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Búcsúzik az MVK utolsó tekercselője Búcsúzik az MVK utolsó tekercselője 
A nyár utolsó hétvégéjén életre kelnek 

az Avasi Pincesorok. Augusztus 26-28. 
között rendezik meg a Borangolást, ahol 
hetven borászat, közel száz pince, har-
minckét zenekar, és számos vendéglátó-
hely várja a fesztiválozókat. Tavaly a vírus 
miatt csak online tudták megszervezni az 
eseményt, idén azonban immár kilence-
dik alkalommal tér vissza a miskolciak 
kedvelt gasztronómiai rendezvénye.

Cikk a 11. oldalon

Újra borangolhatunk Újra borangolhatunk 

VÁROSVEZETŐI NEM  VÁROSVEZETŐI NEM  
AZ ITC BONTÁSÁRAAZ ITC BONTÁSÁRAA Velünk a Város frakci-

óvezetője szerint kétszínű 
politikát folytatnak, akik 
lebontanák a székházat. 
Az ITC megmentésére in-
dított petícióját már több 
mint ezer miskolci írta 
alá.

Simon Gábor szerdán tar-
tott újabb sajtótájékoztatót 
az ITC-székház lebontásá-
nak ügyében. Elmondta, az 
a politika, amit a kormány-
zópárt folytat az ITC kap-
csán, szerinte aljas és két-
színű.

– Tisztában vagyok vele, 
hogy ezek súlyos szavak, 
de meg tudom indokolni, 
miért illenek pontosan az 
ITC-székház lebontásának 
ügyére. 2016-ban született 
egy törvény, amit a „telepü-
lések jellegzetes és értékes 
arculatának megóvása” ér-
dekében alkottak. E szerint 
minden helyi önkormány-
zatnak meg kell határoznia 
azokat a területeket, amiket 
védelem alá kívánnak he-
lyezni – kezdte sajtótájékoz-
tatóját.

Folytatás a 3. oldalon

Akik négy éve megóvni, Akik négy éve megóvni, 
most bontani akarjákmost bontani akarják

A városvezetés úgy gondolja, 
egy épület lebontása nem lehet 
politikai kérdés, nem történhet 
ideológiai alapon.

Mind a helyi és az országos mé-
diában, mind a közéletben nagy 
port kavart az a múlt szerdai be-
jelentés, miszerint kormányzati 
kezdeményezésre hamarosan le-
bontják Miskolc ikonikus épüle-

tét, az ITC-székházat. Miskolc al-
polgármesterei hétfőn rendkívüli 
sajtótájékoztató keretében reagál-
tak Alakszai Zoltán bejelentésére.

– Az elmúlt napokban a kö-
zösségi média nyilvánosságában 
megjelent a kormányhivatalt ve-
zető kormánymegbízott, Alak-
szai Zoltán nyilatkozata, mely 
szerint lebontanák az ITC épüle-
tét, helyére parkot létesítenének, 

amelyről a kormány és Alakszai 
Zoltán már döntött is – vélemé-
nyezte a kialakult helyzetet Var-
ga Andrea alpolgármester. – A 
bontás indoka, hogy szerintük 
nem felújítható az épület, illetve 
ezzel szeretnék a városból szám-
űzni Lenint, merthogy az ITC 
a rendszerváltás előtt 12 évig 
az MSZMP székháza volt. Azt 
a nar ratívát, miszerint az épü-

let lebontásának ötletét nem a 
szükség szülte, hanem ideológi-
ai alapon fogalmazódott, erősíti, 
hogy az augusztus 11-én megje-
lent Magyar Közlöny vonatkozó 
része „a miskolci volt MSZMP 
pártszékház elbontásáról és a 
felszabaduló terület hasznosítá-
sáról” szóló határozatként fogal-
mazza meg a döntést.

Folytatás a 3. oldalon

Hamarosan célba érkeznek a 
napokban postázni kezdett 
meg hívólevelek: az invitálást 
tízezer miskolcinak címezték, és 
a szeptember-októberben zajló 
Közösségi Gyűlésre szólnak.

Gyakran hallja az ember: na, 
most elmondhatod a vélemé-
nyed! Olyankor örülünk, hogy 
hallathatjuk végre a hangunkat 
– pláne, ha érezzük, hogy lesz is 
foganatja. De tényleg gyakran 
fordul elő ilyen? Komoly, fon-
tos ügyekben is? A képvisele-
ti demokrácia egyik rákfenéje, 
hogy bár az országot, illetve a 
településeket általunk válasz-
tott képviselők irányítják, min-
ket képviselve – valójában a 

négy-ötéves ciklusok során rit-
kán tapasztalja a legtöbb vá-
lasztópolgár, hogy tényleg be-
leszólhat a „dolgok menetébe”.

A demokratikus jogok ki-
terjesztésével foglalkozók 
azonban folyton keresik a le-
hetőséget, a megoldásokat, az 
eszközöket, amikkel a „min-
dennapi emberek”, vagyis az 
ország és a város minden la-
kója bevonható – ha nem is a 
végső döntésekbe, de a dön-
tés-előkészítésbe. A klímavé-
delem, vagyis hogy meddig és 
mennyire kívánjuk még szeny-
nyezni a levegőt, vagy milyen 
intézkedéseket teszünk a meg-
óvása érdekében – egy bizo-
nyos pontig szakmai kérdés. A 

környezetvédő aktivista vagy 
a környezetvédelmi mérnök 
megmondja: ez és ez a gond, ezt 
és ezt kellene tenni. Azonban a 
közvélemény, tehát a társada-

lom egésze, az emberek közö-
sen megfogalmazott törekvése 
képes elérni, hogy az „ezt kell 
tenni” valósággá is válhasson.

Folytatás a 2. oldalon

Közösségi gyűlés: mindnyájunk nevében félszázanKözösségi gyűlés: mindnyájunk nevében félszázan
Hirdetés

AA-MED Orvosi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.

honlap: www.aa-med.hu
E-mail: aamedkft@gmail.com

Intézményünkben lehetőség nyílik  
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elvégeztetésére.   Miskolcon egyedülállóan  a hét minden napján.  
Továbbá megnyitjuk  post-COVID-ambulanciánkat, ahol szakorvosi  

vizsgálattal és labordiagnosztikai vizsgálatokkal együtt  
kapunk képet az Ön állapotáról.  

Részletes információ és  időpont-egyeztetés  

a 06-30/691-88-89-es  
telefonszámon lehetséges.

SARS – CoV2 (COVID 19)  
Antigéngyorsteszt és COVID – 19  

ellenanyagvérteszt 

Ötven év egy munkahelyen – a mai 
rohanó világban szinte elképzelhetet-
lennek tűnik, Kárpáti József Attila vi-
szont pontosan ennyi ideje dolgozik a 
Miskolc Városi Közlekedési Zrt.-nél, 
illetve annak jogelődjénél a Miskolci 
Közlekedési Vállalatnál. Attilát júli-
usban köszöntötték az MVK közpon-
ti ünnepségén abból az alkalomból, 
hogy öt évtizede a vállalat dolgozója.

Portré a 4. oldalon



A napokban célba érkeznek 
a tegnap postázni kezdett 
meghívólevelek: az invitálást 
tízezer miskolcinak címez-
ték, és a szeptember-októ-
berben zajló Közösségi Gyű-
lésre szólnak.

Folytatás az 1. oldalról
De honnan tudhatjuk, mit 

akar „a nép”? Egyrészt abból, 
kire-mire szavazott a legutób-
bi választáson. Másrészt abból, 
hogy közvélemény-kutatások 
készülnek, olykor népszavazá-
sokat írnak ki bizonyos ügyek-
ben. Ám ezek sem kellően ha-
tékony módszerek. Vannak 
fontos kérdések, amikre ily 
módon nem lehet választ kap-
ni. Szerencsére születnek új 
módok, új eszközök. Ilyen ha-
tékony eszköz lehet a közössé-
gi gyűlés. A világon már több 
helyen kipróbálták, és úgy tű-
nik, jobb, sikeresebb, demok-
ratikusabb, mint bármi más 
eddig. Két célt is elérhetünk 
általa. Elég sok embert meg 
lehet szólítani és szólaltatni a 
közösségi gyűlés révén, hogy 
azt mondhassuk: „mindenki” 
akaratát összegezzük a végén. 

Másrészt akik tényleg hallatják 
a hangjukat a közösség egé-
sze képviseletében, azok fel-
készült, kellően tájékoztatott, 
tudatos állampolgárok. Hiszen 
a közösségi gyűlés fontos kez-
deti programpontja a tájékoz-
tatás-tájékozódás. Így lehet 
a vége is fontos: igazán a kö-
zösség nevében történő véle-
ményalkotás, javaslatok meg-
fogalmazása. Együtt.

A fővárost követően hazánk-
ban Miskolc a második nagy-
város – vidékiként tehát úttö-
rő –, amely elhatározta, hogy 
él ezzel a modern megoldás-
sal. Hallathassák a hangjukat 

a miskolciak is! Legyen végre 
egy fontos ügy, amiben idejé-
ben kikérik a véleményünket! 
A városlakók erre irányuló 
vágyát felkarolva állt az ön-
kormányzat vezetése a kez-
deményez mellé. A miskolci 
Közösségi Gyűlést szeptem-
ber 18-19-ére, illetve október 
2-3-ára hirdetik meg. Termé-
szetes, hogy „mindenki” nem 
lehet jelen rajta – százhatvan-
ezer ember semmilyen gyűlés-
terembe nem férne be. Nem is 
lehetne ekkora tömeget kellő-
en tájékoztatni, nem is lehetne 
köztük szabad és érdemi pár-
beszédet indítani, és nem is 

lehetne ilyen tömegben elvár-
ni, hogy mindenki a téma sú-
lyát átérezve vegye ki a részét 
az eszmecseréből. Mi tehát a 
megoldás? A nagyvilágban ki-
kísérletezték a legoptimálisabb 

formát. Hasonló a parlamenti 
képviselethez: félszáz embert 
választanak, illetve sorsolnak 
ki, hogy a teljes városi közös-
séget képviseljék. Megvannak 
a statisztikai módszerek, amik 
segítenek, hogy az az 50 részt-
vevő tényleg a miskolciak egé-
szét, a városi közösség nézete-
it legyen képes megjeleníteni. 
Mindenki nevében. Így lehe-
tünk biztosak benne, hogy ha 
nem is lehetünk ott mindnyá-
jan személyesen – de bárme-
lyikünk véleménye érvényre 
juthat a Közösségi Gyűlésen. 
Merthogy erre szolgál.

Persze, csak olyanok kerül-
hetnek a közösség képviselői 
közé, akik ezt szívesen vállal-
ják, mert szeretnék a miskol-

ciak nevében befolyásolni a 
jövő környezetvédelmi, gazda-
sági, politikai döntéseit. Hogy 
ki lesz, aki szívesen csatlako-
zik? Erre szolgál az előzete-
sen kiküldött sok ezer meghí-
vó. Aki arra pozitívan reagál, 
azaz a kérésnek megfelelően 
regisztrálja magát, azzal jel-
zi, hogy kész kivenni a részét 
a levegőminőség védelmének 
megvitatásából. A korábbi kül-
földi, illetve pesti példák azt 
igazolják, mindenki, aki így 
tesz, a kétszer kétnapnyi gyű-
lésezés zárásakor elégedetten 
állhat fel az asztaltól: megtet-
te, amit tehetett, elmondhat-
ta, amit gondolt, hozzárakta a 
nagy egészhez, amit szeretett 
volna.

