
közzététele után gyorsértékelésében bejelentette: Miskolcon is – az elmúlt évek választásaihoz hasonlóan – nyertek

„Az egységet meg kell
őrizni”
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő rámutatott: már
a sokadik sikeres kampányon
vannak túl, de ezek az eredmények „csak veletek sikerülhettek, a ti munkátokkal”.
– Egy olyan csapat áll mögöttünk mind Miskolcon, mind a
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ÁTRENDEZŐDŐ ELLENZÉKI OLDAL
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 1-es választókerületben,
ami nélkül nem tudnánk nyerni. Ezt az egységet meg kell
őrizni, ezért mi mindent meg
is fogunk tenni. Ősszel lesz
még egy megmérettetés, akkor és ott is teljesíteni fogunk
– hangoztatta a kormánypárti
politikus.
„Összetartva kell dolgozFidesz
– KDNP
17095
nunk”
Jobbik
7462
Hubay György országgyűMSZP
6127
lési képviselő szintén köszöDK netét fejezte ki azoknak,4678
akik
LMP
1443
„nagyon sok munkát végeztek annak érdekében, hogy ez
az eredmény szülessen meg”. –

1-es és 2 es-választókerületének elnöke. – Igazából a három mandátumban biztosak
voltunk, a négyben reménykedtünk, és örülünk nagyon,
hogy ez megvalósult.
A DK – nagy meglepetésre
– második helyen futott be a
pártok versenyében, 555 ezer
szavazatukkal (16,09 százalék)
4 mandátumot szereztek meg
az EP-választáson. Miskolcon
még jobban teljesítettek, hiszen 10 213 szavazójukkal a
voksok 18,30 százalékát szerezték meg, magasan verve ezzel a harmadik Jobbikot.
Fekete Zoltánné azon véleményének adott hangot,

mindig abban reménykedik,
hogy az őszi önkormányzati
választáson „kiosztanak majd
egy-két sallert” a kormánypártoknak. Úgy fogalmazott
ugyanis, hogy a párt „történetének legnehezebb évén van
túl”. – 250 megnyert sajtóperrel
a hátunk mögött tudjuk, mit
jelent az, amikor a Fidesz-média nap, mint nap hazudik rólunk, az Állami Számvevőszék
jogtalan egymilliárdos büntetése miatt pedig volt idő, amikor az is kérdéses volt, hogy
egyáltalán el tudunk-e indulni
a választáson – fogalmazott.
A szóvivő kiemelte: „innen
rajtolva a mandátum már a

szükséges receptet mielőbb
letegye az asztalra. Mi, jobbikosok, gőzerővel dolgozunk
azon, hogy ez megtörténjen,
és ősszel felszabadítsuk Miskolcot az Orbán-rezsim alól –
zárta szavait Jakab Péter.
Momentum: lendületben?
Szopkó Tibort, a Momentum megyei szervezetének
alapító tagját is sikerült elérnünk, aki azt emelte ki, hogy
már nem csak a fővárosban
láthatóak. Úgy véli, hogy „ma a
Momentum az egyetlen olyan
párt, amely valós megoldást
nyújt az emberek valós problémáira”. – Hiteles, karakte-
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prémium kategória, aminek a
megszerzéséért ezúton is szeretnék köszönetet mondani a
miskolciaknak”. – Itt ugyanis az országos eredményünk
dupláját értük el, ami biztató
az önkormányzati választásokra nézve, mint ahogy az is,
hogy a Fidesz ezúttal is elmaradt a saját országos eredmé-

Napról napra láttuk, nyomon
követtük ezt a teljesítményt.
Nagyon kívánom és szeretném
is, hogy ez a sikerszéria ne törjön meg, folytatódjon, hiszen
újabb választás áll előttünk,
ahol a városunkról lesz szó.
Töretlenül, ilyen összetartó
módon kell dolgoznunk, mert
akkor nem maradhat el a siker.
Reményeink szerint a következő feladatot, az önkormányzati
választást is ilyen sikerrel ves�szük majd – hangoztatta a kormánypárti politikus.

hogy a Jobbik és az MSZP-P
megelőzése annak köszönhető, hogy ők rengeteg munkát
fektettek az EP-kampányba. –
Szeretném mindenkinek megköszönni, aki támogatásával,
munkájával hozzájárult a DK
sikeréhez. Sokat köszönhetünk a Demokratikus Koalíció
EP-listavezetőjének, Dobrev
Klárának, aki világos, közérthető és főleg egyszerű célokat
fogalmazott meg programjában – fűzte hozzá Fekete Zoltánné.

Merre tovább, baloldal?
Nagyon az az érzésünk,
hogy a Demokratikus Koalíció
politikusai maguk sem számítottak ennyire jó eredményre. Talán Gyurcsány Ferenc
ex-miniszterelnök
háttérbe
vonulása kellett ehhez? Vagy
az MSZP erőtlensége? Hatásos kampánystratégia? Biztosan sokat fogják még elemezni
a dolgot, nyilván azzal a céllal
is, hogy belelovallják magukat
abba, hogy ősszel megszorítható a Fidesz. – Nehezen tudnám megfogalmazni, hogy
mennyire lepett meg minket
ez az eredmény – nyilatkozta
nem sokkal a végeredmények
ismertetése után Fekete Zoltánné, a DK B.-A.-Z. megyei

„A mandátum már a prémium kategória”
A választás estéjén nem tudtuk elérni a Jobbik szóvivőjét,
Jakab Péter pár nappal később
25581
írásban válaszolt kérdéseink-Fidesz – KDNP
Jakab
Péter
–
Jobbik
10213
re. Ebből kiderült, a Jobbik-DK
nál sem sikerült önvizsgála-Jobbik
6747
nyétől. Miskolcon a többség
tot tartani. Jakab elsősorban aMSZP-Párbeszéd
4520
egyértelműen
kormányválmédiát és a kormányt okolja aMomentum
4262
tást akar. Óriási most az ellensikertelen szereplésükért – vá-Mi hazánk
1990
laszában kevesebb szó esik a(zLMPzék felelőssége, hogy az ehhez
972
elhibázott) kampányukról, a
bő négy éve meghirdetett néppártosodási politika újabb kudarcáról, illetve konkrétan a
mostani eredményről. Maradt
30000
ugyanakkor a „harcos” (dur25581
cás?) retorika. Jakab Péter, úgy
tűnik, ügyet sem vet pártja fo25000
lyamatos lejtmenetére. Még

Szopkó Tibor
– Momentum
zatok, amelyeket ezúton is köszönünk.
A fenti nyilatkozat alapján úgy tűnik, a Momentunak – ahogy mondani szokták – fejébe szállt a dicsőség.
Miért? A „hiteles, karakteres
politikusokból”, vagy az emberek problémáira adandó valós
megoldásokból – Miskolcon
legalábbis – nem nagyon látszik semmi. A pártra egyedül a
legnagyobb közösségi oldalon
sikerült ráakadni. A kampányban sem voltak igazán aktívak.
Talán nem túlzás, hogy jelen
állás szerint egy „Facebook”
pártról beszélünk, hiszen aktivitást leginkább itt mutatnak.
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10000

dalom minden szegletében és
minden korosztályban egyre
többen szavaznak ránk”. – Az
eredmény pedig megmutatta, igenis jó helyre kerülnek a
Momentumra leadott szava-

LMP

res politikusaink vannak; hiteles üzeneteket a zászlónkra
tűzve, több ezer önkéntesünk
nagy munkát fektetett abba,
hogy megtriplázzuk a tavalyi
eredményünket. Fontos volt,
hogy vidéken, így Miskolcon
is hangsúlyosan jelen vagyunk
– fogalmazott, hozzátéve: a két
mandátumban inkább csak reménykedtek.
– Ne felejtsük el persze, hogy
a kormánypárt – még ha nem
is kétharmados, de – egyértelmű győzelmet aratott. Nem
dőlhetünk tehát hátra, a vasárnapi eredmény újabb lendületet adhat a növekedésünkhöz.
Ez volt az első lépésünk, de a
helyhatósági
választásokon
nagyobb rést ütünk majd az
Orbán-rezsim falán, 2022-ben
pedig le is fogjuk azt bontani
– fogalmazott az alapító tag,
aki érdeklődésünkre elmondta azt is, hogy leginkább a fiatalok körében kiemelkedő a
támogatottságuk, de „a társa-

Pakusza: „a szereplésünk
egyértelmű siker”
A Mi Hazánk Mozgalom
miskolci „arca”, a Perecesen
komoly munkát végző, beágyazott politikus Pakusza
Zoltán az előkelő 12. helyen
szerepelt a fiatal párt EP-listáján. Toroczkai László elnök
a kampányban úgy fogalmazott, hogy ezzel is jelzik, Borsod megye és Miskolc mennyire fontos számukra. A megyei
elnök érdeklődésünkre úgy
fogalmazott, az EP-szereplést
„egyértelműen sikernek tartom, hiszen magas részvételi
aránynál is bebizonyosodott,
hogy van igény egy olyan politikai erőre, amelynek vezetői
sikeres és tisztességes polgármesterek” (Ásotthalom mellett
Devecser és Cserháthaláp polgármestere is a párt vezetőségét erősíti).
– Elmondható, hogy megvetettük a lábunkat a politikai
palettán, ami ilyen rövid idő
alatt – alig kilenc hónapja alakultunk –, soha, egyetlen párt-

nak sem sikerült – mutatott rá
Pakusza Zoltán. – Megelőztünk egy parlamenti pártot és
alig 3 százalékkal maradtunk
el a Jobbik és az MSZP mögött.
Az elért 114 ezer szavazat négy
éve bejutást ért volna. Miskolcon és a megyében az országos átlag felett teljesítettünk,
de természetesen sok munka
van még hátra. Hiszek abban,
hogy lehet becsülettel dolgozni a városért és a megyéért, ezt
várhatják tőlünk az itt élő választók a jövőben is.
Mindent összevetve Miskolcon is elmondható, hogy
a Fidesz-KDNP növekvő támogatottsága mellett teljes átrendeződés jelei mutatkoznak
az ellenzéki oldalon. A baloldali, liberális pártok egymástól „szipkázzák” el a támogató
voksokat. Az őszi önkormányzati választások előtt az már

Pakusza Zoltán
– Mi Hazánk Mozgalom
kimondható, hogy ismét
Gyurcsány Ferenc diktálhatja majd a tempót. Nagy kérdés, hogy miben gondolkodik
a DK-vezér? Összefogásban,
közös jelöltekben? Ha igen, a
Jobbik és a Momentum is –
feladva az önmaguk által hirdetett hiteles probléma megoldásokat, karakteres politikát
– partner lesz ebben? Netán itt
is – a választókat megtévesztve
– bebújnak egy lokálpatriótának álcázott, frissen gründolt
egyesület álcája mögé? Esetleg minden marad a régiben,
és külön-külön vágnak neki a
választási harcnak?
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Új eszközök a megyei kórházban
Mintegy 30 millió forint
értékben újabb eszközökkel gyarapodott a megyei
központi kórház fül-orr-gégészeti és fej- és nyaksebészeti osztálya. Az egészségügyi intézmény a színházzal
közösen gálaestet szervezett
októberben, az itt befolyt
összeget megduplázta a kórház.
A berendezésekkel rövidül a betegek ápolási ideje, az
életminőségükön is sokat tudnak javítani, az operáció utáni fájdalom jelentősen csökken, ráadásul egyre kevesebb
gyógyszert kell felhasználni,
és nincsenek külső metszések
sem; továbbá a beavatkozás
költsége is jelentősen csökkenthető és a berendezések ára
már az amortizációs időn belül
megtérül – sorolta az új eszközök számos előnyét az osztály
vezető főorvosa. Karosi Tamás
egyetemi docens rámutatott:
most már az ambuláns betegellátás szintjén is olyan diagnosztikai berendezésekkel
rendelkeznek, amelyek „jóval
meghaladják egy megyei kórháznak a szükséges minimum
feltételeit”.
– A jótékonysági est bevételét a kórház megduplázta,
amihez mi saját forrást is hozzátettünk, így összességében
mintegy 30 millió forintból vásárolhattunk új eszközöket –
tudatta az osztályvezető, hoz-