Aktuális
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A megváltozott munkaképes-
ségű dolgozók foglalkoztatá-
sával a munkaerőpiac rejtett 
tartalékait lehet kiaknázni. 
Ennek az elvnek a jegyében 
nyitotta meg a dolgozók igé-
nyeihez alakított callcenterét 
hétfőn Miskolcon a Prohu-
man Magyarország.

Sokan félreértik a megvál-
tozott munkaképességű dol-
gozó kategóriáját, és nem tud-
ják, hogy olyan polgártársaink 
tartoznak bele, akiknek a tes-
ti vagy mentális sérülése nem 
feltétlenül zárja ki, hogy az ille-
tő teljes értékű munkát végez-
zen. A munkaadók egyre in-
kább felismerik a gazdasági és 
a szociális előnyeit a foglalkoz-
tatásuknak; ezt a folyamatot 
csak felgyorsítják a különböző 
állami támogatások.

A Prohuman Magyarország 
„esélyteremtő” callcenterének 
megnyitását is ezen előnyök 
dominálták. Ignácz Béla, a cég 
ügyvezető igazgatója családi 
és baráti példákon keresztül is 
megtapasztalta, mennyire fon-
tos a stabil munkahely a meg-
változott munkaképességű 
emberek számára: javítja a 
többségi társadalom elfogadá-
sát irányukba, emellett az ön-
becsülésükön is javít.

Az ügyvezető igazgató né-
hány példát is megemlített 
arra, hogyan alakították a 

munkakörülményeket a speci-
ális igényekhez: egyebek mel-
lett állítható magasságú asz-
talok, láb- és deréktámaszok, 
illetve hangszigetelő falak segí-
tik 30 ember munkakezdését a 
mai nappal. Ez a szám a jövő-
ben 50-re fog emelkedni.

Veres Pál polgármester a 
megnyitón elmondta, hogy 
az önkormányzat számára 
nagyon fontos az esélyegyen-
lőség, amit igyekeznek tá-
mogatni. Hozzátette, hogy a 
Prohuman hozzájárult ehhez 
a most létrehozott munka-
helyekkel, amelyek a megbe-
csülést, a közösségbe tartozás 
érzését és a támogatói légkört 
biztosítják.

Magyarország kormánya 
különböző kedvezmények-
kel támogatja a megváltozott 
munkaképességű dolgozók 

foglalkoztatását. Fülöp Attila, 
az EMMI szociális ügyekért 
felelős államtitkára ezen intéz-
kedések említése mellett arra a 
fontos tényre hívta fel a figyel-
met, hogy egy, a piaci verseny-
ben erőteljesen érdekelt cég 
gazdasági és szolidaritási érvek 
figyelembevétele mellett dön-
tött nem csupán a megválto-
zott munkaképességű embe-
rek foglalkoztatása, hanem a 
számukra megfelelő munka-
körülmények kialakítása mel-
lett is. Azért tettek így, mert ra-
cionális döntések alapján arra 
jutottak, hogy megéri nekik.

Egyre több megváltozott 
munkaképességű személy tud 
csatlakozni a munka világá-
ba, ami ma Magyarországon 
nagyjából 150 000 ember szá-
mára biztosít jövedelmet.

Király Csaba

Hegedűs Andrea szerint 
a két legsürgetőbb kérdés, 
hogy mikor történik meg 
végre a pedagógusbérek 
emelése, és mi lesz az is-
kolakezdést megelőző oltási 
programmal.

– Innen, Miskolcról üzenem 
a kormánynak, hogy az okta-
táspolitikája egy csődtömeg 
– fogalmazott keddi sajtótá-
jékoztatóján Hegedűs Andrea 
önkormányzati képviselő, a 
DK előválasztási jelöltje az or-
szággyűlési választásokon, aki 
mögött egyébiránt több évti-
zedes tanári munka és tapasz-
talat áll. – Nyakunkon a tan-
évkezdés, és rengeteg kérdés 
megválaszolatlan. A sok ak-
tuális és fontos oktatáspoliti-
kai kérdés közül kettőt tennék 
most fel. Az első az, hogy mi-

kor történik meg végre a pe-
dagógusbérek emelése. A má-
sik kérdésem az lenne, hogyan 
képzelik a szeptemberi tanév-
kezdést. Oltással vagy anélkül?

Hegedűs Andrea szerint ez a 
két legsürgetőbb feladat.

– A szakmákon belüli elis-
mertsége a pedagógus hivatás-
nak valahol a sor végén kullog, 
ezzel szemben a társadalom 
szempontjából a munkájuk 
fontossága az orvosi hivatás 
után a második helyet fog-
lalja el. A pedagógusok bér-
rendezése viszont 11 év alatt 
nem történt meg. Úgy gon-
dolom, hogy a pedagógus-
szakma megfelelő társadalmi 
elismertségéhez vezető út a bé-
rek rendezésével kezdődik. A 
megoldás szerintem az, hogy 
a mindenkori minimálbér ve-
títési alapját kell alapul venni a 

bérek számításánál, nem pedig 
a 2014-es fix minimálbért.

Hegedűs Andrea úgy véli, a 
felsőoktatásban dolgozó ok-
tatók és tanársegédek fizetése 
is több mint problémás: mai 
szemmel nevetségesnek tűnő 
szinten rekedt.

A képviselő másik kiemelt 
témaként az oltásról beszélt a 
közelgő iskolakezdés tükré-
ben. Jobban mondva az azzal 
kapcsolatos információk hiá-
nyáról.

– Európában már jelen van 
a delta variáns. Ez elővetíti a 
negyedik hullámot. A legve-
szélyeztetettebbek azok, akik 
még nem estek át az oltá-
son. Orbán Viktor kijelentése 
alapján felvehető lesz a har-
madik oltás, és regisztráció 
után a szülők kérhetik az ol-
tóanyagot a gyermekeik szá-
mára. Ez helyénvaló, viszont 
két hét múlva itt a tanévkez-
dés. A kormányfő azt ígérte, 
hogy a szeptember 1-jét meg-
előző két napon oltásnapokat 
szerveznek. Ezekről azonban 
még nem rendelkeznek az 
intézmények semmilyen in-
formációval. Remélni tudom 
csak, hogy a miniszterelnök 
valóban védi az egészségét a 
pedagógusoknak és a diák-
ságnak, mert a felelősség az 
övé – zárta gondolatait Hege-
dűs Andrea.            Bájer Máté

A Prohuman callcenterét hétfőn adták át. Fotó: Juhász Ákos

ÉRKEZNEK A MEGHÍVÓK  ÉRKEZNEK A MEGHÍVÓK  
A KÖZÖSSÉGI GYŰLÉSREA KÖZÖSSÉGI GYŰLÉSRE

Közösségi gyűlés Budapesten, 2020 nyarán. Fotó: kozossegigyules.demnet.hu

Újabb munkahelyek megváltozott Újabb munkahelyek megváltozott 
munkaképességűeknek munkaképességűeknek 

Hegedűs Andrea: A kormány Hegedűs Andrea: A kormány 
oktatáspolitikája csődoktatáspolitikája csőd

A DemNet Alapítvány, a Dialóg Egyesület Miskolc MJV. Önkormányzatával együttműködésben 
hirdette meg az első miskolci Közösségi Gyűlést, szeptember 18-19-ei és október 2-3-ai dátumok-
kal. A két hétvégén négy napon keresztül ötven miskolci polgár részvételével, valamint szakértők 
és műsorvezetők közreműködésével zajló esemény keretében a klímavédelem, környezetvédelem 
(ezen belül kiemelten a légszennyezés, hulladékégetés, közlekedés-tömegközlekedés) kérdéseivel 
foglalkoznak majd, aminek eredményéről a közvélemény is értesülhet. Az önkormányzat vezetése 
jelezte, hogy a városlakók közössége nevében megfogalmazódó végkövetkeztetést, a zárásként ké-
szülő javaslatcsomagot magára nézve megfontolandónak és követendőnek tartja.

„Levegőt! Mi szennyezzük, mi szívjuk. Mit tehetünk közösen, hogy jobb legyen a levegőminőség 
Miskolcon?” Erre a kérdésre avagy mottóra fűzik fel a felhívást a szervezők, ez adja tehát az első 
miskolci Közösségi Gyűlés témáját.

A Közösségi Gyűlés további háttérinformációi a miskolc.hu/tervezzukmiskolcot weboldalon ol-
vashatók.



A városvezetés úgy gondol-
ja, egy épület lebontása nem 
lehet politikai kérdés, nem 
történhet ideológiai alapon.

Folytatás az 1. oldalról
Mindezt egy olyan ikonikus-

sá vált miskolci épülettel kap-
csolatban írják, ami 12 évig lát-
ta el az említett funkciót, több 
évtizedig pedig teljesen más 
feladatairól emlékezhetnek 
rá a helyiek. Pusztán ezen az 
alapon bontógolyót „érdemel-
ne” a Herman Ottó Múzeum 
jelenlegi épülete is, hiszen az 
hosszabb ideig volt az egykori 
kormányzó párt székháza.

Éppen ezért Varga Andrea 
elmondta, Miskolc város pol-
gárai és Miskolc város vezeté-
se nevében szeretnék rögzíteni 
az alábbiakat: „Egy épület le-
bontásának, felújításának vagy 
hasznosításának kérdése soha, 
semmilyen körülmények kö-
zött nem lehet politikai kér-
dés, nem dőlhet el ideológiai 
alapon. Ez ugyanis olyan rossz 
emlékű korokat idéz, amikor 
vallási, politikai vagy nemzeti-
ségi okokból romboltak rezsi-
mek porig épületeket Magyar-
országon” – hangsúlyozta.

Azt sem tartja korrektnek, 
hogy egy ilyen döntést a kor-
mány és Alakszai Zoltán a mis-
kolciak feje felett hozott meg, a 
miskolciak megkérdezése nélkül 
döntött el. – Alakszai Zoltán erre 
nem kapott felhatalmazást a mis-
kolciaktól, nem lett polgármester, 
képviselői mandátumáról pedig 
lemondott. Alakszai Zoltán nem 
a miskolciakat képviseli, hanem 
a kormány akaratát Miskolcon. 
A kettő nem ugyanaz – fogalma-
zott Varga Andrea.

Otthon tér 2.0
Szopkó Tibor alpolgármes-

ter hangsúlyozta, elkötelezet-
tek amellett, hogy a városlakók 
véleményének figyelembevéte-
lével szülessen meg egy ilyen 
súlyú döntés.

– Minden városvezetés köte-
lessége figyelembe venni a vá-
roslakók véleményét a város fej-
lesztésének irányait illetően. Ezt 
kellett volna tennie az előző vá-
rosvezetésnek is, az Otthon tér 
kapcsán például, de akkor sem 
tették meg, és most sem teszik 
meg. Az Otthon tér esetében lát-
juk az eredményét annak, hogy 
mi történik, ha a kormány és az 
előző városvezetés a miskolciak 
feje felett dönt. Ilyen, amikor az 
emberek feje felett dönt a hata-
lom: kényszerpályára teszi a vá-
rosvezetést, és kényszerpályára 
teszi a miskolciakat is.