Gyereknap
a GYEK-ben
Gyermeknapot tartottak a
GYEK-ben: a Csodamalom
Bábszínház Lúdas Matyi
című előadását láthatták a
gyerekek, majd ajándékot
is kaptak a Segítsünk közösen egy mosolyért Facebook-csoporttól.
zátéve: Révész János főigazgató
hirdette meg azt, hogy amen�nyiben egy kórházi osztály
jótékonysági bevételhez jut,
akkor azt az intézmény a beérkezett pénzzel egyenértékű
összeggel kiegészíti a támogatást.
Beszereztek egy endoszkópos tornyot, az ambuláns betegellátásban pedig olyan monitorokkal gazdagodott az
osztály, amiken a beteg és a
hozzátartozó pontosan tudja követni a beteg állapotát az
endoszkópos vizsgálat során,
sorolta Karosi Tamás. Beszereztek továbbá kettő diódalézert (a szemüregi sebészettől
kezdve a könnycsatorna-szű-

kületeken át a bőrelváltozások
kezelésére is használhatóak
ezek), illetve vásároltak nyolc
4K-felbontású merev optikát,
hat endoszkópos fülsebészeti
kiegészítőt, valamint egy fogorvosi széket is, komplex kiegészítőkkel.
Az adományozási kedv nagyon intenzíven növekszik
a kórház főigazgatójának elmondása szerint. Révész János
felhívta a figyelmet arra, hogy
elég, ha csak az elmúlt hetet
vesszük alapul: kaptak eszközés pénzadományt, de például
gyermeknapon a Csodamalom
Bábszínház Lúdas Matyi című
előadását láthatták a gyerekek,
majd ajándékot is kaptak a Se-

gítsünk közösen egy mosolyért
Facebook-csoporttól. Aztán
nagy vidámságot hoztak a kórházba a bohócdoktorok is.
– Most már hetente inkább
kettő-három olyan rendezvényt is tudunk tartani, ami
segíti a kórház munkáját. Az
elmúlt év első negyedévében
kapott adományok értékét
messze túlszárnyaltuk idén,
ezen a téren is jó úton halad a
kórház – hangsúlyozta. Révész
János példaértékűnek és példa
nélkülinek nevezte azt az ös�szefogást, ami a rengeteg adományhoz vezet, főleg egy olyan
régióban, amiről azt tartják,
hogy az ország nyugati megyéihez képest lemaradó terület.

Osváth Tibor színművész
elmondta, két évvel ezelőtt
hozták létre a Segítsünk közösen egy mosolyért csoportot, a
tagok adományaiból vásároltak ajándékokat a gyerekeknek karácsony előtt. – A tavalyi átadás során viszont ezek az
ajándékok megmaradtak, ezért

úgy döntöttünk, hogy gyereknap alkalmából a GYEK betegeinek adjuk – fogalmazott. A
bébi játéktól kezdve, a plüssökön át, a Gazdálkodj okosan
társasjátékig minden korosztály megtalálta a kedvére valót.
Révész János a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója kiemelte: azért nagyon
különleges ez az alkalom,
mert nem az intézmény kap
adományt, hanem közvetlenül a gyerekekhez – a kórtermekbe, játszósarkokba –
jutnak el a játékok.

Újszülött az inkubátorban
Egészséges az a kislány, akit
hétfőn este hagytak a megyei kórház előtti inkubátorban.

Amatőr
elsősegélynyújtók
versenye
A megye amatőr elsősegélynyújtói mérték ös�sze tudásukat Ózdon. A
versenyre tizenhat csapat
nevezett három kategóriában, akik közül a szeptemberi országos megmérettetésen a Miskolci Egyetem,
a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnázium
és a sátoraljaújhelyi Petőfi
Sándor Református Általános Iskola vehet részt.

Felrobbant benzinkanna
égési sérültjei, autó- és kerékpáros baleset sebesültjeinek ellátása, újraélesztés és
sebkezelés is szerepelt a 48.
Országos Elsősegélynyújtó
Verseny megyei döntőjének
feladatai között Ózdon.
Az élethűnek tűnő, de szimulált baleseteket képzett
imitátorok játszották el a város utcáin és közösségi terein. Az ózdiakat is legalább
annyira váratlanul érte a sérültek látványa, mint a versenyzőket, akik előre nem
ismerhették, hogy milyen

baleseti szituációkat találtak
ki nekik a szervezők és milyen sebesüléseket kell ellátni a versenyhelyzetben. Az
öt fős csapatoknak fel kellett
ismerniük a tünetek alapján
a betegséget, sebet, törést,
rohamot, eszméletvesztést
vagy ájulást. Ez alapján látták el a beteget. A szakszerűséget mentőorvosok és ápolók értékelték, pontozták. A
zsűri figyelte a versenyzők
határozott fellépését, az információ átadását a mentő
hívásakor és a magabiztos,
stabil tudás gyakorlatban
történő alkalmazását.
A nyolc általános iskolás
csapatból a sátoraljaújhelyi
Petőfi Sándor Református
Általános Iskola, a hét ifjúsági csapatból a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnázium, valamint a Miskolci
Egyetem bizonyult a legfelkészültebbnek. Ők képviselik Borsod-Abaúj-Zemplén
megyét a 48. Országos Elsősegélynyújtó versenyen Zalaegerszegen szeptemberben.

Hétfőn este negyed 11-kor
szólalt meg a csengő, mely
jelzi, hogy csecsemőt helyeztek el a megyei kórház előtti
inkubátorban – tudtuk meg
Váradi Katalintól, a koraszülött és újszülöttpathológiai
Osztály osztályvezető-helyettes főorvosától. – Egy érett,
egészséges kisbabát találtunk
az életmentő készülékben,
akinek ruhája nem volt, csak
egy törölközője. Az újszülöttet azonnal gondozásba vették a gyermekegészségügyi
központ munkatársai.
A 45 centiméterrel és 2990
grammos súllyal született kislánynak a kórház dolgozói a
Kis Napsugár nevet javasolták. A kislány nem sokkal a
megtalálása előtt születhetett,
és bizonyára nem intézményi
körülmények között; ennek
ellenére jól van, az elsődleges
vizsgálatok alapján egészséges.

Abban az esetben, ha valaki inkubátorban hagyja gyermekét, nem indul a szülők
ellen semmilyen büntetőeljárás, mert az nem bűncselekmény, viszont a gyermekről
való titkos lemondásnak minősül. A jogszabály szerint
nincs szükség az örökbefogadáshoz a szülők hozzájárulására, ha gyermekét babamentő inkubátorban hagyja és hat
héten belül nem jelentkezik a
csecsemőért.
– Amikor olyan gyermeket talál a gyámhatóság, akinek ismeretlenek a szülei, akkor nekünk kell döntenünk a
gyerek családi- és utónevéről,
valamint a képzelt szülők adatairól is – tudtuk meg Sáfrányné Vörösváry Ildikótól, a Járási
Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztályának vezetőjétől.
Ilyenkor, a jogszabály szerint,
a gyermek részére egy gyermekvédelmi gyámot rendelnek ki, akivel egyetértésben
döntik el, hogy mi legyen
az édesapa, az édesanya és a
gyermek neve, születési adatai,
valamint a lakcíme.

– Amikor egy gyermeket
találnak az inkubátorban,
akkor nem lehet tudni, hogy
pontosan mikor született.
Ezért egy igazságügyi szakértőt kell felkérnünk, hogy
a gyermek vélelmezett születési időpontját megállapítsa. Ha ez megvan, akkor
elküldjük a határozatot az
anyakönyvvezetőnek, hogy
az általunk kitalált adatokkal
anyakönyvezze a gyermeket
– részletezte a szakember.
Innentől pedig már olyan az
eljárás, mint egy kórházban
hagyott újszülött örökbefogadásakor.
A kórházban kialakítottak pár éve egy baba-mama szobát, ahová ilyenkor a
– Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat listájáról kiválasztott leendő – szülő beköltözhet a gyerekkel és részt vehet a mindennapjaiban, hogy
ha eltelik a hat hét, és a gyermek örökbe fogadhatóvá válik, akkor már legyen köztük
kötődés.
Volt már arra példa, hogy
az anyuka felbukkant – a hat
hét letelte előtt –, és meggon-

dolta magát. – A hat hét várakozási idő minden újszülöttnél megvan, annál is, akit
nem inkubátorba raktak. Tehát, ha valaki a szülésnél otthagyja a gyermekét, annak is
van hat hete arra, hogy esetleg meggondolja magát.
Magyarországon két évtizede jelentek meg a kórházak
előtereiben ezek az életmentő
készülékek. Számuk egyre nő,
ma már az országban több
mint harminc helyen működik babamentő inkubátor. Az
intézkedés célja az újszülöttgyilkosságok visszaszorítása,
a krízishelyzetbe került anya,
akinek terhességét el kell titkolnia, az inkubátorba teheti
az újszülöttjét.
A nők – amennyiben nem
szeretnék felnevelni a gyereküket - az anonim szülés és a
nyílt vagy titkos örökbeadás
mellett is dönthetnek, valamint továbbra is működik a
babamentő inkubátor.
A kórház főbejárata előtt
1998-ban helyezték el a készüléket, ez a kislány volt a
tizenharmadik újszülött, akit
itt találtak.
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Miskolci Napló – A város lapja

„KÍVÁNOM, HOGY MINDENKINEK
ILYEN MUNKÁJA LEGYEN!”
Jánosik Gergővel beszélgettünk, akit még a rendőrség
is felkeresett, hogy együtt
készítsenek videót a miskolci vloggerrel csatornájára.
Hogyan is kezdődött? Mik
a legnézettebb témák? Ki
lehet-e fogyni az ötletekből?
Ezekre a kérdésekre is válaszolt a videós.

Jánosik Gergő miskolci család sarja, édesapja nem is
akárki: az a Jánosik, akinek
számos autóját szerte a városban látni lehet saját nevének feliratával. A vállalkozó
kiváló kapcsolatot ápol fiával, akinek így megadatott,
hogy belekóstoljon a vállalkozói létbe.
Gergő a középiskola elvégzése után Londonban járt
egyetemre, de hazajött. – Az
eredeti célom is az volt, hogy
külföldön tanuljak, de vis�sza is jöjjek. Az ellenkezőjét
vallom annak, amit mások
tartanak életcéljuknak: itthon tanulnak, majd kimennek
külföldre. Én már alig vártam, hogy hazajöhessek, annak ellenére is, hogy imádtam
a londoni nyüzsgést. Miskolc
viszont szép, nincsenek an�-

nyira sokan, és akárhogy nézzük, itt születtem, ez pedig nekem mérvadó – jelentette ki a
huszonhárom éves videós, aki
elárulta magáról, nagyon szeret utazni, imádja a természetet és egy éve költözött össze
a barátnőjével. – Nagyon családközpontú vagyok, így nekem mindig is az volt az első,
hogy a családomhoz közel legyek majd, ha már megállapodok az életemben.

A japán édességekkel
futott be
Egyetemi évei alatt a családja szerette volna tudni, hogy
mit csinál kint, milyen körülmények között él. Akkor találta ki, hogy napi vlogsorozatban mutatja a mindennapjait,
a videókat pedig a youtube-ra
tölti fel. – Eleinte tizenhárman nézték, aminek én nagyon örültem, mert tudtam,
annak a fele a családom volt,
a másik fele én, mikor vis�szanézegettem. Aztán jöttek
azok a felvételek, amikor különböző édességeket kóstoltam meg. Az első befutott videóm a Japán édességek névre
hallgatott. Ekkor tizenegy feliratkozóm volt, ezt a felvételt

azonban
harminckétezren
nézték meg. Hoppá, gondoltam, itt valamit eltaláltam –
emlékezett vissza az első sikerére Gergő, akinek azóta több
mint kétszázezer feliratkozója van. Abban az időben alakította ki első híres sorozatát
Együnk címmel, amiben elmeséli, hogyan szerezte be az
adott ételt vagy italt, a nézők
pedig láthatják arcán a kóstolás utáni reakciót.
Két éve naponta tölt fel videókat a csatornájára, a célcsoportja a fiatalok és a fiatal
felnőttek, húsz-huszonöt éves
korig. – Szülők szokták jelezni nekem, hogy a gyermeke
jobban várja, mint ő maga a
kedvenc sorozatát. Így tehát
egy olyan, kifejezetten ennek a korosztálynak szóló videócsatornát alakítottam ki,
ami olyan, mintha egy tévéadás lenne. Ez teher is amellett, hogy nagyon készülök rá,
és nagyon élvezem. Teher, hiszen nekem így nincsen szünet, nincs olyan nap, amikor
kihagyhatnám ezt a munkát.
Munkát? – nevetett fel. – Ez
nekem hobbi. Kívánom, hogy
mindenkinek ilyen munkája
legyen. Olyan, amit lelkese-

déssel végez, és szívesen csinál, mint egy hobbit.
A rendőrség is
megkereste
Nemrégiben a rendőrség sajtószóvivője kereste fel Jánosik Gergőt, hogy közösen készítsenek videókat. Az ötletet
Dobi Tamás gyerekei vetették
fel, a témát már az apuka találta ki. – A rendőrség ilyet korábban még nem csinált, pedig
pont azt a korosztályt szólítom meg, akiket ők maguk is
fel szeretnének keresni. Teljesen szabadkezet kaptam, így a
kommandósokat kértem a háttérbe. Ilyen sem volt még, hogy
egy kommandós csapat azt csi-

nálja, amit mondok – mesélte nevetve a youtuber. Az első
videójuk az iskolai erőszakról
szólt, a második pedig arról,
hogy a virtuális lét nem összekeverendő a valósággal.
– Azért állt közel hozzám
az első téma, mert engem is
szekáltak az iskolában, hol a
hajam miatt, hol az öltözködésem miatt, mindegy volt,
úgyis találtak rajtam valami
kivetni valót. Ráadásul nekem
nem voltak igazából barátaim
addig, amíg nem kezdtem el
videózni. Most viszont olyan
„kolléga” barátságát tudhatom magaménak, mint Zsdav,
akivel számos videót készítettünk már együtt.
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Gergő azzal is tisztában van,
hogy óriási a felelőssége, hiszen könnyen alakíthatja a fiatalok véleményét. Vigyáz arra,
hogy milyen ember. – Még véletlenül sem a látszatra, hanem
arra, hogy amit nyújtok nekik,
az értékes legyen, és eleve belőlem fakadjon. Hozzáteszi, a videóiban sosem káromkodik, de
egyébként sem beszél trágárul
és mellőzi a politikát és a negatív
témákat is. A negatív kritika pedig óhatatlan, érkezik mocskolódó komment bőven, ezt viszont
helyén kell kezelni. – Meg kell
tanulni a kétszáz dislike mellett
a kilencvenezer like-ra koncentrálni – nyilatkozta optimistán
Jánosik Gergő. RÉPÁSSY OLÍVIA

TEHETSÉGGONDOZÁS
AZ MCC-BEN
Több mint száz gyerek vesz
részt a miskolci Mathias
Corvinus Collegium FIT
programjában.

Tanévet zárt a „Legyen eszed”
programsorozat
Az ifjúságfejlesztő program elérkezett az idei tanév
záró rendezvényéhez. Tari
Annamária pszichológus a
Művészetek Házában tartott előadásában a közösségi médiáról beszélt a fiataloknak.
A „Legyen eszed, hogy
eszed legyen” program, mely
már negyedik éve sikeresen
szólítja meg a miskolci középiskolásokat, az ifjúság
fejlesztésére irányul, a tu-

datosság és a prevenció fontosságát hangsúlyozza. A
szervezők fontosnak tartják,
hogy támogassák a felnövekvő generációt abban, hogy
konstruktív célokat tűzzenek ki maguk elé, ezért hívják fel újból és újból a figyelmüket a szabadidő hasznos
és egészséges eltöltésének
módjaira. Nagy hangsúlyt
kap a közösséghez való tartozás élménye, a szabadidő
hasznos eltöltése és a művészetek felé való nyitottság

is. A programban résztvevő
középiskolások az ötven óra
kötelező közösségi szolgálat
keretén belül is hasznos tudást szerezhetnek.
Az idei tanévben tíz tanintézménnyel kötött szerződést a helyi önkormányzat,
és a programok is tovább bővültek. Volt közöttük színházi főpróba, életmentés,
érzékenyítés, börtönlátogatás, szabaduló szoba, bírósági látogatás, kutyasétáltatás,
lézerharc és számos előadás
olyan témákban, melyek a
fiatalokat leginkább foglalkoztatják. A középiskolások
olyan élményeket szerezhettek, amelyek segítik őket az
életben, a céljaik kitűzésében, vagy éppen abban, hogy
olyan élethelyzeteket is megismerjenek, amelyek egyébként távol állnak tőlük.
A tanév záró rendezvényén Tari Annamária klinikai pszichológus, pszichoterapeuta tartott előadást,
melyben a közösségi média
veszélyeire hívta fel a fiatalok figyelmét.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) a Tihanyi
Alapítvány fenntartásában
működő tehetséggondozó intézmény, amely Kárpát-medence-szerte nyújt az oktatást
kiegészítő, magas színvonalú
képzéseket az általános iskola
felső tagozatától kezdve egészen az egyetemig. Már több
mint száz gyermek vesz részt
a FIT tehetséggondozó programban Miskolcon – tudtuk
meg Madzinné Ortó Ildikótól, a MCC FIT miskolci régióvezetőjétől. A FIT program
keretében ötödiktől nyolcadik osztályig foglalkoznak az
általános iskolás gyerekekkel,
idén végez az első nyolcadikos osztály. Az oktatás kéthetente szombatonként 9 és
16 óra között folyik. – Ezek a
gyerekek rendkívüli módon
érdeklődnek a természettudományok, a robotika, a matematika, a pénzügy, a művé-

szetek és a drón világa iránt
– emelte ki az intézményvezető.
– Ötödikes korom óta vagyok tagja a MCC FIT programjának. Ezeken a kurzusokon olyan dolgokat tanulunk,
amik érdekelnek minket, viszont az iskolában nincs lehetőségünk
megtanulni
ezeket: például azt, hogyan
vezessünk drónt, vagy hogyan élesszünk újra valakit
– tudtuk meg Robb Horkay
Júliától. Az itt megszerzett
tudást pedig kamatoztatják
is. Havasi Marcell – aki a magyar válogatott csapat tagjaként áprilisban Vietnámban
képviselte hazánkat a nemzetközi
matematikaversenyen – is a miskolci központ
egyik diákja.
Csöbör Katalin ország
gyűlési képviselő, a miskolci
központban tett munkalátogatása során azt nyilatkozta,
minden olyan kezdeményezésnek örül, ami előbbre viszi
a várost, és a megyét. – Ezek a
tehetséges fiatalok olyan közösségre találtak, amelyben

innovatív módszerekkel tanulna – fogalmazott.
A Mathias Corvinus Collegium a fiatal tehetségek oktatásával, nevelésével és felkarolásával a tehetséggondozás
minőségi formáját valósítja
meg: felelős értelmiséget kíván nevelni. Diákjaik kreatívak, ötleteik innovatívak, reagálásuk gyors és rugalmas. Az
MCC tehetséggondozó munkájával a szűkebb és tágabb
környezetükért tenni képes és
akaró fiatalokat nevel, emellett egy, a szélesebb közönség
számára is hozzáférhető tudásközpontot alakít ki.
Az ősszel induló ötödik
osztályba június 15-éig lehet
jelentkezni a http://fit.mcc.
hu/ oldalon.
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„...HOGY A VILÁG HOLNAP JOBB HELY LEGYEN”
Bereti Gábor számára az írás az önkifejezés eszköze, amelynek segítségével megfogalmazhatja a világról
alkotott elképzeléseit, s amellyel közölheti környezetével, hogy jó úton
jár-e, vagy más irányt kellene vennie. Eddigi munkássága és irodalmi
tevékenysége révén érdemes a Szabó
Lőrinc irodalmi díjra.
Bereti Gábor 1948-ban született
Miskolcon. Kisebb-nagyobb megszakításoktól eltekintve azóta is itt él.
Nyíregyházán könyvtáros-népművelő szakon végzett. Aktív évei zömét
könyvtárakban töltötte, az irodalom
és a humán tudományok inspiráló
légkörében.
– Érettségi után a környezetem hatására megpróbálkoztam az írással.
Kíváncsi voltam, mit tudnék kifejezni mindabból, amit érzek, amit gondolok – idézi fel a kezdeteket. „Az
írás számomra az önkifejezést, az
identitást jelenti, amiben megfogalmazhatom a világról alkotott elképzeléseimet, amivel közölhetem a kör-

nyezetemmel, hogy jó úton jár-e, vagy
más irányt kéne vennie.”
Véleménye szerint a költészet az elmúlt évtizedben nélkülözi a közéletiséget, inkább az irónia felé hajlik.

– Én pedig inkább a hagyományos, lírai kifejezést választom, és ezt próbálom ma is gyakorolni. Tehát a világra
való nyitottságot, a vele való azonosulást és az arra való igényt igyekszem

kifejezni az írásaimmal, hogy a világ
holnap jobb hely legyen, mint ma –
mondja Bereti Gábor, aki egyben a
Magyar Írószövetség tagja is. Esztétikai értékének legfőbb mércéje lírai-

sága, a nyelvhasználatban kifejeződő
erő. Minden tekintetben a sokszínűség, a változatosság híve.
– Számomra fontos, hogy Miskolc
milyen közeg, mivel itt otthon érzem
magam, ezért a gondolataim is innen
indulnak és ide érkeznek vissza. Az
elmúlt 70 évben rengeteget fejlődött
és változott a város – ez a gondolatok
megfogalmazáshoz jó forrás.
Az irodalmi nyilvánosság számára
első írása, amely egy vers volt, 1970
augusztusában jelent meg Miskolcon,
a „Napjaink” című irodalmi és kulturális folyóiratban. Ekkortól hos�szabb-rövidebb időközönként rendszeresen publikál.
Foglalkozásából adódóan – csaknem negyven éven át könyvtárosként
dolgozott – a szellem világával, az
irodalommal folyamatos volt a kapcsolata. A ’90-es évek második felétől kezdődően publikációi sokasodni
kezdtek, mígnem 2000-ben a Felsőmagyarország Kiadónál „Egy szerep
előélete” címmel megjelent az első kötete is.