Az ITC lebontásának kérdése 
azonban még tervezés előtt áll, 
ezért a városvezetés helyi nép-
szavazás kezdeményezésének 
lehetőségét vizsgálja az ügyben.

Szakmai indokokat várnak
Badány Lajos alpolgármes-

ter kiemelte, hogy Miskolc ve-
zetése fontosnak tartja nem-
csak a miskolciak, hanem a 
szakemberek, az építész szak-
ma véleményét is.

– Azt szeretnénk, ha haladék-
talanul nyilvánosak lennének 
azok a szakmai anyagok, ame-
lyek alátámasztják a kormány és 
Alakszai Zoltán döntését. A mis-
kolciaknak jogukban áll tudni, 
hogy a város egyik használható 
épületét miért akarja porig rom-
bolni a kormány. Miskolc város 
vezetése mindemellett további 
szakértői egyeztetéseket is kez-
deményez az ITC-székház jövő-
je kapcsán független, a város ér-
tékei iránt elkötelezett építészek 
és műszaki szakemberek bevo-
násával. Miskolc városa nem já-
rul hozzá egy ilyen jelentőségű 
épület lebontásához a városla-
kók és a szakma véleményének 
megkérdezése nélkül – hangsú-
lyozta. Hozzátette, a város éppen 
ezért nem ad, mert nem adhat 

ilyen módon hozzájárulást sem-
milyen ingatlan bontásához, így 
nem támogatja az ITC lebontá-
sát sem.

Három év alatt változott a 
vélemény

Az ITC Székház 2017 óta a 
Magyar Állam tulajdonában 
és a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal va-
gyonkezelésében lévő épület, 
amit 2018-ban helyi védett-
ség alá vont a közgyűlés, így 
a tervezett bontás előtt ennek 
megszüntetésére van szükség. 
A sajtótájékoztatón Miskolc 
alpolgármesterei elmondták, 
ilyen megkeresés eddig még 
nem érkezett a város felé. Cso-
dálkoznak azon is, hogy miért 
akarnak lebontani egy épületet 
azok, akik három évvel ezelőtt 
védelembe vették azt. Hozzá-
fűzték: a helyi védelembe vé-
telről szóló előterjesztést anno 
aláírta Alakszai Zoltán is a te-
lepülés jegyzőjeként.

Bájer Máté
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Augusztus 23-a és szep-
tember 6-a között adhat-
ják le az állampolgárok 
ajánló aláírásaikat, ame-
lyek szükségesek a 2021-es 
országgyűlési előválasztá-
son a jelöltek indulásához.

Varga László csütörtöki 
sajtótájékoztatóján a kez-
deményezéshez kapcso lódó 
praktikus információ kat 
osz tott meg. Az ország-
gyű lési előválasztási kép-
viselőjelölt felhívta rá a 
figyelmet, hogy az elővá-
lasztás következő állomása 
az ajánló aláírások gyűjté-
se. Augusztus 23-a és szep-
tember 6-a között az egyéni 
választókerületben indul-
ni kívánó jelölteknek 400, 
míg a miniszterelnök-je-
lölti aspiránsoknak 20 000 
támogató aláírást kell ösz-
szegyűjteniük, hogy az elő-
választási szavazólapokon 
szerepelhessen a nevük.

Mindezt követi majd 
maga az előválasztás első 

fordulója szeptember 18-a 
és 26-a között, a második 
pedig október 4-étől 10-
éig. Az MSZP országgyű-
lési képviselője mindenkit 
buzdít a részvételre. Mint 
elmondta, bár új még ez a 
demokratikus rendszer, de 
a 2019-es főpolgármesteri 
választás előtt már sikere-
sen vizsgázott Budapesten. 
Hozzátette: az egységes el-
lenzéknek együtt, közös 
programmal valós esélye 
van leváltani a Fideszt.

Varga László megje-
gyezte, hogy ő Karácsony 
Gergely és az általa támo-
gatott jelöltek mellett tet-
te le a voksát, nekik fog-
ja gyűjteni az aláírásokat 
személyesen és aktivistá-
kon keresztül. Az ajánlá-
sok leadhatóak az MSZP 
Corvin utcai központjában 
hétköznaponkét 9 és 18 óra 
között, illetve a város kü-
lönböző pontjaira tervezett 
kitelepüléseken.

Király Csaba

Hétfőtől gyűjtik Hétfőtől gyűjtik 
az ajánlásokataz ajánlásokat

A vadásztársadalom ösz-
szefogásának köszönhetően 
újabb, hiánypótló eszközök-
kel gyarapodott a Megyei 
Központi Kórház Gyermek-
egészségügyi Központja.

Tavaly év végén második 
alkalommal rendezték meg 
országszerte a jótékonysá-
gi vadászatot. Az összegyűlt 
több mint kétmillió forintból 
légpárnás matracokat, mobil 
szívóállomást és csecsemő-
mérleget vásároltak a GYEK-
nek. Az Országos Jótékony-
sági Vadászat Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezetője el-
mondta, ez az ország második 
legnagyobb karitatív prog-
ramja. Fejes László szerint me-
gyénk kiemelt szerepet játszik 
a kezdeményezésben.

– Borsod egy különleges 
megye. A vadászok szellemi-

sége, az összefogás ereje, az 
adomány volumene mind az 
országos átlag fölé emelke-
dik – hangsúlyozta.

Révész János főigazgató 
elmondta, a Megyei Köz-
ponti Kórházban az adomá-
nyozásokat tekintve a jár-
ványidőszak alatt sincsen 
szünet. Ennek koordiná-
lására hozták létre az ado-
mányozók társaságát még 
2019-ben.

– A 2019-es évtől kezdve 
napjainkig a kórházba be-
érkező adományoknak az 
összértéke megközelítette a 
hárommilliárd forintot. Ez 
egy igen jelentős összeg, hi-
szen ha a kórház adott idő-
szakban végrehajtott önerős 
fejlesztéseit vizsgáljuk, ak-
kor ez nagyjából ennek a 25-
30 százalékát éri el – nyilat-
kozta a főigazgató.

Hiánypótló adományokHiánypótló adományok

A Velünk a Város frakció-
vezetője szerint kétszínű 
politikát folytatnak, akik 
lebontanák a székházat. Az 
ITC megmentésére indított 
petícióját már több mint 
ezer miskolci írta alá.

Folytatás az 1. oldalról
Simon Gábor a 2017. decem-

ber 21-én tartott rendkívüli 
közgyűlés tartalmi összefogla-
lóját idézte: „A törvény célja az 
építési beruházások mellett a 
települések sajátos településké-
pének védelme és alakítása tár-
sadalmi bevonás és konszenzus 
által. A településkép védelme a 
település vagy településrész jel-
legzetes, értékes, illetve hagyo-
mányt őrző építészeti arcu-
latának és szerkezetének – az 
építészeti, táji érték és az örök-
ségvédelem figyelembevételé-
vel történő – megőrzését vagy 
kialakítását jelenti.”

– Ez a javaslat, ami azóta 
rendelet lett, a településkép 
védelméről szól – összegzett 
a képviselő. – Külön kieme-
lik benne, hogy a helyi önkor-
mányzatnak kellett meghatá-
roznia, hogy melyik épületeket 

részesítik egyedi védelemben. 
Ehhez széles körű partnerségi 
és társadalmi egyeztetést kel-
lett a törvény szerint lefoly-
tatni, amit – az előterjesztés 
tanúsága szerint – az előző vá-
rosvezetés meg is tett.

Az iratok alapján az akko-
ri önkormányzat kikérte az 
ügyben a Magyar Építészka-
mara, a Nemzeti Média– és 
Hírközlési Hatóság, a kul-
turális örökség védelméért 
felelős miniszternek és az 
illetékes nemzeti park igaz-
gatóságának, valamint az ál-
lami főépítész hatáskörében 
eljáró megyei kormányhiva-

talnak a véleményét is. A ren-
deletet – benne a megóvandó 
épületek listájával – elfogadta 
a közgyűlés. Az említett listán 
pedig a 85. számú tétel az az 
ITC-székház volt, amit most, 
bő három évvel később, sze-
retnének lebontani.

A törvény szerint azokat 
az épületeket, amelyeket he-
lyi védelemben részesítettek, 
nem lehet lebontani, állagu-
kat meg kell őrizni, sőt, szük-
ség esetén fel kell újítani azo-
kat a tulajdonosnak.

2017-ben egyébként a hiva-
talos dokumentumokban még 
ITC-székházként hivatkoztak 

az épületre, amit mára már – a 
Magyar Közlönyben is – csak 
„volt MSZMP-székházként” 
emlegetnek, és aminek lebon-
tásával „végleg elköltöztetnék 
Lenint” Miskolcról. Az ITC va-
lóban 12 évig funkcionált párt-
házként, az utóbbi 30 évben 
azonban teljesen más feladatot 
látott el, és vált emlékezetessé a 
város lakói számára: több szala-
gavató, bemutató és városi ese-
mény mellett a Fidesz- KDNP 
is tartott rendezvényeket ben-
ne, például választást követő 
eredményvárót. Simon Gábor 
szerint sokan tekintenek ikoni-
kus, megóvandó épületként az 
ITC-re, őket kívánja a képvise-
lő egységbe vonni.

– Múlt héten petíciót indí-
tottam az épület megmentése 
érdekében. A miskolciak ál-
láspontját a kérdésben jól mu-
tatja, hogy néhány órán belül 
több százan jelezték csatlako-
zási szándékukat. E hét elejére 
már több min ezren írták alá 
névvel és lakcímmel a petíci-
ót, és még többen jelezték fe-
lém, hogy kiállnak az épület 
megmentése mellett.

BM

Simon Gábor: Akik négy éve megóvni, most Simon Gábor: Akik négy éve megóvni, most 
bontani akarják az ITC-tbontani akarják az ITC-t

Városvezetői nem az ITC bontásáraVárosvezetői nem az ITC bontására

Simon Gábor szerdán tartott újabb sajtótájékoztatót



Kárpáti József Attila öt, a 
városi közlekedési vállalatnál 
eltöltött évtized után vonul 
nyugdíjba a közeljövőben.

Ötven év egy munkahelyen 
– a mai rohanó világban szin-
te elképzelhetetlennek tűnik, 
Kárpáti József Attila viszont 
pontosan ennyi ideje dolgozik 
a Miskolc Városi Közlekedési 
Zrt.-nél, illetve annak jogelőd-
jénél a Miskolci Közlekedé-
si Vállalatnál. Attilát munka-
társával, Kelemen Zoltánnal 
együtt köszöntötték júliusban 
az MVK központi ünnepsé-
gén abból az alkalomból, hogy 
mindketten öt évtizede dolgo-
zói a vállalatnak.

A közlekedési cégnél már 
hagyománynak számít a kerek 
évfordulókat ünneplő dolgo-
zók köszöntése, azonban mint 
megtudtuk, az ötven év még 
ebben a sorban is ritkaságnak 
számít, ilyen sokáig egyhu-
zamban korábban még senki 
nem dolgozott az MVK-nál. 
A „Kelemen Művek” vezetőjét 
még januárban mutattuk be 
portrérovatunkban, ezúttal pe-
dig Attila következik.