Ahol szabadon megjelenik a művészet
Élt New Yorkban, voltak kiállításai
Bombayben, Új-Delhiben, Budapesten és Miamiban is. Életútja különleges, családjával ma is Miskolcon
él. Idén Kondor Béla képzőművészeti díjjal ismeri el a város munkáját és művészi tevékenységét.
Seres László 1945-ben született Felvidéken. Édesapja, Seres János festőművész volt. 1961-től családjával
nyaranta a miskolci művésztelepen
élt, később végleg ideköltöztek.
– Lenkey Zoltán a szomszédunkban lakott, de ismertem Kondor Bélát, többször jártam Bécsi úti műtermében. Őket valódi művészeknek
tartom, olyan őszintén álltak hozzá a
művészethez, ami rám nagy hatással
volt – emlékszik vissza Seres László.
1967-ben vették fel a Képzőművészeti Főiskolára, festő-restaurátor
szakra. Egy év múlva az Egyesült Államokba disszidált, ahol főleg New
Yorkban élt. Ott a legnevesebb egyetemen folytathatta grafikai és festészeti tanulmányait. Két, művészetét
meghatározó kiállítás volt a Metropolitanben: egy átfogó tárlat a „primitív”

művészetről és egy retrospektív bemutató a New York-i Iskoláról.
– Arról az időszakról beszélünk,
amikor megjelent a hippiélet, ami egy
megismételhetetlen szellemi forradalom volt. Mind az amerikai, mind
pedig az indiai modern művészet
egyformán hatott rám – vallja a festőművész, aki az alkotás során használ akrilt, olajat, ceruzát, sőt még minőségi falfestéket is.
1970-ben hazatért, végzett a Budapesti Képzőművészeti Főiskolán,
1978-ban már két önálló kiállítása is
volt. 1994-től tizenöt éven keresztül a
teleket Indiában töltötte, ahol egy helyi kollégájával restaurátor műhelyt
alapított. Könyvet írt „Az Univerzum
keletkezése és kialakulása” címmel,
amit 2004-ben magyar és angol nyelven adtak ki. 2006-ban, huszonnyolc
év szünet után kezdett ismét festeni.
– Nemcsak a szabadidőm hiánya
miatt és az anyagi biztonságom miatt hagytam abba a festést, hiszen a
főiskola után házasságot kötöttem és
gyermekeim születtek, hanem azért
is, mert nagyon élveztem a szakmámat. Szabadnak éreztem magam ben-

ne. Barokk épületeket újítottunk fel
akkoriban, például Vizsolyban, Egerben – sorolja Seres László.
2006 után korai munkáiból és új
műveiből sorra nyíltak kiállítások világszerte: Bombayben, Új-Delhiben,
Budapesten és Miamiban. Több kiál-

lításra tért vissza Miskolcra, így például a Miskolci Galériában 2012-ben
nyílt tárlata.
– A kortárs festőművészek közül
Bánki Ákos áll hozzám a legközelebb – nyilatkozta a művész, akinek
egészen sajátos látásmódja van a mű-

vészetről. – Azt gondolom, a művészetnek kell megjelennie a képeken.
Nincsenek témáim, sőt, nagyon vigyázok arra, hogy ne lehessen leolvasni témákat a képeimről. Ahogy
Cézanne mondta: nem olvasni kell a
képet, hanem nézni.

CSELLÓTÓL AZ OPERÁIG, MISKOLCTÓL BÉCSIG
Lőkös Dániel 2012 óta a Bécsi Állami Operaház kórusának tenoristája, így jelenleg Ausztriában él. Az mondja, vis�szatérni Miskolcra mindig ünnepi alkalom, amit időről időre megkoronáz egy-egy hazai fellépés is. Az opera világában
elért eredményeiért idén Reményi Ede zenei díjjal jutalmazza a város.

Édesapja a Miskolci Szimfonikus Zenekar nagybőgőszólamát vezeti. Nagymamája, Herédi Éva, a Miskolci Nemzeti Színház operaénekese, majd később
karmestere volt, akivel gyermekkorában sokat énekelt kedvtelésből.
– Szerencsés vagyok, hogy zenész
családban és zenész közegben nőttem fel. Eleinte csellistának készültem,
azonban az éneklés egyre fontosabbá
vált számomra. 21 éves koromban felvettek a Badeni Színház kórusába, majd
két évvel később a bécsi Staatsoperbe. A
munkahelyi sikerek mellett örömmel
gondolok vissza nem európai szólókoncertjeimre is: Tajvanon, az Egyesült Államokban és Kanadában is álltam már
színpadon – mondja Lőkös Dániel.
A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában gordonka szakon tanult. 2007-2010-ig volt a Zeneakadémia gordonka szakos hallgatója. Az
énekléssel komolyabban ekkor kezd el
foglalkozni. 2013-ban már szólistaként
énekelt a Budapesti Állami Operaházban, a Wagner Maratonon, Verdi gálakoncerten Egerben, Újévi koncerteken
Kanadában és az Egyesült Államok-

ban, Tajvanon. 2015 nyarán a Salzburgi
Fesztiválon, 2015-től a Bécsi Volksoperben is láthatja a közönség.
Vienna Tenors néven barátaival – a
Bécsi Állami Operaház lelkes operaénekeseivel – egy triót is létrehoztak.
A három barát, az osztrák származású
Roman Lauder, a koreai Woncheol Song
és Lőkös Dániel számára legfontosabb
cél, hogy örömet szerezzenek énekükkel. 2015-ben a három művész a Zenepalotában adott teltházas, nagy sikerű
koncertet. 2017-ben a Miskolci Szimfonikus Zenekar meghívására zenésztársaival az újévi gálakoncerten is elkápráztatták a közönséget csakúgy, mint
2018 novemberében, amikor koncertjük – a hangulatról is sokat eláruló – a
Dolce Vita címet kapta.
– A család mindig óriási szerepet játszott az életemben, mindig támogattak
és most is ők állnak az első helyen. Vis�szatérni Miskolcra mindig ünnepi alkalom, amit időről időre megkoronáz
egy-egy hazai fellépés a külföldi kollégáimmal, vagy épp a szívemnek kedves Miskolci Szimfonikus Zenekarral –
mondja Lőkös Dániel.
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TÖBB SZÁZAN FUTOTTAK
A NÉPKERTÉRT
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Több mint háromszázan futottak szombaton a Népkertben. A verseny célja a miskolci
futóközösség építése mellett
egy futókör kialakítása is a város legnagyobb közparkjában.

Jubileumi
filmbemutató
A Művészetek Házában
mutatták be a miskolci
jégkorong 40 éves történetét feldolgozó dokumentumfilmet. A filmben
a sportág helyi legendái,
alapítója, vezetői, egykori,
valamint mostani játékosai elevenítik fel a múltat
és mutatják be a jelent.
40 éves a miskolci jégkorong. A jubileumi szezonban
végig forogtak a kamerák és
egy közel kilencvenperces
dokumentumfilmet készí-

tettek a jeles évforduló alkalmából. „A Mályi-tó jegétől a Steel Arénáig” címmel
készült dokumentumfilmre
több mint ötszázan voltak
kíváncsiak. Egri István, a Jegesmedvék elnöke, valamint
Kriza Ákos polgármester köszöntötte a megjelenteket,
majd a miskolci jégkorong
40 éves történetét bemutató, közel kétórás filmben a
sportág helyi legendái, alapítója, vezetői, egykori, valamint mostani játékosai elevenítették fel a múltat.

Egy új futóverseny született
Miskolc szívében – így foglalták össze a szervezők a Fuss a
Népkertért elnevezésű családi
sporteseményt. A népkerti sétányon, ugyanis több mint háromszázan vettek részt a hos�szútávon egy új futóközösség

és egy világítással ellátott futókör kialakítását megcélzó eseményen.
A népkerti sportolást, egy
futóközösség kialakítását célzó családi futóesemény természetesen
bemelegítéssel
kezdődött. A lendületes rajtokról egy ütős csapat gondoskodott, a gyermekeknek,
felnőtteknek és családoknak,
összesen négy kategóriában
megrendezett eseményen. A
válaszható, 1, 3 és 5 km-es táv-

okon szép létszámban, összesen több mint háromszázan
vettek részt.
Jelenlétükkel,
futásukkal
egyértelműen állást foglaltak
a rajthoz állók. A miskolci önkormányzat, a Maradj Miskolcon Alapítvány és a Népkerti
Kerekasztal Társaság szervezésében megvalósult családi futóprogram, ugyanis egy álom
megvalósítását tűzte ki célul
– tudtuk meg az esemény házigazdájától.

Kamarás kupa a Diósgyőri Gimiben
Harmincharmadik alkalommal tisztelegtek a
Kamarás házaspár emléke előtt és rendezték meg
a Kamarás Kupát a Diósgyőri Gimnáziumban. A
kétnapos tornán évről évre
a megye négy legjobb leány
és fiú középiskolás kosárlabdacsapatai mérik össze
tudásukat.
A gimnázium testnevelés
tagozatának komoly múltja az
országszerte jól ismert Kamarás házaspár nevéhez köthető,
akik kimagasló eredményeket
értek el a sport, különösen az
atlétika és a kosárlabda területén. Több mint három évtizede
tisztelegnek Kamarás István és
Kamarás Istvánné Rohonczi
Mária emléke előtt a kétnapos
sportrendezvénnyel.

A megye legjobb lány és fiú
kosárlabdacsapatai két napon
át küzdöttek a trófeákért, a
záró mérkőzés az utolsó másodpercig kiélezett volt. Kiss
János köszöntőjében utalt az
utolsó mérkőzés kiélezettségé-

re, hogy az utolsó másodpercben dőlt el a győzelem sorsa.
– A fegyelemről, a taktikáról, koncentrálásról, a sikerről, vagy a kudarcról és ezek
megéléséről, majd a másik
csapatnak történő gratuláció-

ról szól a sport – mondta az
alpolgármester.
Péter Barnabás, a Diósgyőri
Gimnázium igazgatója kifejtette, sportbarátságok szövődtek, és tehetségek csillogtatták
meg magukat. – Az viszont,
hogy egy másodperc alatt
dőljön el egy mérkőzés sorsa,
ezt az NBA-ben szoktuk csak
megtapasztalni – emelte ki.
A lányoknál a Herman Ottó
Gimnázium, a fiúknál az Eötvös József Gimnázium csapata nyerte a 33. Kamarás Kupát. A diósgyőri fiatalok két
második hellyel gazdagodtak.
A gimnázium számos élsportolót adott már a városnak. A
közeljövőben sportfejlesztések is lesznek az intézményben. Az iskola tornaterme
például már szeptemberre
megújul.

Műfüves pályát avattak a Győri kapuban
A beruházás a Baross Gábor
Szakgimnázium udvarán, 600
ezer forintból valósult meg.
Az ötlet három éve született
azzal a céllal, hogy az iskolai
futballcsapat számára megfelelő edzési körülményeket biztosítsanak. A műfüves pályát a
tanórák közötti szünetben, hétvégén és akár iskolai szünetekben is használhatják a diákok,
de a városrész sport- és szabadidős programjaira is alkalmas.

Kovács
János
tagintézmény-vezető rámutatott, a futballcsapatuk jó teljesítményt
nyújt, jönnek a sikerek, ezért
úgy gondolták, hogy fejleszteni
kell a körülményeket a továbbfejlődésükhöz. Hollósy András
elmondta, a mostani beruházás szervesen illeszkedik Miskolc város sportkoncepciójába.
– Örömteli, hogy a Győri kapuban egyedülálló lehetőséget tudunk biztosítani a gyerekeknek.
A pálya is azt jelképezi, hogy a

sport összeköt – fogalmazott. A
pálya kialakítása 600 ezer forintba került és a Miskolci Szakkép-

zési Centrum és Hollósy András
önkormányzati képviselő támogatásával valósult meg.

– Mindenki akarja ezt, hogy
kelljen életre a Népkert, legyen
rekortán pálya szép és erős világítással, mert a kettő kézen fogva jár. Semmi újat nem akarunk
kitalálni, csak azokat a jó mintákat akarjuk lemásolni, ami a
világban, vagy például a Margitszigeten nagyon jól működik
– mondta el érdeklődésünkre
Hajdú László, a Népkerti Kerekasztal Társaság alapítója.
A kategóriák dobogósainak elismerései mellett, hatalmas ováció közepette, díjat vehetett át a
legidősebb 87 esztendős és a legfiatalabb benevezett résztvevő is.
A családi futáson résztvevőknek
Miskolc Önkormányzata ajánlott
fel díjat, amit a legelsőként célba
érő Fazekas család vehetett át, a
Fuss a Népkertért – lokálpatrióta
futóverseny végén.
– Nagyon fontos a mai napon, hogy az a háromszáz ember, akik most voltak, elkezdtek
egy családdá, egy futócsaláddá,

futó közösséggé fejlődni. Azt
az álmot, hogy a Népkertben
egy korszerű, új rekortán pálya legyen, a mai naptól együtt
álmodják tovább – mondta el
Kiss János, alpolgármester.
A hagyományteremtő céllal
megrendezett futóeseményen
elhangzott, hogy a megvalósítási esélyeket alapul véve, akár
már 2-3 esztendő elteltével
kezdődhetnek a népkerti futókör munkálatai.

Kosárgála a Jókain
Gyermeknapi kosárgálát szervezett a Miskolci Sportiskola a Jókai lakótelep új kosárlabda pályáján.

A közelmúltban adták át
a Jókai lakótelep 8 millió forintból felújított kosárlabda
pályáját, mellyel nem titkolt
célja volt a városnak, hogy
a fiatalok megismerkedjenek a sport szépségeivel és
ráhangolódjanak a kosárlabdára. A pálya a Miskolci
Sportiskola edzésein kívül a
városrész fiataljai számára is
gyakorlási lehetőséget biztosít. Április 23-ától, keddenként a MEAFC egyik edzője nyílt edzéseket tart az új
pályán – ingyenesen – azok
számára, akiket érdekel ez a
sportág, és szeretnének egy
profitól tanulni. Az első gyümölcs pedig be is ért: egy fiatal azóta már le is igazolt a
MEAFC csapatához.
– A gyereknap alkalmából
versenyt szerveztünk, ahová

a lakótelepi csapatokon kívül
jöttek profi csapatok is: a Miskolci Sportiskola és a MEAFC
is képviseltette magát – nyilatkozta Kiss János alpolgármester. Mint mondta: sokan
vannak kint, sokan sportolnak, és még egy spontán
pingpong bajnokság is szerveződött. Igyekeztek motiválni is az amatőr csapatokat: a
legjobb lakótelepi csapat egyegy rollert kapott ajándékba.
- Szeretnénk, ha ez a pálya, és
az élet a pálya körül, mintául
szolgálna Miskolcon – emelte
ki az alpolgármester.
– Heti négyszer járunk
le a pályára. Ilyenkor dobálgatunk egy picit, és nem
otthon ülünk a gép előtt –
mondta el érdeklődésünkre
Nyíri Bence, aki maga is részt
vett a kosárgálán.
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Nagyszerűen teljesített
a Gyermek Borsodi Fonó

REMEK PÉLDA
A DIÓSGYŐRI VÁR
Mitől vonzza az embereket
egy vár vagy kastély, mi
által lesz tartalmas, izgalmas és érdekes? – ezekről
is szó volt azon a konferencián, amit a Diósgyőri
várban tartottak.

Öt nap alatt mintegy kétezer
gyermek vett részt a Diósgyőri vár programsorozatán.
Az ország minden tájáról érkeztek ide kiránduló osztályok idén is a több helyszínre
szervezett, rendkívül színes
programokra.
Már a tizenkilencedik Gyermek Borsodi Fonót szervezték meg ebben az évben a Diósgyőri várba. Ez az ötnapos
rendezvény általános iskolások
gal működik ez a programsorozat. A csapatok
ugyanis öt helyszínt látogatnak meg, amik különféle programokat kínálnak nekik. A gyerekek
egy egész napot töltenek el nálunk és számtalan élménnyel indulnak
haza – emelte ki.
Harakály István pedagógus negyvenhat gyerekkel érkezett. – Nyírjákóról jöttünk, már nem
először választjuk kirán-

dulási helyszínnek Miskolcot
és a Diósgyőri várat. Öt évvel
ezelőtt is voltunk itt egy másik osztállyal, akkor úgy láttuk,
a gyerekeknek nagyon tetszett
az itteni program, ezért döntöttünk idén is emellett.
A gyermekcsoportok helyi
kísérők segítségével egyik tematikus helyszínről a másikra
vándorolva vettek részt a Diósgyőri vár történetét bemutató tárlatvezetésen, bepillantást
nyerhettek a középkori fegyverek világába, a népmesék

részére kínál kifejezetten a vár
sajátosságaira felépített, egész
napos, szervezett turisztikai
programot.
Almási Beatrix, a Diósgyőri
vár kommunikációs menedzsere elmondta, az ország
minden részéről jelentkeztek
a programra iskolai csoportok.
– Öt nap alatt kétezren látogattak meg minket, sokan közülük már visszatérő vendégeink.
Évek óta teljes kihasználtság-

és néptáncok színes világába
csöppenhettek, valamint mesteremberek munkáival is megismerkedhettek. A program
lezárásaként a vár szomszédságában álló Lovagi Tornák Terén
látványos lovasbemutató várta
a csapatokat, utána pedig a lovak és lovasaik is rendelkezésre
álltak. A bátrabbak közös lovasjátékokat is kipróbálhattak.
Jöttek csoportok Balmazújvárosból, Kazincbarcikáról, Tiszavasváriból, Egerből és Mezőtúrról is. Papp Máté Szabolcs
elmondta, máskor is volt már
Miskolcon. – Apával kirándultunk már ide, akkor is nagyon
tetszett, úgyhogy örültem,
hogy most ezt az úticélt választottuk az osztállyal is. Tegnap
a Barlangfürdőben lubickoltunk, aztán megnéztük az ezer
lámpás éjszakáját, most meg
a Diósgyőri várhoz jöttünk.
Az aranyszőrű bárány című
népmese előadásában én voltam a juhász. Nagyon jó volt –
mondta a hatodikos mezőtúri
kisfiú.

A Felső-Magyarországi
Várak Egyesületének tagjai találkoztak a Diósgyőri
vár lovagtermében. A konferencián a várak eddigi
fejlesztéseiről és a jövőbeli
lehetőségekről volt szó. A
résztvevők megismerhették
a Regéci vár történetét, de
bemutatták a füzéri, az egri,
a szendrői várat is, és a konferenciának otthont adó Diósgyőri vár sem maradt ki a
sorból.
Novák Irén, a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit
Kft. ügyvezetője elmondta,
az igazi kihívás számukra akkor kezdődött, amikor megtörtént a felújítás. – Ekkor
ugyanis nemcsak a közművelődési és kulturális feladatainknak kellett eleget tenni,
hanem egy nagyon éles piaci

versenyhelyzetben is helyt
kellett és kell állnunk.
Összesen 18 olyan vár és
kastély van Magyarországon,
amely nyereségesen működik.
A várfejlesztés egy soha véget
nem érő folyamat, mondta
Virág Zsolt. A Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti
Várprogram végrehajtásáért
felelős miniszteri biztos szerint viszont csak egy felújítás
nem elegendő. – Hogyha jól
átgondolt szolgáltatások kerültek telepítésre: van kávézó,
van ajándékbolt, van olyan kiállítás, amit érdemes megnézni és vannak olyan garantált
programok, mint egy bajvívás megadott időpontokban,
akkor ezek a várak bizony abszolút nyereségesen tudnak
működni. A Diósgyőri vár
pedig remek példa erre – tette
hozzá Virág Zsolt.
A felújítás előtt 35 ezren
látogattak el ide, utána ez a
szám 105 ezerre nőtt. A vár
fejlesztésének második ütemétől pedig azt várják, hogy
akár duplájára is nőhet a jelenlegi látogatószám.

Egyéjszakás kaland
a múzeumban
Borzongató és tabudöntögető programmal várták
idén a Herman Ottó Múzeum látogatóit a régészet napja alkalmából. Az
egyéjszakás kaland során
az érdeklődők régészek
segítségével ismerkedhettek meg múltunk sötét
titkaival, pajzán történeteivel, véres mindennapjaival.
Szörényi Gábor András régészeti igazgatóhelyettes elmondta, már régóta készültek
a különleges éjszakára. – Szerettünk volna megmutatni hivatásunk érdekességeit.
Ilyen témában még nem láthatták az emberek a régészeti kutatásokat, pedig a leletek
között számos, nemiséggel

foglalkozó anyag is előkerül
a földből, illetve a legdurvább
részletekre is fény derül egyegy csata feltárása kapcsán.
Ezt a két tabut döntögettük le
ma éjjel – összegzett Szörényi
Gábor András.
A múzeum gyűjteményének legpikánsabb leleteit régészeti „peep show” során
leshették meg a résztvevők,
de bepillantást nyerhettek
egy tömegsír feltárásának
nyers valóságába is.

Utóbbi részeként idézték
fel, hogy 2015-ben Szikszó
mellett, a Turultól nem mes�sze szerettek volna lefektetni
optikai kábeleket, miközben
ásáskor leletekre bukkantak
a szakemberek. Nem is akármire találtak rá: egy tömegsírra. A döbbent régészek eleinte
azt gondolták, a II. világháború mészárlásából származtak
a csontok, aztán ólommuskéta golyót találtak, ami a török korra utalt, majd ráleltek a
Bethlen Gábor-pénzekre, ami
miatt végül az 1600-as évekre datálták a sír korát. Kiderült, hogy a hatodik szikszói
csatának a tömegsírját tárták
fel. Az írásokból pontosan kiolvasható, hogy egy kuruc-labanc ütközetben egyetlen főt
elveszítve győztek a kurucok.
A kiállításon bemutatott fegyverek soha nem voltak a föld
alatt, ezek a történeti gyűjteményből valók, a régészek
azonban most először kézbe
is adták azokat.