– 1971-ben kezdődött az 
egész, akkor én még Selyeben 
éltem, innen jártam be Mis-
kolcra középiskolába. Gép-
lakatosnak tanultam előbb a 
116-os, később a 100-as isko-
lában, szakmai gyakorlatra 
pedig sikerült elintézni, hogy 
bekerüljek a közlekedési válla-
lathoz, az MKV-hoz – kezdte.

A villamosokkal kezdődött
Attila még jól ismerte a cég 

korábbi, Baross Gábor utcai 
telephelyét is, itt gyakorno-
koskodott a villamosüzemnél. 
„Ekkoriban érkeztek a város-
ba az FVV villamosok, amit a 
legtöbben csak sárgának vagy 

bengálinak neveznek. Ezeknek 
az összeszerelésében is részt 
vettünk, akkoriban ugyanis 
még darabokban szállították a 
gyárból a szerelvényeket, nem 
tréleren, ahogyan már a Sko-
dák érkeztek néhány éve. Az 
összeszerelés pedig a helyi köz-
lekedési vállalatok dolga volt” 
– meséli az MVK szakembere, 
aki a múltat megidézve hoz-
záteszi: az egykori telephely-
ből mára nem sok maradt, de 
az irodaház még mindig áll: ez 
az a borostyánnal sűrűn benőtt 
épület a Selyemréti Strandfür-
dő Baross utcai bejáratánál ta-
lálható parkolóban.

A közlekedési vállalat 1974-
ben költözött a Szondi György 
utcára, de ez az év Kárpáti At-
tila életében is fontos év volt: 
gyakorlat után ekkor már főál-
lásban folytatta munkáját a 
villamosüzemnél. „Ekkor már 
végeztem a szakmunkáskép-
zővel, de a munka mellett még 
sokat tanultam: esti iskolában 
érettségit szereztem, és külön-
féle tanfolyamokat, képzése-
ket is elvégeztem, egy részüket 
már az MKV-nál” – meséli.

A „villamosos” szamárlétrán 
szépen haladt előre, hosszú év-
tizedekig dolgozott ezen a te-
rületen: dolgozott a motorok 
és az áramszedők felújításán, 
de a kovács-, valamint a teker-
cselőműhelyekben is. Utóbbi 
helyen 17 évet töltött, nagyon 
sok barátot szerzett itt, sőt a fe-
leségét is ebben az egységben 
ismerte meg.

– Eredetileg a telephely is 
teljesen másképp nézett ki, fő-
leg ez a hátsó csarnokrész, ahol 
a villamosokat javítják. Az első 
nagyobb átalakítás a Tátrák ér-
kezésekor történt, a csarnok-
ban falakat bontottak ki, akná-
kat ástak. Ezek már korszerűbb 
szerelvények voltak, a tekercse-

lési munka pedig kevesebb lett, 
de azért még maradt a műhely. 
A mi életünkben nagyobb vál-
tozást a Skodák 2014-2015-ös 
érkezése hozott – teszi hozzá.

A változás évei
A csarnokokat újra átépítet-

ték, de Attila és munkatársai 
szempontjából fontosabb volt 
az a tény, hogy ezek a ma is köz-
lekedő szerelvények teljesen 
más technológiai színvonalat 
képviselnek, ráadásul a szer-
vizelésüket is a gyártó végzi. A 
villamosüzem munkatársait az 
MVK berkein belül osztották 
szét: a műszerész végzettségű-
ek a Skodák mellett folytatták 
a munkát, a többieket pedig az 
üzemanyagkútnál, a raktárban 
és a környezetvédelmi terüle-
ten kezdték el foglalkoztatni.

Attila 2017 óta dolgozik 
ezen a részlegen, ahol a ve-

szélyes hulladékok átvétele 
és a buszmosóból származó 
szenny víz kezelése éppúgy az 
ő és munkatársai napi felada-
tai közé tartozik, mint a fűtés-
rendszer kezelése, javítása. El-
mondja, mivel világ életében 
nyitott volt az új dolgok felé, 
ezért a jelenlegi munkájába is 
hamar beletanult.

Némi nehézséget csak a fo-
lyamatos, 0-24-es üzem je-
lentett, korábban ugyanis év-
tizedekig állandó délelőttös 
műszakban dolgozott. Mára az 
éjszakázást is megszokta, kol-
légáival pedig csakúgy mint 
régen, kifejezetten jó a viszo-
nya: munkatársaival mindig 
jókedvűen dolgoztak, a vicc, a 
humor végig szerepet kapott. 
A tekercselőműhely még meg-
van – mutatja Attila –, ott vi-
szont már csak egyedül és úgy 
is csak alkalmanként dolgozik: 

olyankor, ha a régi szerelvénye-
ket javítani kell.

Az utolsó napig
Mint mondja, csak az elis-

merések átadása előtt tudato-
sult benne, hogy ötven éve van 
a pályán, és hogy közelegnek a 
nyugdíjas évek. „Sosem voltam 
az a fajta ember, aki néhány 
fillérért munkahelyet váltson. 
Régen azt mondták, a közle-
kedés egy biztos munkahely, 
annak ugyanis mindig menni 
kell. Nem állítom, hogy az el-
múlt évtizedek során ne válto-
zott volna ez a szektor, így vele 
együtt az MVK is, de a válto-
zás természetes, én pedig nem 
bántam meg, hogy itt marad-
tam” – meséli Attila.

Miért is tette volna, hiszen 
sok, máig tartó barátság mel-
lett feleségét is a vállalatnál 
ismerte meg. „1992-ben há-

zasodtunk össze, három fiunk 
született, ma már mindketten 
felnőttek, és nagyszerűen meg-
állják a helyüket az életben” 
– hangsúlyozza a veterán, aki 
elmondja még: a hosszú mun-
kásévek után most már várja a 
pihenést, ami azonban szintén 
aktív lesz.

– Szikszón élünk, a ház kö-
rül mindig van mit csinálni, a 
legtöbb ház körüli munkához, 
karbantartáshoz nem hívok 
szakembert, magam végzem 
el, mert örömöt lelek benne. 
Emellett a hobbimra, a ker-
tészkedésre is több idő jut 
majd – zárja Attila. Hozzáteszi: 
a tervei szerint az utolsó mun-
kanapja sem különbözik majd 
nagyon a többitől, a feladatait 
ugyanúgy a legjobb tudása sze-
rint végzi majd el, mint tette az 
elmúlt ötven évben.

Tajthy Ákos
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Kárpáti József Attila dolgozott a motorok és az áramszedők felújításán, de a kovács-, valamint a tekercselőműhelyekben is. Fotó: Mocsári L.
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Óriási a hivatalok levélforgal-
ma. Azt hihetnénk, hogy az elekt-
ronikus kommunikációval keve-
sebb papír fogy, és megmenthetjük 
a kivágásra ítélt erdőségeket. Hiába 
minden e-mail végén a figyelmez-
tetés, ha nem muszáj, ne nyom-
tassunk ki mindent. Jómagam is 
fuldoklom a szobámban felhalmo-
zott papírtengerben. Jobban bízom 
a nyomtatómban, mint a gépem 
memóriájában. Időnként próbálok 
szelektálni, de keservesen. Megesik, 
hogy a már szemetesben landolt 
feljegyzést visszahalászom. Kis Jó-
zsef, a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Levéltár igazgatója már sokkal 
komplexebben, perspektivikusab-
ban látja az írásbeliség, az életünk 
lenyomatát őrző dokumentumok 
jelentőségét. Vajon mi is a funkci-
ója a levéltáraknak, tudja-e min-
denki, hogy ezek az intézmények 
képezik a történelemírás alapjait, s 
ezekben egyesül a kollektív emléke-
zetünk tárháza?

Még Mária Terézia korában 
alapították meg az ország első le-
véltárát, neki köszönhetjük, hogy 
akkoriban egybegyűjtötték a már 

korábban keletkezett és még fenn-
maradt írásos dokumentumo-
kat. Kis József meséli, manapság is 
megesik, hogy a posta egyik fiókjá-
nak vélik. Rájuk telefonálnak, hogy 
meddig őrzik még a küldeményü-
ket, mikor lesznek szívesek már ki-
vinni a levelüket. Jókedvükben azt 
szokták mondani, türelem, még a 
XIII. századbeli leveleket se pos-
tázták. Valóban, büszkék rá, hogy 
a miskolci levéltár kincsei között 
1270-es nyéki ingatlanbejegyzése-
ket is őriznek. Különlegesek, hiszen 
a mohácsi vész előtti iratok közül 
nem sok maradt fenn mára.

A megyei levéltár gyűjtemé-
nyének a nagyságára jellemző, 
hogy ha valamennyi dokumen-
tációt élére állítanának, több 
mint 13 kilométer hosszúságú 
lenne. A mezőcsáti fiókot már 
felszámolták, az ottani irato-
kat Alsózsolcára vitték, viszont 
a sátoraljaújhelyi városházán, 
az ország egyik legrégebbi ilyen 
intézménye máig is létezik. Ösz-
szességében Kis József birodal-
ma több történelmi vármegyére 
való anyagot őriz. Itt található a 

borsod-gömör-kishonti, az aba-
új-tornai, a zempléni és termé-
szetesen a miskolci anyagok jó 
része is.

Milyen ütemben bővül a levél-
tár állománya és honnan, milyen 
rendszerben érkezik az utánpót-
lás? A törvények, a rendeletek elég 
változóak. Jelenleg a bíróságok, az 
ügyészségek és a rendőrség úgy 15 
évenként selejtezi le az iratait. Te-
hát minden évben a másfél évtize-
de készülteket adják át a levéltár-
nak. Jó tudni, hogy már régóta nem 
őriznek úgynevezett titkosított, mi-
nősített anyagokat.

A helyi kutatók szabadon ta-
nulmányozhatják a közelmúltunk 
írásbeli feljegyzéseit. Tehetik ezt va-
lamelyik egyetem vagy alapítvány 
megbízásával, de a nagy többség 
inkább úgynevezett családfakuta-
tóként böngészi a kikért feljegyzé-
seket. Még többen az úgynevezett 
ingatlancserék, eladások, tulajdoni 
lapok keresésével foglalatoskodnak. 
Sajnos ez a fajta a nyilvántartási 
rendszer nem minden időben volt 
tökéletes, és máig is gyakoriak az 
ebből eredő pereskedések.

Kérdeztem, hogy vásárolnak-e 
értékes hagyatékból származó leve-
lezéseket. Az igazgató szerint meg-
van ennek az elvi lehetősége, de az 
elmúlt időszakban nem éltek ezzel. 
Gyakoribb, hogy nemesi családok 
önként átadják a történelmük do-
kumentumait. Például Hatvani 
Zoltán, a rendszerváltás után me-
gyénk országgyűlési képviselője, aki 
a megyei közgyűlésben is szerepet 
vállalt, nekik ajándékozta a család 
összes postáját a XVII. századtól 
visszamenőleg.