Dunán innen,
Tiszán túl – tizedszer
Tízedik alkalommal rendezik meg a Dunán innen,
Tiszán túl című Kárpát-medencei ifjúsági, népművészeti tehetségkutató
versenyt. Az utolsó elődöntőt tartották Miskolcon.
Az elődöntőket a miskolcin
kívül budapesti, Heves megyei, délvidéki, felvidéki, erdélyi és kárpátaljai helyszíneken rendezték. Rápóti-Fekete
Mónika főszervező, a Borsodi
Magyar Közösségek Szövetsége Mente Egyesület elnöke
érdeklődésünkre elmondta,
mintegy 3200 gyermek vesz
részt a programban, Miskolcon közel félszáz produkciót láthatott a közönség és a
szakértő zsűri, népzene, néptánc, népmese és népdal kategóriában. – Ahogy például

Hollywoodnak, úgy nekünk
is vannak hőseink. Nekünk
itt van a népművészetünk,
ezt kell művelnünk, ebből tudunk lelkileg-szellemileg fejlődni. Minden gyermeknek
azt mondom, hogy néptáncoljanak, énekeljenek magyar
népdalokat és gondolkozzanak magyarul – fogalmazott.
A szervezők célja, hogy a vetélkedő révén a felnövekvő
gyermekek minél szélesebb
körben ismerjék meg a magyar népköltészet és népzene
csodálatos világát, s egy életre
kötelezzék el magukat a magyarság értékei mellett.
A zsűri elnöke Sebestyén
Márta volt. A Kossuth- és
Liszt Ferenc-díjas magyar
népdalénekes, előadóművész
úgy fogalmazott, „az embert
mindig nagyon meghatja,

hogy ebben a nagyon felgyorsult világban fiatalok hajlandóak arra, hogy komolyan
foglalkozzanak olyan dolgokkal, amikhez szinte felnőttekhez illő kitartás és elmélyedés szükséges”. S ebben
– tette hozzá – a szülőknek
és a felkészítő tanároknak is
sok áldozatot kell meghozniuk. – Annál jobbat nem is kívánhatnánk magunknak, magyaroknak, hogy kultúránk
generációról generációra hagyományozódjon tovább. Hiszen így maradunk meg magyarnak – hangoztatta.
A szakértő zsűri népzene,
néptánc, népmese és népdal
kategóriában választotta ki a
legjobbakat, akik már a június 22-i döntőre készülnek,
amit szintén a Művészetek
Házában tartanak.
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A 2019. 01. 14-től Stratégiai telephely fejlesztési projektet megvalósító,
idén 160 éves TS HUNGARIA Kft. felvételt hirdet az alábbi munkakörbe:

JÁRMŰFÉNYEZŐ

FELADATOK
• Fém alkatrészek, felületek festése az előírásoknak megfelelően
• Az alkalmazott festékek kikeverése, viszkozitásuk beállítása
• Az előírt rétegvastagsági követelmények betartása
• Festési utasításokban és szabványokban foglaltak betartása
• A munka- és védőeszközök szakszerű használata
ELVÁRÁSOK
• Megfelelő szakmai végzettség (járműfényező, fényező-mázoló szakmunkás bizonyítvány)
• Hasonló területen szerzett min. 2-3 éves tapasztalat
• Ipari festék anyagismeret
• 3 műszakos munkarend vállalása
ELŐNYT JELENT
• Több éves, releváns szakmai tapasztalat
• Tűzvédelmi szakvizsga
AMIT KÍNÁLUNK
• Kiemelt bérezés
• Határozatlan idejű munkaviszony, hosszú távú foglalkoztatás
• Teljes munkaidős alkalmazás, napi 8, heti 40 óra
•M
 unkába járás 100%-os támogatása, (helyközi járatokkal) vagy 15 Ft/km költségtérítés
gépkocsival*
• Havi 14 000 Ft meleg étkezési támogatás
• T eljesítménypótlék az alapbéren felül, amely havonta 25% lehet maximum
az elért céloktól függően
• Törvényben előírtaktól jelentősen magasabb műszak pótlék
• Törzsgárda a cégnél eltöltött évek után
• Részben térítésmentes, hozzátartozók részére pedig kedvezményes árszabású
nyaralóhasználat a Balatonnál
*Miskolc közigazgatási határán kívül eső településekről
MUNKAVÉGZÉS HELYE
• 3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
JELENTKEZÉS MÓDJA
Fényképes, szakmai önéletrajzokat az alábbi postai, vagy elektronikus email címre várjuk:
• TS Hungaria Kft., Személy- és munkaügy, 3527 Miskolc, Kandó K. tér 1.
• karrier@tshungaria.hu
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Mozgáskorlátozott személy mellé keresünk gondozónőt. Tel.: 0670/434-2715.
Ács-, tetőfedő munkák, gipszkar
tonozás, lambériázás, filagóriák, elő
tetők, kerítések, kerti házak és egyéb
famunkák készítése; Ve
lux ablakok
beépítése, cseréje; íves fedések és
hajlatok készítése; tetők szellőztetése. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 0620/460-6775.
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.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók
(műanyag, fa, alumínium), garázskapuk cseréje óriási kedvezménnyel,
teljeskörű
árnyékolástechnikával.
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/3365528, web: www.aluport.hupont.hu,
bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: h-p: 9–14 óráig,
szo: 9–12 óráig.

TISZTELT
ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk önöket, hogy
személyes ügyfélszolgálatunkon,
Miskolc, Szemere u. 5. szám alatt
2019. 05. 30-31-én, valamint
2019. 06. 03-án informatikai fejlesztési
munkák végzése miatt az ügyfélkiszolgálást változatlan nyitvatartási
időben, korlátozott technikai feltételek
mellett biztosítjuk. Amennyiben
a felhasználói kérelem feldolgozásához
informatikai háttér, illetve vállalatirányítási program szükséges,
a kérelmeket a MIVÍZ Kft. befogadja,
de az ügyintézés folytatása,
illetve befejezése 2019. június 4-től
fog megtörténni. A call centeren
keresztül beérkező megkeresésekre
általános tájékoztatást tudunk nyújtani
a fenti időpontban.
Megértésüket köszönjük!
MIVÍZ Kft.

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2019. 06. 01-tól 2019. 06. 07-ig
Szennyestartó fémvázas, összecsukható
Szennyestartó fémvázas, összecsukható, dupla
Tükörtojás sütő serpenyő, 24cm 		
Edényszárító fém, 35x35 cm 		
Edényszárító fém, 48x30 cm 		
Ruhaszárító ablakra, 53x45 cm 		
Nivea krémhabfürdő, 750 ml, 1332 Ft/l		
Dosia mosópor, 1,4 kg, 542 Ft/kg		
Lenor öblítő, 2,905 l, 550 Ft/l		
Coccolino öblítő, 925 ml, 1050 ml 		
Bio Kill rovarírtó permet, 500 ml, 4498 Ft/l
Bio Kill kültéri rovarírtó permet, 375 ml, 5051 Ft/l
Divattáskák, utazótáskák, bevásárlószatyrok,
gurulós bevásárlókocsik, hátizsákok érkeztek.

2499 Ft
2999 Ft
899 Ft
1349 Ft
1599 Ft
1499 Ft
999 Ft
759 Ft
1599 Ft
599 Ft
2249 Ft
1899 Ft

2019. június 1. | 22. hét | XVI. évfolyam 22. szám

Hirdetés

Miskolci Napló – A város lapja

Ha B!ke Day, akkor Tour de Hongrie –
ha Tour de Hongrie, akkor B!ke Day
Miskolc komoly sport
infrastruktúrával és
sportélettel rendelkező
város, amely folyamatos
fejlődésének köszönhetően egyre több nemzetközi sportrendezvény
helyszíne. A 2019-es Tour
de Hongrie nemzetközi
mezőnyének leghos�szabb és legnehezebb
szakaszának befutója is
Miskolcon lesz, amihez
már „jár” a B!ke Day, Magyarország legnagyobb
bringás bulija.
Idén június 13-án fut be a
király etap után a Bükkből
letekerve a belvárosi Szent
István téren felállított célkapuba a Tour de Hongrie nemzetközi mezőnye.
A verseny kísérőrendezvénye idén is a B!ke Day, ahol

most a Szent István téren
délelőtt és kora délutáni az
általános iskolák alsós diákjait várják az utolsó előtti
tanítási napra szervezett játékos, sportos vetélkedőkkel. Jelentkezni még lehet
az intézményeknek küldött
nevezési lappal, amelyet
a bringa@mikom.hu címre kell visszaküldeni. A B!ke
Day a verseny résztvevői
mellett az induló csapattagok szurkolóit, osztálytársait is tartalmas, vidám tanévzáró programokkal várja.
A B!ke Day a kisiskolások
mellett minden korosztálynak kínál kedvére való
programot a Szent István
téren. 14.00 órától többek
között kerékpáros, sportos,
edukációs aktivitásokkal;
bringás gyermekfoglalkoztatóval és KRESZ-pályával;

A Tour De Hongrie először 1925. június
27-én indult útjára, már akkor is a világhírű Tour de France mintájára hívták életre.
A negyvenedik Tour de Hongrie amellett, hogy egyre fontosabb szereplője az
európai kerékpáros körversenyeknek, országimázs esemény is: hat nap alatt bemutatja Magyarország legszebb tájait,
épületeit, történelmi és turisztikai célpontjait, köztük Miskolcot és környékét. Tavaly
a világ 195 országában volt látható televíziós összefoglaló a Magyar Kerékpáros

selfie állomással, kerékpáros PC játékkal – melynek
kijelzője az óriás LED-fal –,
triál bemutatóval, Decathlon sportligettel, Boxelo pályával, valamint pontgyűjtő
nyereményjátékkal és értékes nyereményekkel vár
mindenkit június 13-án a
B!ke Day. A nap zárásaként
délután fél héttől Before
the last élő koncert, majd
utána fellép: DJ Willcox.
A rendezvény hivatalos
közlekedési eszköze idén is
a kerékpár, így ismét Miskolcon lesz az ország legnagyobb, ingyenes és őrzött
biciklitárolója, ahová leparkolhat a járgány.
A Tour de Hongrie Balassagyarmat-Miskolc közötti
szakaszát a téren lévő óriás LED falon élőben is közvetítik.

Körversenyről. A szervezők azt ígérik, ez a
szám idén nőni fog, sőt, az Eurosport képernyőjén már Tour de Hongrie élő közvetítéssel is találkozhatunk ebben az évben,
benne Miskolc és környéke csodás épített
és természeti kincseivel.
2019-ben már legalább négy olyan klub
indul a versenyen, amellyel a világ legnagyobb körversenyein – a Tour de France-on, a Giro d’Italián vagy a spanyol Vueltán – rendszeresen találkozhatnak a
nézők.

lR
 ÓZSAÜNNEP SZŐREGEN –
SZEGEDDEL 2019. 06. 22.: 10.900 Ft/fő
lK
 ECSKEMÉT - ÓPUSZTASZER
2019. 06. 29.: 9.900 Ft/fő
l A TÁTRA KAPUJÁBAN – BÁRTFA,
ÓLUBLÓ, KÉSMÁRK
2019. 06. 29.: 7.400 Ft/fő
l TUTAJOZÁS A DUNAJECEN		
2019. 07. 06.: 6.900 Ft/fő
l RIMASZOMBAT-FÜLEK-LOSONC
2019. 07. 13.: 5.900 Ft/fő
l ERDÉLY GAZDAGON (5 nap/4 éj
FP-val) 2019. 08. 18-22.: 69.000 Ft/fő
l KIRÁNDULÁSOK KÁRPÁTALJÁN
(5 nap/4 éj félpanzió) 2019. 08. 18-22.:
59.000 Ft/fő

TOVÁBBI AJÁNLATAINKRÓL
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN
VAGY HONLAPUNKON!

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

Lendítse fel ÜZLETÉT!
Hirdesse Ön is termékét, szolgáltatását szórólapon, juttassa el
újságját, kiadványait kézbesítői
hálózatunkon keresztül Miskolcon
és környékén.
Heti, havi rendszerességű
terjesztés, mindenki számára elérhető

akár már nettó 1 Ft/db/
alkalom áron!

Első alkalomra
30% kedvezményt
adunk!