Hogy mikorra növi ki a mis-
kolci levéltár a mostani épületét, a 
volt pénzügyminisztériumi palotát, 
amely az átkosban a begyűjtési hi-
vatalnak is helyet adott? Könnyű 
kikalkulálni, közel járnak már eh-
hez. Szerencsére a kormány a Mis-
kolci Egyetemen már lerakta az új 
levéltár alapjait, és megkezdték a 
minden igényt kielégítő komplex 
tárhely építését. Ahol még arra is 
gondjuk lesz, hogy az értékes kor-
dokumentumoknak számító papí-
rosoknak a legmegfelelőbb klíma-
viszonyokat teremtsék meg.

Szántó István

Jegyzet

Minden kutatható már a miskolci levéltárbanMinden kutatható már a miskolci levéltárban

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

Augusztus 23., hétfő: 6:00 Az előző esti 
adás ismétlése, 9:50 Képújság, 18:00 
Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 
Miskolci Napló (közéleti magazin), 
19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-je-
lentés, 19:20 Honvéd7 (honvédelmi 
magazin), 19:35 Üzleti negyed, 20:00 
Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 
20:25 Vad Szigetköz, 21:00 Képújság

Augusztus 24., kedd: 6:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 9:20 Képújság, 
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-je-
lentés, 18:25 Sportpercek, 19:00 
Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelen-
tés, 19:25 Egy nap a világ - Tunézia, 
20:00 Híradó ism., 20:15 Időjá-
rás-jelentés, 20:20 Magyarok a Bar-
cáért, 21:10 Képújság

Augusztus 25., szerda: 6:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése, 9:20 Képújság, 
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelen-
tés, 18:25 Egészségpercek, 19:00 
Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés 
ism., 19:20 Egy év a méhesben, 20:00 
Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 
20:25 A Dunakanyar és a Szentend-
rei-sziget titkai, 21:00 Képújság

Augusztus 26., csütörtök: 6:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 10:00 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 
Időjárás-jelentés, 18:25 Prome
nád (kulturális magazin), 19:00 

Híradó ism., 19:15 
I d ő j á r á s - j e l e n -
tés, 19:25 Basz
szuskulcs – Pataky művek ism., 
20:00 Híradó ism., 20:15 Időjá-
rás-jelentés, 20:25 Dixie30+1 kon-
cert, 21:50 Képújság

Augusztus 27., péntek: 6:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése, 10:00 Képúj-
ság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjá-
rás-jelentés, 18:25 Gazdasági 
Navigátor, 19:00 Híradó ism., 
19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Su
hanj velem! ism., 20:00 Híradó 
ism, 20:15 Időjárás jelentés, 20:25 
Táncból katedrálist, 21:00 Képújság

Augusztus 28., szombat: 7:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 11:00 
Képújság, 18:00 Krónika (heti hír-
összefoglaló), 18:25 Miskolci Nap
ló ism., 19:00 Krónika ism., 19:25 
Egészségpercek ism., 20:00 Kró
nika ism., 20:25 A fegyházlelkész, 
22:00 Képújság

Augusztus 29., vasárnap: 7:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 11:20 
Képújság, 16:00 Hívőszó, 18:00 
Krónika, 18:25 Promenád (kul-
turális magazin) ism., 19:00 Kró
nika (ism.), 19:25 Gazdasági Na
vigátor ism., 20:00 Krónika ism., 
20:25 Veteránfilm, 21:30 Képújság



A hányattatott sorsú szent 
helyet egy maroknyi katoli-
kus közösség használja alka-
lomszerűen.

Néhány hete mutattuk be 
népszerű „Akkor és most…” 
rovatunkban a néhai diós-
győr-vasgyári kórházi kápolnát. 
A régi képeslap még az épület 
fénykorát mutatja, Juhász Ákos 
fotóriporterünk felvétele pe-
dig azt, hogyan néz ki ma. A 
fotópár megjelenését követően 
egyik olvasónk arról tájékoztat-
ta szerkesztőségünket, hogy a 
kápolna 2017 óta ismét üzemel. 
Találkozót kértünk a közösség-
től, meséljenek az épületről, il-
letve hogy milyen céllal kezdték 
el több mint hatvan év eltelte 
után ismét használni a majd-
nem elfeledett kis kápolnát. Az 
épületben Bárcziné Sowa Ha-
lina, a kápolnát látogató hívek 
egyike, nem mellesleg a Len-
gyel Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke kalauzolt minket.

Az épület nagy része üres: nin-
csenek már bútorok az egykori 
igazgatósági szárnyban és a gaz-
daságiban sem, mint ahogyan a 
nővérek néhai lakhelye, az első 
emelet is üres. Kivéve a kis ká-
polnát, amit az elmúlt években a 
hívek rendeztek be újra – kezdte 
Bárcziné Sowa Halina.

Szerzetesrend használta
– A Jézus Szíve kápolna is, 

amely elsősorban a kórházban 
szolgálatot teljesítő Assisi Szent 

Ferenc lányairól elnevezett apá-
carend tagjainak biztosította a 
mindennapi szentmise látoga-
tásának lehetőségét. A közelben 
lévő plébániatemplom papjai 
minden nap szentmisét celeb-
ráltak a kápolnában, ahol az 
apácákon kívül gyakran megje-
lentek a kórház orvosai, betegei, 
valamint a közelben lakó hívek 
– idézi fel a régmúltat.

A templom jövője a második 
világháborút követő években 
lett bizonytalan. A kommunis-
ta rezsim az egyházak háttérbe 
szorításával és a szerzetesren-
dek azonnali feloszlatásával 
kezdte meg regnálását.

Méltatlanul számolták fel
„Kortárs szemtanúk beszá-

molói szerint az 1950. év nyarán 
a kórház apácáit összegyűjtöt-
ték, és a miskolci szeméttelep-
re szállították az ÁVH emberei, 
ahol rájuk fogott fegyverekkel 
kényszerítették őket arra, hogy 
azonnal vegyék le szerzetesi öl-
tözéküket, és a szemét között 
keressenek maguknak ruhákat. 
A nővérek kényszerűen teljesí-
tették a parancsot, majd többen 
közülük ápolóként visszatértek 
a kórházba – immár civilként – 
szolgálni az arra rászorulókat” 
– teszi hozzá Bárcziné Sowa 
Halina.

Ezzel egy időben a kápol-
nában megszüntették a szent-
miséket, az oltárt, a szobrokat, 
a padsorokat, a harmóniumot 
és a többi berendezési tárgyat 

a néhány száz méterre levő 
plébániatemplomba menekí-
tették át a hívek. Az üres ká-
polnát bezárták, később pedig 
a falakon található freskókat 
is lefestették, majd ezután ta-
nácsteremként vették birtokba 
az egykori szent helyet, mely 
pártgyűléseknek, tanácskozá-
soknak, nyugdíjas-búcsúztatá-
soknak és egyéb munkahelyi 
összejöveteleknek a helyszíné-
ül szolgált közel hatvanhét esz-
tendőn át.

Az emlékezetben végig élt
Később azonban az idősek 

elbeszélései alapján kezdték el 
a hívek keresni a vasgyári kór-
ház kápolnáját. Miután ráta-
láltak, tárgyalások kezdődtek 
a kis gyülekezet és a kórház 
vezetése között az egyébként 
állami tulajdonban lévő épü-

let kápolnává történő vissza-
alakításával kapcsolatosan. A 
tárgyalások és egyeztetések 
eredményre vezettek, a kór-
ház vezetése úgy döntött, hogy 
szentmise és egyéb liturgikus 
célokra átadják a kápolnahe-
lyiséget.

– Hála Tilosanec atyának, 
sikerült oltárt szerezni, majd 
ezután hozzáláttak a hívek a 
kápolna szerény berendezése-
inek beszerzéséhez. Az előké-
szítő munkálatok után 2017. 
május 14-én délután 5 órakor 
Introibo ad altare Dei imád-

sággal kezdődően újra a ha-
gyományos szentmise csen-
dült fel a sokat megélt falak 
között. Külön örömünkre szol-
gált, hogy az első szentmisén a 
hívek között helyet foglalt egy 
olyan 92 éves idős hölgy is, aki 
ennek a kápolnának rendsze-
res látogatója volt az 1940-es 
években. Bízunk benne, hogy a 
jövőben a kápolna a katolikus 
hit fellegváraként most már 
hosszú időn át működhet, és 
az oda betérő emberek méltó 
körülmények között vehetnek 
részt a Legszentebb Áldozat 
bemutatásán – zárta Bárcziné 
Sowa Halina, aki köszönetet 
mondott a kórház egykori, va-
lamint Miskolc jelenlegi veze-
tésének is azért, hogy a kápol-
na a tulajdonosváltás után is 
folytathatta működését.

Tajthy Ákos
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Szintézis címmel a miskolci 
városháza aulájában nyílt 
meg csütörtökön az a kiállí-
tás, ami fiatal kortárs művé-
szek ecsetvonásain keresztül 
mutatja be mindennapi vilá-
gunkat, életünket. 

A kultúra és a művésze-
tek elhivatott támogatójaként 
az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő kiállítássoroza-
tot szervezett, melynek célja, 
hogy minél többen megis-
merhessék a tehetséges mű-
vészek munkáit. A kiállításso-
rozat első részét Budapesten 
tartották, a második állomás 
pedig Miskolc, ahol Csanálosi 
Mária, Gulyás Andrea, Király 
Gábor, Lajkó Nóra, Mányoki 
Ádám, Mátyási Péter, Pinczés 
József, Szabó Franciska és Vég-
vári Gergely műveit mutatták 
be.

Veres Pál, Miskolc polgár-
mestere megnyitóbeszédében 
elmondta, a művészet arra vál-
lalkozik, hogy egy-egy esemény 
kapcsán gondolatokat, üzene-
teket közvetítsen a befogadó 
nézők, hallgatók felé. – Fon-
tos, hogy az ilyen kiállításokon 
megismerheti a közönség a kor-
társ művészek gondolatait és 
látásmódját. Nagy megtisztel-
tetésnek tartom, hogy vidéki vá-

rosként Miskolc lett a kiállítás-
sorozat első állomása – mondta.

A rendezvény fővédnöke 
Csöbör Katalin országgyűlé-
si képviselő volt. – Olyan csa-
ládból származom, ahol min-
dig is fontos szerepet kapott a 
művészet: azt tanultam, hogy a 
művészek testesítik meg a kul-
túránkat. Fontos, hogy legyen 
egy-egy kortárs alkotás intéz-
ményeink falán, főtereinken. 
Emellett arra buzdítok minden-
kit, hogy családilag is támogassa 
a művészetet.

Kónya Ábel, a Herman Ottó 
Múzeum Miskolci Galériájának 
tagintézmény-vezetője szerint a 

jól elhelyezett művészeti alkotá-
sok megfelelő otthont találnak a 
köztereinken és a közintézmé-
nyeinkben. – Bízunk abban is, 
hogy a múzeumok sok olyan 
jó kezdeményezést indítanak, 
amik kicsit a galériák felé terelik 
a látogatókat. A képzőművészet 
ugyanis nagyon fontos műfaj – 
összegzett.

Szűcs Péter, a Miskolci Egye-
tem rektorhelyettese elmond-
ta, intézményük örömmel tá-
mogatta a rendezvényt. – Az 
oktatás mellett nagyon fontos 
a tehetséggondozás is a Mis-
kolci Egyetemen. A szellemi 
értékekre ennek a térségnek is 

szüksége van – mondta a rek-
torhelyettes, aki azt kívánta a 
kiállító művészeknek, hogy 
váljanak klasszikussá.

Monszpart Zsolt, a Támoga-
táskezelő főigazgatója arról be-
szélt, az elmúlt négy évben 335 
milliárd forinttal támogattak 
művészeket. – Határon túl élő 
művészeket is számon tartunk a 
támogatottak között – mondta.

A Szintézis című tárlat au-
gusztus 23-ától szeptember 
13-áig, hétfőn, kedden és csü-
törtökön 8 és 16 óra között, 
szerdánként 8 és 17.30, pénte-
kenként pedig 8 és 12 óra között 
tekinthető meg.

A kis kápolnát az elmúlt években a hívek rendezték be újra. Fotó: Juhász Ákos

A kiállítást csütörtökön nyitották meg a városháza aulájában. Fotó: Horváth Csongor
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Korában ezt írtuk az épületről
A Vasgyári kolónia területén az első „betegszoba” 1882-ben 

kezdte meg a működését, a kórházat pedig 1898-ban kezdték 
el építeni a Kerekdomb tövében. Az 1901-ben átadott intéz-
mény a maga korában modernebb volt a városi közkórház-
nál. Bővítése 1940-ben kezdődött, először a belgyógyászati pa-
vilon készült el, 1941-ben a szülészet. Az együttes harmadik 
eleme a felvételi épület és nővérotthon, amely az akkori kór-
házegyüttes bejáratánál lévő első épület volt. Fent, a már em-
lített funkciókon kívül itt kapott helyet a kórházi kápolna. Ké-
sőbb az egészségügyi intézmény igazgatósága is működött itt. 
2008-ban szervezetileg összevonták a Semmelweis-kórházzal, 
a 2017 utáni egészségügyi átszervezéseket követően pedig szin-
te kiürült az intézmény, ez az épület is üresen áll.

Hatvan év szünet után ismét működik  Hatvan év szünet után ismét működik  
a Diósgyőri Kórház egykori kápolnájaa Diósgyőri Kórház egykori kápolnája

A miskolci önkormányzat 
a Környezeti és Energia-
hatékonysági Operatív 
Program keretében rajz-
pályázatot hirdet a klíma-
változás jegyében.

A pályázat célja az óvodás 
és iskolás gyerekek körében 
a környezetvédelemmel, ég-
hajlatváltozással kapcsola-
tos információk terjesztése, 
a Föld megóvásának, az ég-
hajlatváltozás mérséklésé-
nek a fontosságára való fi-
gyelemfelhívás. A pályázat 
keretében arra kérik a gyer-
mekeket, hogy a rajzaikon 
keresztül mutassák be, mit 
jelent számukra a klímavé-
delem, mit tehetünk boly-
gónk megmentéséért. Alko-
tásaikban megmutathatják, 
mit szeretnének megváltoz-
tatni a felnőttek viselkedé-
sében, hogy környezetünk 
élhetőbb, fenntarthatóbb le-
gyen.

Egy alkotó kizárólag 
egyetlen alkotással pá-
lyázhat; a pályaműnek ce-
ruza, zsírkréta, filctoll, 
grafit, pasztell, festék alapú 
rajzeszközzel vagy kollázs-
technikával kell készülnie. 

Kérik, hogy a rajzok esetén 
a pályázati munka hátuljára 
ragasztással vagy nem eltá-
volítható, nem lemosható 
írással adjanak meg egy, a 
pályamunkához tartozó jel-
igét.

A pályamunkához mellé-
kelni kell a hiánytalanul ki-
töltött, és a pályázó törvé-
nyes képviselője által aláírt 
regisztrációs lapot, amely a 
miskolc.hu-ról tölthető le. 
A pályamunkákat a Mis-
kolc MJV. Önkormányza-
ta 3525 Miskolc, Városház 
tér 8. Ökomenedzser Iroda 
címre kell eljuttatni, vagy 
e-mailben elküldeni a pa-
lyazat@miskolc.hu címre. 
A borítékon kérik, hogy 
tüntessék fel: „Klímavédel-
mi rajzpályázat”. A pályá-
zat lezárásának határideje: 
október 1., péntek, 12:00 
óra. Pályázni három kor-
csoportban - óvodás gyere-
kek, 7-10 éves alsó tagoza-
tos diákok, 11-14 éves felső 
tagozatos diákok - lehet. 
Győzteseket korcsoporto-
ként hirdetnek. Az ered-
ményhirdetést és a díjátadó 
ünnepséget október 8-án 
tartják.

RAJZPÁLYÁZAT A RAJZPÁLYÁZAT A 
KLÍMAVÉDELEMRŐLKLÍMAVÉDELEMRŐL



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

Azért, mert nagyszerű taná-
raim voltak.

Az első tanáraim apám és 
anyám voltak. Apámtól a ze-
nélés, anyámtól az olvasás örö-
mét kaptam. Hétéves korom-
ban kezdtem hegedű– meg 
szolfézsórákra járni. Negyedi-
kes koromban már túl voltam 
Nyilas Misi meg A Pál utcai 
fiúk történetén, és Kittenberger 
afrikai, Molnár Gábor brazíliai 
kalandjait, Fekete István állatre-
gényeit olvastam rongyosra egy 
nyáron. Aztán, ahogy teltek az 
évek, a hegedűt a gitár, az útle-
írásokat európai meg amerikai 
kortárs irodalom váltotta fel.

Most, amikor tanáraimról 
gondolkodom, elsőként ze-
netanárom, Láda Endre jut 

eszembe, aki talán ifjúkori ál-
mait valósította meg azzal, 
hogy tanítványaiból megala-
pította a 14. Számú Általános 
Iskola zenekarát. Emlékszem, 
amikor jeles ünnep közele-
dett, még órákról is elengedtek 
bennünket zenekari próbák-
ra. Szolga István, akihez szol-
fézsórára jártam, igazi tanító 
volt. Olyan szeretettel nevelt 
bennünket, ahogy csak azok 
tudnak, akiknek lámpást adott 
az Isten a kezükbe.

Középiskolásként a Kos-
suth-gimnáziumba jártam a 
Dayka Gábor utcába. Igazga-
tónőm, Sárközi Andorné, Éva 
néni a miskolci középisko-
lai oktatás meghatározó alakja 
volt. Úgy marad meg emlékeim 
között, mint pöttöm asszony 
hatalmas hanggal, Trabant au-
tóval és mérhetetlen nagy szív-
vel. Kiáltott, ha arra volt szük-
ség, és szelíden, szeretettel szólt, 
ha dicsért. Városvezetői pálya-
futásom egyik legemlékezete-
sebb pillanata az volt, amikor 
egy városünnep alkalmával én 
adhattam át kivételes életművé-
ért járó kitüntetését.

Nagyon szerettem német 
nyelvtanáromat, Sír Lászlót, 
aki órákon nagyon szigorú 
volt, azon kívül pedig „majd-

nem barát”, első beatzeneka-
runk menedzsere, aki néha 
beállt közénk zenélni. Jó orgo-
nista volt. Nem véletlen, hogy 
évtizedekkel később hosszú 
évekig irányította a miskol-
ci szimfonikusokat. Aztán ké-
sőbb már nemcsak majdnem, 
hanem úgy érzem, egészen ba-
rátok lettünk.

Tiszteltem Bozsik Sándor-
nét, aki történelmet tanított, 
és szerintem a gimnázium 
legszigorúbb tanára volt. Kati 
néninél, bár akkor így nem 
mertük szólítani, örökös né-
gyes lettem. Ma sem értem, 
hogy miért, mert én úgy érez-
tem, hogy ötöst érdemelnék. 
Visszagondolva az óráira, kö-
vetkezetességére és szigorá-
ra, az a négyes ma egy ötös-
sel felér.

Szerettem Böbe nénit, He-
gedűs Lászlónét, aki bioló-
giát tanított nekem, és Kör-
nyey Lászlónét, akitől ugyan 
nem tanultam meg jól oro-
szul, de nagyszerű irodal-
mi színpadot csináltunk a 
pinceklubban. Emlékszem 
Gorkij Makar Csudrájának 
próbáira. Orosz népdalokat 
kellett énekelnem és gitá-
roznom, és közben ellógtam 
néhány matekóráról. Persze 
engedéllyel.

Volt néhány tantárgy, mely 
egyáltalán nem tartozott a ked-
venceim közé. Az egyik a rajz 
volt. Pedig szerencsés ember va-
gyok, mert Csabai Kálmán mű-
vésztanártól tanulhattam. Em-
lékszem, egyszer egy bögrét 
kellett festeni. Én, hallgatva rá, 
nagyon igyekeztem, és bátran 
mártogattam a vízbe ecsetemet. 
Sajnos túl gyakran, mert a rajzlap 
a sok víztől egy idő után elkez-
dett dombvidékhez hasonlítani. 
Megállt felettem és csak annyit 
mondott: „Úgy látom, fiam, ez 
egy bögre a hullámzó tengeren.”

Végére hagytam, pedig a sor 
elejére kívánkozna magyarta-
nárom, Kovács Ferencné, Irénke 
néni. Dolgozataimat, írással való 
próbálkozásaimat gyakran tör-
ték meg piros betűs javításai, kí-
méletlen megjegyzései. Megmu-
tattam neki néhány versemet is, 
amikről sommásan azt mondta, 
inkább zenéljek. Súlyos és nehe-
zen gyógyuló sebet ejtettem lel-

kén azzal is, hogy nem voltam 
hajlandó kívülről megtanulni a 
feladott verseket. Hosszú haja-
mat látva pedig gyakran mond-
ta, hogy vágassam le, mert így 
nem lehet gimnáziumba járni. 
Aztán idővel megbékélt. Sok év-
tizeddel később egyszer együtt 
koszorúztuk Szabó Lőrinc em-
léktábláját a Kossuth utcában. 
Akkoriban jelent meg Csorba 
Piroskával közösen írt köny-
vünk. Rám nézett mosolyogva 
és azt mondta: „Nekem te vagy 
életem legnagyobb meglepe-
tése”. Én pedig azt válaszoltam 
neki, hogy valószínűleg inspirál-
tak a piros betűs javítások, meg 
az akkoriban néha bántónak ér-
zett megjegyzések. Ezzel el is in-
téztük a múltat, és mindketten 
jót nevettünk.

Még sokan voltak, akik éle-
tem egy pillanatában fogták a 
kezem, mutatták az utat. Isten 
áldja őket jóságukért.

Fedor Vilmos

Miért Miskolc? 30. rész – Általuk lettem, aki vagyok Miért Miskolc? 30. rész – Általuk lettem, aki vagyok 

 A Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium homlokzata napjainkban. Fotó: Mocsári László

Miskolc első ismert iskolája már a 15. században létezett. Legrégebbi múltra a Földes Fe-
renc Gimnázium tekint vissza, amely két, több évszázados múltú intézmény, a Lévay József 
Református Gimnázium és a Miskolci Katolikus Fiúgimnázium összevonásával jött létre. 
Ezen a két felekezeten kívül még több másiknak is volt iskolája már a 18-19. században: az 
ortodox görögkeletieknek és a zsidóknak is. A fiúiskolák mellett már a 19. században létre-
jöttek a leányiskolák is. 1920. február 15-én az evangélikus egyháztanács elnöksége bejelen-
tette, hogy az eperjesi tanítóképzőt a miskolci egyházközösséghez helyezi át. Az Evangélikus 
Tanítóképző épületét ezt követően, 1928-ban avatták fel. A képzés 1948-ban az államosítás-
sal szűnt meg, ekkor lett Kossuth Lajos Gimnázium, amely 2001. augusztus 15-éig működött. 
2001. augusztus 16-ától újra az Evangélikus Egyház gondozásába került.