Rendelésfelvétel: terjesztesmiskolc@gmail.com,
illetve a 70/577-8148-as telefonszámon.
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A legkisebbekről szólt a nap
Gyermeknap alkalmából
egésznapos programokkal
várták a szervezők a legkisebbeket szerte a városban.
A Népkertben minden a
gyerekekről szólt május utolsó vasárnapján. Szórakoztatta
őket a Nagy ho-ho-ho horgász,
kóstolhattak
finomságokat,

játszhattak, versenyezhettek és
még lovagolhattak is. A program koncertsorozattal folytatódott kora estétől, az ezerlámpás éjszakája ugyanis már évek
óta része ennek a napnak. A civil kezdeményezés célja, hogy
felhívja a társadalom figyelmét
a gyermekeltűnések aggasztó jelenségére. A Népkertben
is sztárfellépők csatlakoztak a
programhoz. Az elmúlt nyolc
évben országosan több mint
350 ilyen jótékonysági koncerttel hívták fel a figyelmet a
programra. Az ezer lámpás éjszakája zárómomentumaként
10 ezer világító lufi indult el az
ég felé, jelképesen utat mutat-

ROTYOGOTT
A GULYÁS
AZ AVAS-TETŐN
Tizenötödik alkalommal
rotyogott a bográcsokban
gulyás az avasi főzőversenyen. Míg a szülők főztek,
a gyerekek játszottak, a
bográcsban készülő ebéd
finom illata belengte az
Avas-tetőt.

va azoknak az eltűnt gyerekeknek, akiket szüleik és családjuk
hazavár.
A Diósgyőri vár és a Vadaspark is olyan programokat szervezett, ahol a legkisebbek felejthetetlen élményekkel

gazdagodtak gyereknapon. A
Debreceni Történelmi Korok
Hagyományőrző Egyesülete is
bemutatta, hogyan használták a
harcászati eszközöket elődeink,
de a gyerekek a gyakorlatban is
kipróbálhatták az íjászkodást.

Amíg a várban a múlttal, addig a Vadasparkban az ott élő
állatokkal ismerkedtek a látogatók. A gyerekek óriáskígyót
simogathattak és azt is megtudhatták, miért szakállas az
agáma és hogyan kell simogatni, hogy a pikkelye ne szúrjon. A Vadaspark munkatársai
egész nap a gyerekek rendelkezésére álltak és minden érdekességet megmutattak a legkisebbeknek, bátorították őket
arra, hogy ne féljenek az állatoktól.

– A verseny egy közösség
építő, összekovácsoló akció – fogalmazta meg Fodor
Zoltán képviselő a verseny
célját. A főzőverseny évről
évre népszerűbb, idén nyolcvan jelentkező csapatot tudtak fogadni. A város minden
részéről érkeznek ilyenkor –
emelte ki a képviselő.
Glatz Katalin képviselő tapasztalata szerint egyre
több ember jön el évről-évre. – Jobbnál-jobb ételek készülnek, amelyekből minden

évben tanulunk valami újat
– mondta, majd hozzátette:
nagyon sokan már hónapok
óta várják ezt a rendezvényt,
hogy újra együtt főzhessenek.
A nevező csapatok között
sokan voltak olyanok, akik
már nem először és vélhetően nem is utoljára vettek részt a főzőversenyen. A
hangulatra pedig idén sem
volt panasz. Az alapanyagot
az avasi önkormányzati képviselők biztosították. A bográcson és a fűszereken kívül
a szervezők mindent biztosítottak a csapatok számára,
ami szükséges volt a főzéshez: tűzifát, ivóvizet, húst,
zöldséget.
A szervezők a gyerekekre is gondoltak: ugrálóvárral
kedveskedtek a legkisebbeknek.

Tehetségnapot tartottak a Nyitnikék
Óvodában
Megújult
játszótér a Szent
István utcában
Friss és színes az új játszótér
a Szent István utcában, amelyet az ott élő kisgyermekes
édesanyák kérésére újítottak
fel közösen a terület érintett
önkormányzati képviselői.
– Az itt élő kisgyermekes
édesanyáktól kaptunk jelzéseket, hogy a gyerekek jobban
örülnének modern játszóeszközöknek ebben a hangulatos udvarban. Egy színes,
tágas és vidám területet terveztünk, ennek megfelelően
frissítettük a környezetet is.
Több mint 3 millió forintba
kerültek az újonnan telepített
játékok. De nemcsak a játékok korszerűek és a szabványoknak megfelelőek, hanem

egy üde színfolttá változott ez
a belső udvar – hangsúlyozta Kiss János alpolgármester,
önkormányzati képviselő.
Két, csúszdával ellátott játszóvár és fészekhinta, új padok és szeméttároló, felújított
homokozó, újra festett padok
várják a lakókat a megszépült
környezetben. Két parkolóhellyel pedig bővült a parkolási lehetőség a megnövekedett lakossági igényekre
tekintettel. – Bízunk benne,
hogy az itt élők olyan szeretettel fogják használni ezt az
új játszóteret, amilyen szeretettel terveztük és építtettük
– fogalmazott Nagy Ákos önkormányzati képviselő a játszótér átadásakor.

Angol és német nyelvű műsorokkal, mondókákkal,
dalokkal és sportos játékokkal léptek fel a Nyitnikék Óvoda növendékei. Az
intézmény Tehetségnapján
több mint száz gyermek
vett részt.

2012-ben csatlakozott az
országos tehetségpont hálózathoz a Nyitnikék Óvoda.
Galambosi Dorottya intézményvezető elmondta, ebben

az évben csaknem negyven
gyerekkel foglalkoznak a
programban. – Több témában tartunk foglalkozásokat:
mozgás, ének-zene és kézművesség. Most mindezek mellett
készültünk hagyományőrző,
angol és német műsorszámokkal is – mondta az óvodavezető, aki elárulta, százhatvan
gyerek jár az óvodába, főleg
lyukóiak és zömmel hátrányos
helyzetűek.
Süveges István nagycsoportos. Ő volt az egyetlen, aki
szólózott a csoportos fellépők

mellett. – A tücsök és a hangya
történetét adom elő. Nagyon
szeretem, hogy mindenki engem néz, rám figyel. Sokat készültem erre a produkcióra:
esténként felváltva játszottam
és gyakoroltam, játszottam és
gyakoroltam, aztán egyszer
csak már tudtam a szöveget –
jelentette ki a kisfiú.
– A programba való kiválasztásnál szempont, hogy
négy-öt éves legyen a gyermek, továbbá figyelünk arra
is, hogy azok vegyenek részt
benne, akik nyitottak az újra,

a feladatokra és a sikerre.
Fontos még az is, hogy a szüleikkel együtt tudjunk működni. A velünk partneri kapcsolatot ápoló szülők később
könnyebben
választanak
gyermeküknek megfelelő iskolát - nyilatkozta Galambosi Dorottya intézményvezető.
Az igazgatónő elmondta, a tehetséggondozó foglalkozások
és főleg az év végi előadás önbizalmat ad a gyerekeknek.

Deák Bárdos Mihály úgy
nyilatkozott, önmagában a tehetség nem elég. – A tehetség
egy adottság, ami megmutatja,
hogy az embernek mihez van
érzéke. Ehhez szükséges még
a kitartás, a szorgalom és az
akaraterő, hogy a maximumot
hozhassa ki magából a tehetséges ember. Ehhez pedig szükség van olyan intézményekre,
amik táptalajt biztosítanak a
tehetség kibontakoztatására.
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Program

Miskolci Napló – A város lapja
PROGRAMAJÁNLÓ
CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ:
Június 2. vasárnap 10: 30 Jancsi és Juliska
Művészetek Háza: URÁNIA-TEREM:
Május 30. csütörtök-június 5. szerda,
naponta 15:30 Hamupipőke és az
elvarázsolt herceg | naponta 17:45
Átkozottul veszett, sokkolóan gonosz
és hitvány | naponta 20:00 Dominó
Művészetek Háza: BÉKE ART-MOZI:
Május 30. csütörtök-június 5. szerda,
naponta 16:00 A szavak ereje |
naponta 18:00 Colette | naponta
20:15 Apró mesék
Művészetek Háza: CINEMA CITY:
Május 30. csütörtök-június 5. szerda,
naponta több időpontban – A
gyermek | Aladdin | Átkozottul
veszett, sokkolóan gonosz és hitvány
| Bosszúállók: végjáték | Csaló csajok
| Csodapark (csak szombaton és
vasárnap) | Éretlenségi | Godzilla II.
– A szörnyek királya | John Wick: 3.
felvonás – Parabellum | Két lépés
távolság | Mami | Mia és a fehér
oroszlán | Pokémon – Pikachu, a
detektív | Rocketman | Undipofik |
X-men: Sötét főnix
KIÁLLÍTÁS:
Június 3. hétfő 17:00 „Magyar a
Magyarért” trianoni emlékkiállítás,
Ifjúsági és Szabadidő Ház
Június 7. péntek 14:00 Gondolatok
a magyar irodalomból – textilek,
József Attila Könyvtár
Június 8-ig, szombatig, keddszombat, naponta 9:00-17:00
Máger Ágnes: Szent és profán,
Miskolci Galéria
Egész júniusban hétfő kivételével
naponta 9:00-17:00 Herman Ottó
élete és munkássága, Lillafüredi
Herman Ottó Emlékház
ELŐADÁS:
Június 2. vasárnap 11:15, 13:15
és 15:15 Gyógynövényismereti
előadások, Diósgyőri vár
Június 3. hétfő 16:30 Trianon
történelmi tévedése, II. Rákóczi
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
18:00 Csernobili utak – vetítéssel
egybekötve, Avasi Kilátó Kávézó
Június 5. szerda 13:45 Rubint Réka
motivációs előadása, Miskolci
Egyetem
Június 9. vasárnap 11:15 Pünkösdi
királyság – Lovász Emese régész,
Diósgyőri vár
KONCERT:
Június 1. szombat 20:00 Trió formáció
– latin est, Avalon Ristorante
Június 3. hétfő 18:00 Cziffra Györgyemlékkoncert – Farkas Zoltán
estje, Zenepalota
Június 7. péntek 19:00 Karmesteri
vizsgakoncertek (regisztrációhoz
kötött), Művészetek Háza
20:00 Ildi Rider, Drót Bisztró
Június 8. szombat 19:30 Hulényi
Laura, Avalon Ristorante
21:00 Rúzsa Magdi, Lovagi Tornák
Tere
Június 9. vasárnap 19:30 Kántor
Band, Avalon Ristorante
21:30 Kowalsky meg a Vega, Lovagi
Tornák Tere