A 60-as években kerültek iskolapadba az ötvenes években születettek, a Ratkó-korszak 
gyermekei. Akkoriban az általános iskolákat még számokkal látták el. E könyv szerzőjének 
iskolája, a 14. Sz. Általános Iskola, a martintelepi Forgách utcában működött. A 211 ezer 
lakosú Miskolcnak a nyolcvanas évek végén 43 általános iskolája volt, nem számítva a spe-
ciális iskolákat, a zenedéket.

Kultúra Miskolci Napló6

Tizedik alkalommal rende-
zik meg az állatkertek éjsza-
káját. Az idei ÉjszakáZOO 
számos érdekességet tarto-
gat a Miskolci Állatkert és 
Kultúrpark látogatóinak.

Augusztus 27-én az ér-
deklődők testközelbe ke-
rülhetnek a „nemszeretem” 
állatokkal, a TapogatóZoo-
ban különböző koponyákat, 
agancsokat és tojásokat lehet 
majd megtekinteni és kézbe 
venni, az éjszakai etetések so-
rán pedig az éjjel aktív álla-
tok természetes viselkedését 
lehet majd tanulmányozni. 
Az afrikai hangulatról a Kul-
túrafrika Alapítvány dobosai 
és táncosai gondoskodnak. 

Az eseményre ellátogatók a 
Herman Ottó Múzeum jó-
voltából megismerkedhetnek 
a sötétben világító ásványok 
titkaival, de a különböző 
fosszíliák segítségével a múlt 
történéseibe is bepillanthat-
nak. 

Az ÉjszakáZOO program-
mal az állatkert 19 és 23 óra 
között várja látogatóit. Jegy-
váltás ezen a napon 21 óráig 
lehetséges. A nap folyamán 
érkezők folyamatos benntar-
tózkodás mellett részt vehet-
nek az esti programokon. Je-
gyek elővételben augusztus 
23-ától kaphatók az állatkert 
pénztárában.

A részletes program a mi-
nap.hu-n olvasható.

A hétköznapi bringásoknak nyereményjátékot, a helyi cé-
geknek workshopot szervez a Magyar Kerékpárosklub a 
Bringázz a munkába! idei kampányában.

Hasznos tippekkel szolgál 
a cégek számára a kerékpáros 
munkába járás elősegítésé-
hez, és nyereményjátékot kí-
nál a bringás közlekedőknek 
augusztus-szeptember során 
Miskolcon a Magyar Kerékpá-
rosklub idei rendhagyó kam-
pányában. A hétköznapi brin-
gázást népszerűsítő kampány 
havonta más-más nagyváros-
ra fókuszál, és Miskolc már az 
ötödik idei állomása.

Inkább bringázz, Miskolc! 
címmel képmegosztós nyere-
ményjáték indul, amiben ér-
tékes nyereményeket nyerhet 
az, aki #miskolconbringázom 
hashtaggel posztol nyilvános 
képet az Instagramra vagy 
Facebookra arról, amint a vá-
rosban bringázik: munkába, 
boltba, ügyet intézni vagy csak 
kikapcsolódásképp.

Vajon jobb bringás hangula-
tot mutat Miskolc, mint Buda-
pest, Székesfehérvár, Győr vagy 

épp Kecskemét tette a korábbi 
hónapokban? Ha abból indu-
lunk ki, hogy Miskolcról sokan 
járnak fel a Bükk árnyas útjai-
ra bringázni, van esély rá, hogy 
augusztus 15. után bebizonyít-
sák az itt élők, hogy Miskolc-
cal hétköznapi bringázásban is 
számolni kell. Az Inkább brin-
gázz, Miskolc! játék szeptember 
14-éig tart, a résztvevők kerék-
páros kiegészítőket és egy ke-
rékpárt nyerhetnek.

Hogyan és milyen tényezők 
hatására alakult a hazai kerék-
páros közlekedés helyzete az 
elmúlt időszakban? Hogyan 
reagál erre a piac és miként a 
cégek? Mi kell ahhoz, hogy 
még többen válasszák a hét-
köznapi közlekedés legfenn-
tarthatóbb, legegészségesebb 
és legvárosbarátabb módját? 
Erről és sok másról is szó lesz 
azon az online workshopon, 
amit a Bringázz a munkába! 
idei kampánya keretein belül 
szervez szeptemberben Mis-
kolcra a Magyar Kerékpá-
rosklub. Az eseményre olyan 

cégek vezető munkatársa-
it várják, akik nyitottak a ke-
rékpáros közlekedésre vagy 
már elkötelezettek mellette, 
de szeretnének megismer-
kedni az ezzel kapcsolatos ta-
pasztalatokkal. A szeptember 
2-án 10.00 órakor kezdődő 
ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött online műhelyfoglal-
kozás résztvevői a fentieken 
kívül megtudhatják, milyen 
előnyöket jelenthet egy vállal-
kozásnak és a dolgozóinak, ha 
inkább a kerékpárt választják 
munkába járásra, esettanul-
mányok révén megismerhetik 
a kerékpárosbarát helyi vál-
lalkozások jógyakorlatait, il-
letve hasznos tippeket kapnak 
arra is, hogyan tehetik néhány 
igen egyszerű lépéssel kerék-
párosbaráttá cégüket. A work-
shopon részt vevő cégeknek is 
lesz esélye nyereményhez jut-
ni: egyikük egy kisebb kerék-
párflottával lehet gazdagabb, 
ha véget ért a kampány.

A kampány együttműködő 
partnere a Kerékpáros Mis-
kolc Egyesület.

HOGY ÁLL A BRINGÁZÁS MISKOLCON? HOGY ÁLL A BRINGÁZÁS MISKOLCON? 

ÉjszakáZOO az állatkertbenÉjszakáZOO az állatkertben



A Miskolci Szimfonikus Ze-
nekarnál úgy vélik, a vírus-
helyzet tükrében, a megpró-
báltatások ellenére is sikerült 
eredményesen zárni az elmúlt 
időszakot.

Nehéz szó nélkül átsiklani 
az utóbbi másfél év történései, 
megpróbáltatásai felett. A ví-
rus a mindennapi élet szinte 
minden területét befolyásolta 
valamilyen módon – nem volt 
kivétel ez alól a Miskolci Szim-
fonikus Zenekar sem.

– A közösség olyan összefogó 
erőt jelenthet, ami az egyénnek 
is segít átvészelni a legnehezebb 
helyzeteket, a kultúrának pedig 
komoly közösségépítő ereje van 
– méltatta az együttes vírusidő-
szakban végzett munkáját az 
évadnyitó társulati ülésen Var-
ga Andrea alpolgármester.

– A városvezetés nagyon 
fontosnak tartja, hogy újra-
éledjenek a kulturális területen 
működő intézmények közöt-
ti kapcsok, amelyek korábban 
jól működtek. Miskolc nagyon 
erős, színes kulturális közössé-
get képes alkotni, ebben az idő-
szakban pedig még inkább fon-
tos az összetartás.

Ennek tükrében kívánt ered-
ményes évadot az alpolgár-
mester a társulatnak, és biztat-
ta őket kitartásra, hogy tovább 
tudják folytatni a magas szintű 
művészeti munkát.

Kiharcolt siker
Annak ellenére, hogy felemás 

évadot zárt a zenekar, a körül-
ményekhez mérten sikeresnek 
tekinthető az elmúlt időszak 
– erről beszélt Szászné Pónuzs 
Krisztina ügyvezető.

– A lezárások ellenére 44 kon-
certet tartottunk. Csináltunk 
különböző oktatóanyagokat is 
iskolák számára, amik online 
formában elérhetőek: a Diótö-
rőből és Az állatok farsangjából 
készültek egy-egy órás anya-
gok, illetve rögzítettünk egy 
hanglemezt is júliusban. Ezeket 
mind sikerként könyvelhetjük 
el egy olyan helyzetben, amikor 
még jobb esetben is azt kellett 
számolgatni, hogy megadott 
négyzetméteren hány embert 
ültethetünk le.

Legutóbb hagyományos érte-
lemben vett évadzárót sem tar-
tottak.

– A járvány aktuális hullá-
mának lecsengését követte a 
nyár. Egyfajta folytatásra nyílt 
így lehetőség, ezért nem ért vé-
get az évadunk. A bizonytalan-
ságok ellenére elmondhatjuk: 
egy nagyon sikeres, kilenc na-

pig tartó olaszországi turnén is 
részt vettünk.

Minimális csökkenés
Idén – pont a komplikált 

helyzet okán – a Miskolci Szim-
fonikus Zenekar már májusban 
meghirdette a bérletét. Szászné 
Pónuzs Krisztina szerint az el-
múlt évadhoz képest nem tör-
tént számottevő változás a né-
zőszámban.

– A korábbi esztendőhöz vi-
szonyítva tízes nagyságrendben 
mérhető azoknak a száma, akik 
egyáltalán nem vagy csak rész-
legesen váltottak bérletet az új 
sorozatra. Normál, megszakítá-
soktól mentes működést terve-
zünk az idén – bár tavaly is így 
indultunk neki az évadnak, de 
bízom benne, hogy most tény-
leg nem kell már komolyabb 
korlátozásokkal szembenéz-
nünk.

Hétszeres telt ház
Antal Mátyás, a zenekar mű-

vészeti vezetője megjegyezte, 
örül annak, hogy Varga And-
rea alpolgármester is részt vett 
az évadnyitón; reméli, hogy ez a 
gesztus jelzésértékkel bír.

– Én, aki – fogalmazzunk 
úgy – egy távolról ideszárma-
zott művészeti vezető vagyok, 
úgy látom, a szimfonikus ze-
nekar igazi értéket képvisel 
Miskolcon. Ennek ellenére 
voltak olyan időszakok, ami-
kor úgy tűnt, nem kapja meg 
a várostól azt a megbecsülést, 
amit érdemelne. Budapesten 
kívül hat nemzeti zenekar van 
Magyarországon, és ezek kö-
zött vannak erősebben és ke-
vésbé támogatott együttesek 
is, pedig mindegyikük ugyan-
azt az elképesztő feladatot 
végzi: az adott régió és egy-
ben az ország kulturális éle-
tének alakítását. Ez a másfél 
év sanyarú volt, de az online 
streemelés egyfajta igényfel-
mérésként is értelmezhető: a 
Művészetek Háza befogadó-
képességének hétszerese néz-
te az így közvetített koncertje-
inket. A januári fellépésünket 
például négyezernél is többen 
tekintették meg – fogalmazott 
a nyitóeseményen Antal Má-
tyás, aki szintén sikeres éva-
dot és egészséges körülménye-
ket kívánt a zenekarnak.