Miskolci Termelői Nap
– Pünkösdölés
Júniusban is tartalmas programot kínál a hosszúhétvégére a miskolciaknak a Termelői Nap, amely kivételesen
a hónap második vasárnapján kerül megrendezésre.
Június 9-én, Pünkösd vasárnapján a megszokott vásári
miliő mellett hangulatos zenével, kézműves programokkal, valamint családoknak és
vállalkozásoknak szóló, hasznos tanácsadással várják az
Erzsébet térre látogatókat.
A Classic Brass Quintet 11
órától komoly- és könnyűze-

nével vegyített műsorral szórakoztatja majd a vásározókat,
akik bevásárlókosaraik megtöltése közben nemcsak kikapcsolódhatnak, de igazi zenei élményekkel is gazdagodhatnak.
Igazi, önfeledt pünkösdi
szórakozásban lehet részük a
legkisebbeknek, hiszen kézműves mesterségeket próbálhatnak ki, emellett a legügyesebb gyermekek elkészíthetik
saját koronájukat, melyet felöltve ők lehetnek a pünkösdi
királyok és királylányok.
A vállalkozások és a családok a mindennapi életben

alkalmazható, költségcsökkentő tippeket kaphatnak a
Rezsimentor Hungary Zrt.
sátránál, mindemellett megismerkedhetnek az elektromos autó előnyeivel, a
napelemekkel és nyereményjátékokon is részt vehetnek.
Szendrő város kertészete pedig bőséges zöldség- és
gyümölcsvásárral készül, ahol
megtalálható lesz kitűnő minőségű zöldhagyma, borsó,
különböző levélsaláták, petrezselyem, cékla, cseresznye,
eper, koktélparadicsom-palánták és megannyi finomság.
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EGYHÁZI HÍREK
A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában június 2-án 17 órai kezdettel
az avasi református templomból közvetítenek. Igét
hirdet: Hangóné Birtha
Melinda református lelkipásztor.
A diósgyőri templomban
1-jén, szombaton, a 18 órai
szentmisén tartják a bérmálást, amelyet Ficzek László
helynök úr végez. Júniusban
minden katolikus templomban a helyben meghirdetett
időpontban imádkozzák a
Jézus Szíve litániát. Június 2-án, 16 órakor mocor-

gós mise lesz az Avas-déli
Ige temploma kápolnájában.
Idén két diakóniai hetet indít a Miskolc-Alsóvárosi
Református Egyházközség.
Az elsőt a nagyhéten tartották, a másodikat június
3-8-ig hirdetik meg. Június
2-án konfirmációt tartanak
a Deszkatemplomban.
Jótékonysági hangverseny
lesz a görömbölyi görögkatolikus templom javára, június 1-jén 5 órától a templomban. Június 5-én 6 órától
a Luther Kórus hangversenyét hallgathatják meg a
belvárosi evangélikus templomban.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Június 3. 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
Június 4. 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
Június 5. 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) 19:40 Köztünk
élnek ism. (portré) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20
Programpont ism. (programajánló) 19:25 Generációk ism. (nyugdíjasok magazinja) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism.
(programajánló) 20:25 Képújság
Június 6. 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
Június 7. 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 (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
Június 8. 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
Június 9. 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

Kinyitottak
a szertárkapuk

A MAGYAR HŐSÖKRE
EMLÉKEZTEK

Az ország csaknem négyszáz tűzoltólaktanyája várta a családokat, hogy a gyerekek szüleikkel együtt betekinthessenek a lánglovagok életébe. A nyitott szertárkapukat 2014 óra rendezi a katasztrófavédelem. A gyerekek közelről is megismerhették a tűzoltók
által nap mint nap használt járműveket, a különleges felszereléseket, vagyis betekintést nyerhettek a tűzoltók életébe.

A városért tettek
3

A magyar hősök emlékünnepét május utolsó vasárnapján tartják azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik az életüket áldozták Magyarországért. Az ünnepségsorozat a Népkerti Országzászlónál kezdődött, majd a Hősök temetőjében folytatódtak
a megemlékezések és koszorúzások. Sorban a II. világháborús hősök emlékművénél, majd az I. világháborús emlékműnél koszorúztak a megemlékezők. A résztvevők tiszteletüket tették a 65-ös gyalogezred emlékművénél, majd a hadifoglyok kopjafájánál is,
később az ’56-os emlékműnél és az I. világháború áldozatainak emléktáblájánál és a kopjafánál is.
FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS

FORRÓ NYOMON

Párhuzamosok a körforgalomban találkoznak
A rendőrségi tapasztalatok szerint problémát jelent a közlekedőknek, ha a
kétsávos út leszűkül, és egy
körforgalomban vezet tovább. Ebben a helyzetben
a párhuzamos közlekedés
szabályai érvényesülnek,
tehát mind a két sávot használhatják az autósok, és használniuk is kellene, majd a szűkületnél a
cipzár-elvet használva a két sávból felváltva besorolva, ütemesen haladni. Ezzel a módszerrel a járművek haladása is felgyorsul. A 37-es
számú főúton, Miskolc felé haladva az ongai és az arnóti körforgalom közötti útszakaszon május 27-én reggel egy sofőr az úttest közepén, a felezővonalon haladt, ezzel meggátolta a belső sáv forgalmát.
Itt egyébként tábla is felhívja a figyelmet a cipzár-elv alkalmazására, a
jelzés arra inti a külső sávban haladókat, hogy segítsék a belsőben érkező autósok besorolását. A tetten ért sofőrt a rendőrök előállították,
ahol a hatóság – még aznap meghozott – elsőfokú határozatában a
szabálysértőt három hónapra eltiltotta a járművezetéstől, és pénzbírsággal sújtotta. A férfival szemben járművezetés ittas állapotban elkövetett bűntett megalapozott gyanúja miatt is eljárást indított a rendőrség, mivel a sofőrrel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív
értéket mutatott.

A segítői lopták meg a tolvajt
Lopás miatt folyik eljárás három mezőzombori férfival szemben.
Az egyik 19 éves gyanúsított május elsején lopott el egy pénzkazettát, amiben majd egymillió forint volt. Az Erdőbényén megbújt tolvajt pár nap múlva értesítették ismerősei, hogy keresik őt a rendőrök,
ezért segítenek a zsákmányolt pénz elrejtésében. A 27 és 37 éves mezőzombori férfiak a 19 éves társukkal együtt eldugták a borítékokba
tett forintokat a helyi temetőben. A támogató segítségért az idősebb
férfiak 20-20 ezer forintot kaptak.
Ezzel azonban nem elégedtek meg,
mert a temetőből elvitték a pénzt,
így voltaképpen meglopták a tolvajt.
A 27 és 37 éves férfiakkal szemben a
hatóság még bűnpártolás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt is eljárás folytat.

Túl közel, túl gyorsan
Alig két méteres kötéllel,
több mint százzal vontatott egy ukrán kisbusz egy
másikat az M3-as autópályán. A megyei rendőrség közlekedésrendészeti osztályának munkatársai május 25-én késő este, a Geleji pihenő után bemértek egy
– a megengedett 40 km/óra helyett – 116 km/órával haladó ukrán
kisbuszt, ami egy ugyanolyan járművet vontatott maga után, egy
alig két méteres kötéllel. A buszokban a sofőrökön kívül még ös�szesen tizenhatan utaztak.
Az ellenőrzés során a rendőrök a szabálytalan személyszállítás miatt helyszínbírságot szabtak ki,
továbbá a sebességtúllépés
miatt közigazgatási bírsággal sújtották az ukrán állampolgárságú sofőröket.
Rendőrkézen a bűnismétlő
Lopás és más bűncselekmények miatt folytat eljárást a rendőrség
egy sajókazai fiatalkorú fiúval szemben. Kazincbarcikán és Sajókazán családi házakból, éttermekből, lakások udvaráról tavaly október és idén január között – az akkor még ismeretlen tettes – készpénzt, arany ékszereket, táblagépet és láncfűrészt tulajdonított el. A
rendőrök a nyomozás során megállapították az elkövető kilétét, akit
gyanúsítottként hallgattak ki. A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság
őrizetbe vette, majd a Miskolci Járásbíróság letartóztatta azt a fiút.
Bíróság elé állhat a barcikai díler
Új pszichoaktív anyaggal vis�szaélés miatt folytatott eljárást a
rendőrség egy 40 éves helyi férfival szemben. A gyanúsított tavaly
szeptember 14-e előtti időszakban, több alkalommal új pszichoaktív anyagot szerzett meg és
adott tovább vásárlóinak. A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság
befejezte az ügyben a vizsgálatot.
További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első
kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

Négyrészes keresztrejtvény sorozatunkban ezúttal Miskolc kitüntetettjeinek neveit rejtettük el. Kérjük megfejtéseiket a sorozat végén,
együtt, egy levélben vagy e-mailben küldjék el.
Beküldési határidő: 2019. június 12. Szerkesztőségünk címe: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9.
E-mail cím: info@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvjutalmat sorsolunk ki. Előző rejtvényünk helyes
megfejtései: 1. Komlóstető 2. Diósgyőr 3. Miskolc-Tapolca 4. Lillafüred.
Nyertesek: Novák Istvánné (Hernádnémeti), Molnár Viktória (Miskolc).
Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

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) Döntő lépéseket tehet kapcsolata
felvirágoztatásáért, amiben a papíroknak is szerepe lesz. Júniustól minden a kapcsolatain múlik: sokat segíthet meglévő kapcsolati tőkéje kamatoztatásával, de azzal is, ha folytonosan nyitott szemmel jár.

Rák (június 22 – július 22) Nagyon törekszik a stabilitásra.
Fontos az érzelmi megbízhatóság, de be kell látnia, partnere jogos igénye, hogy mindehhez a szilárdságot anyagilag is meg kell
alapozni. Persze, ez kevés a boldogsághoz.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Most valamilyen hosszú
távú elkötelezettséget vállalhat. Nyár elején megtapasztalhatja,
hogy megbecsülése, munkahelyi pozíciója nagyban múlik azon,
hogy mennyire tudja behízelegni magát feljebbvalói szívébe.

Bak (december 22 – január 20) Egy friss szerelem a hét vége felé
válaszút elé állíthatja. Ha nem akar elköteleződni, akkor ez minden
bizonnyal a kapcsolat végét is jelenti. Főleg akkor, ha már tartós párkapcsolatban él. Június nem annyira a nyaralás, mint a munkálkodás időszaka.

Bika (április 21 – május 20) Nyár eleje veszekedés helyett inkább a közös tevékenységeknek, a kirándulásoknak és az aktív
pihenést lehetővé tevő nyaralásoknak kedvez a párkapcsolatában! Valamelyik nagyratörő terve, hosszú távú koncepciója beérik nyár elején.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) A tökéletes harmónia eléréséhez nemcsak partnere, hanem az ön rugalmasságán is sok
múlik most. Nagyon fontos, hogy szívügyekben mindig mindent
beszéljenek meg! A higgadtság alapvető követelmény.

Skorpió (október 24 – november 22) A hét első fele magabiztosan telik, aminek az alapját egy jó időben hozott döntés adja
meg. Ezekben a napokban szinte bármibe fog, sikeressé válik, ez
azonban nem szabad, hogy könnyelműségre csábítsa.

Vízöntő (január 21 – február 19) Ha még nem lenne párkapcsolata, bizakodva vághat bele egy új szerelembe. Bár munkaügyei jól
állnak, egzisztenciális téren, ami az elismertségét, a pozícióját illeti,
az igazi magaslat még várat magára.

Ikrek (május 21 – június 21) Az égieknek hála, minden jóban
része lehet a szerelemben. Akkor is, ha már foglalt a szíve. Júniusban már a családja támogatását is élvezi a karrierjét érintő ügyekben, ha váltani akar, még nem ajánlatos döntést hoznia.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Az emelkedést pályáján a Jupiter hozza el, hölgyeknél ez lehet gyermekáldást is: mint
a női lét magasabb szinten való betöltésének lehetősége. Szerelmeskedjen sokat, ha babát szeretne! Munkahelyén felfordulásra számíthat.

Nyilas (november 23 – december 21) A hét közepétől megnő
a személyes vonzereje, az ellenkező nembeliek csak úgy rajzanak
ön körül. Most híres, vagy magasabb pozícióban lévő ember szerelmét is elnyerheti. Nem lehet minden az ön kezében…

Halak (február 20 – március 20) Kedvese rámenőssége most
valahogy vonzóbbnak tűnik, mint máskor. Ennek köszönhetően
régi kapcsolata áthangolódik. Kicsit megingott önben főnöke bizalma, ezért használja ki a jó marketinget!