Bájer Máté

MEGNYITOTTÁK  MEGNYITOTTÁK  
AZ ÚJ ÉVADOT AZ ÚJ ÉVADOT 
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Két magyar elsőfilmes de-
bütál a 17. CineFest Miskol-
ci Nemzetközi Filmfesztivál 
versenyprogramjában.

Kis Hajni rendező vissza-
térő vendég, hiszen Last Call 
című kisfilmjével a Cine-
NewWave szekció díját nyer-
te el 2018-ban. Az idei fesz-
tivál immár első egész estés 
filmjét vetíti: a Külön falkát, 
mely a magyar díszbemutató 
után, mielőtt szeptember 30-
tól országos moziforgalma-
zásba kerül. A részben sze-
mélyes élményeken alapuló 
film egy szívszorító apa-lá-
nya kapcsolatot mesél el.

A tizenkét éves Niki (Hor-
váth Zorka) nagyszüleivel él, 
akik nem tudják kordában 
tartani a vadóc, az iskolában 
nehezen beilleszkedő gyere-
ket. Amikor Niki megtudja, 
hogy édesapját, Tibort ki-
engedték a börtönből, min-
den tiltás ellenére felkeresi a 
férfit. Tibor (Dietz Gusztáv) 
kidobóként dolgozik a buda-
pesti éjszakában. Magának 

való alkat, erőszakos termé-
szete miatt állandó harcban 
áll a környezetével. Sötét 
múltja és egy családi titok 
miatt kerüli a lányával való 
találkozást, de Nikit nehe-
zebb lerázni, mint gondolta. 
A két kívülálló lassan köze-
ledni kezd egymáshoz, de 
minden az ellen szól, hogy a 
család egyesülhessen. 

Fazekas Máté Bence szin-
tén szerepelt 2018-ban a Ci-
neNewWave szekcióban az 
Apám szíve etűdjével. A Ki-
lakoltatás című dramedyje 
világpremierként érkezik a 
17. CineFest Miskolci Nem-
zetközi Filmfesztiválra, mo-
zis forgalmazása 2022-ben 
várható. A megtörtént ese-
mények által ihletett mű egy 

nem mindennapi kilakoltatás 
története egy napba sűrítve. 
Richárd (Orosz Ákos), az el-
szánt bírósági végrehajtó-ta-
nonc új feladata: élete első 
kilakoltatásán a Zrínyi utca 
egyik kertes házában lakó 
idős nénit kell kiköltöztetnie. 
Ilona néninek viszont esze 
ágában sincs elhagynia sze-
retett házát, heroikus küzdel-
met folytat, és mindent esz-
közt bevet, hogy meggátolja 
a kilakoltatást. Sőt, még pár 
aktivista is felbukkan a hely-
színen, élőláncot alkotva pró-
bálják menteni a néni kis ház-
ba sűrített életét. De Richárd 
eltökélt és mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a ki-
tűzött célt végrehajtsa. „Se-
gítségére” van a rendőrség, a 
tűzoltók, a néni falkányi ku-
tyájához jól értő sintér, az ál-
latkerti dolgozók és a túsz-
tárgyalók. A Kilakoltatás 
további szerepeiben olyan 
színészek láthatóak, mint 
Nagy Mari, Mészáros Blanka, 
Láng Annamária, Znamenák 
István és Péterfy Bori.

A Cinefesten debütálnakA Cinefesten debütálnak

A Kilakoltatás című dramedy világpremierként érkezik a fesz-
tiválra

Kelemen Judit, a Miskolci Színházbarátok Egyesületének 
egyik alapító tagja olyan – gyakran látott – nézői maga-
tartásformákat gyűjtött össze nekünk, amelyeket jobb 
mellőzni a darabok alatt.

A színház sok szempont-
ból más, mint a mozi: nincs 
az aulában pattogatott kuko-
rica, és nem nézik jó szem-
mel azt sem, ha literes papír-
pohárból szürcsöljük a kólát. 
A film vásznon játszó színé-
szeket nem kell megtapsol-
ni, de ők nem is hajolnak 
meg előadás után. Emellett 
a színházban más a nézőtéri 
etikett is. 

Képes kizökkenteni,
•  ha valaki elkésik, főleg ha a 

nézőtér közepén ül, így fel 
kell állnia a fél sornak;

•  ha megszólal a le nem né-
mított telefon – főleg, ha a 
hívott fél még fel is veszi, és 
beszél is;

•  ha valaki cukorpapírral, 
vagy egyéb hasonló dolog-
gal csörög;

•  ha valaki beteg, mégis eljön 
az előadásra és végigköhö-
gi azt;

•  ha valaki fáradt, álmos, emi-
att horkol az előadás alatt;

•  ha a mellettünk ülő ruhájá-
nak erős ételszaga van;

•  ha valaki végigbeszélgeti az 
előadást (a jobbik eset, ha 
legalább a darabról beszél, 
de előfordul, hogy teljesen 
másról);

•  ha valaki teljesen átlóg a 
személyes terünkbe, ránk 
hajol, ránehezedik a szék 
karfájára;

•  ha valaki látványosan unja 
az előadást, izeg-mozog, 
nemtetszését fejezi ki, só-
hajtozik, dobol a karfán az 
ujjaival;

•  ha a mögöttünk ülő a tér-
deit nekitámasztja a szé-
künk háttámlájának, és ez-
zel a hátunkat is nyomja;

+1: ha a fentiekért nekünk kell 
szólnunk, mert bármilyen in-
telligensen is tesszük, rosszul-
esik a nézőtársunknak.

B. M.

Tíz plusz egy szokás, Tíz plusz egy szokás, 
amit kerüljünkamit kerüljünk
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Miskolci olvasónk közlekedési balesetben megsé-
rült. A balesetet okozó gépjármú vezetője ellen 
büntetőeljárás indult. Most azt a javasla-
tot kapta, hogy járuljon hozzá egy közve-
títői eljáráshoz, mert ebben az eljárásban 
van remény arra, hogy a vétkes megtérítse 
levélírónk kárát. Kérdezi ezek után olvasónk, 
hogy mit kell tudni erről az eljárásról, és az ő 
érdekeit szolgálja-e, ha ebben részt vesz.

Az eljárást a büntetőügyek-
ben alkalmazható közvetítői 
tevékenységről szóló 2006. 
évi CXXIII. tv. szabályozza. 
Büntetőügyekben a bűncse-
lekménnyel okozott sérelem 
jóvátétele a közvetítői eljárás 
keretében a büntethetőség 
megszűnését eredményezheti,  
vagy a büntetés korlátlan eny-
hítését teszi lehetővé. Büntető-
ügyekben a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok gyámügyi 
és igazságügyi, illetve hatósá-
gi főosztályainak speciálisan 
képzett pártfogó felügyelő me-
diátorai járnak el.

A közvetítői eljárás csak a 
sértett és a gyanúsított önkén-
tes hozzájárulásával folytatha-
tó le. Az eljárásban a sértett és 
a gyanúsított egyenrangú fe-
lek, az eljárás során bármikor 
visszavonhatják a részvételre 
vonatkozó hozzájárulásukat, 
és minden egyezségre önként 
kell jutniuk. A közvetítő fela-
data, hogy a közvetítői eljárás 

során pártatlanul, lelkiisme-
retesen, a szakmai követelmé-
nyek szerint közreműködjön a 
megállapodás létrehozásában.

A közvetítői eljárásban a 
megállapodás akkor jön lét-
re, ha a sértett és a terhelt kö-
zött a bűncselekménnyel oko-
zott kár megtérítésében vagy 
a bűncselekmény káros kö-
vetkezményeinek egyéb mó-
don való jóvátételében azonos 
álláspont alakul ki. A közvetí-
tői eljárás eredményes befeje-
zése esetén a sértett a megál-
lapodásban foglaltak szerinti 
kompenzációhoz jut. Ha nem 
sikerül megegyezni, akkor a 
büntetőhatóságok a felfüg-
gesztett büntetőeljárást folytat-
ják. Vagyis a bűncselekmény 
sértettje a közvetítői eljárástól 
remélheti kárai megtérítését. 
Ha nem sikerül megegyezésre 
jutni az elkövetővel, a büntető-
eljárás tovább folytatódik.

dr. Strassburger Gyula 
ügyvéd

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Közvetítői eljárás  Közvetítői eljárás  
büntetőügybenbüntetőügyben

A szabadság élménye és a 
szakértelem egyesül a Miskolc 
melletti település különleges 
tanyáján, ahol kicsi és nagy, 
kezdő és profi lovasok is ráta-
lálhatnak természetszeretetük 
tárgyára.

Egyszeri alkalomból lett vál-
lalkozás. Szabó Gergely, a Har-
sányi Lovasközpont tulajdono-
sa elmesélte, hat éve szeretett 
bele a lovaglásba. – Addig még 
soha életemben nem ültem lo-
von. Ez az élmény villámcsapás-
ként hatott az életemre. Olyan 
lelki nyugalmat és feltöltődést 
adott, hogy azt éreztem: meg-

találtam a helyem. Először lovat 
vásároltam, majd régi barátom-
mal, üzlettársammal, Magyar-
ország legnagyobb kisbéri ma-
gánménesének tulajdonosával, 
Lóska Jánossal kezdtem kiala-
kítani egy egyedülálló ménest, 
illetve lovasközpontot, ahol ko-
moly versenymúltú és értékes 
vérvonalú lovak találhatók.

A Harsányi Lovasközpont a 
település mellett van: ha Mis-
kolcról megyünk, végig kell 
autózni Harsányon, aminek a 
Mezőkövesd felőli végén, jobb-
ra látható a helyszín. Két pluszt 
nyújt más lovastanyákhoz ké-
pest: az egyik a gyönyörű kör-

nyezet, amit a természet bizto-
sít, a másik pedig a minőségi 
lóállomány.

– Célunk az volt, hogy magas 
igényű szolgáltatást hozzunk 
létre – mondta el Szabó Ger-
gely, aki hozzátette, a lovasköz-
ponthoz tartozik egy negyven-
két hektáros legelő, mely kiváló 
bértartásra, a környéken pedig 
gyönyörű, változatos tereplo-
vaglási útvonalak vannak, ahol 
különböző jármódokban (lé-
pés, ügetés, vágta) van lehetőség 
lovaglásra. – Én tagja vagyok a 
Magyar Lovas Turisztikai Köz-
hasznú Szövetség elnökségé-
nek, ami lovas túrákat szervez 

kijelölt útvonalakon. Harsány 
egyike azoknak az állomá-
soknak, ahol a lovas meg tud 
szállni, és különböző szolgál-
tatásokat tud igénybe venni. 
De szeretnénk bevonni ebbe a 
Dunántúlt is, hiszen Magyaror-
szág határtól határig átlovagol-
ható – mondta.

Lovasoktatásra már a legki-
sebbeket is várják. Ötéves kor 
alattiak főként ismerkednek a 
lovakkal, míg az efeletti kor-
osztályok futószáras oktatást 
és osztályban való lovaglást 
is kérhetnek. Lovasoktatójuk, 
Hegedűs Dóra a hét bármelyik 
napján várja az előzetesen be-

jelentkezőket a 06-20/2414-223-
as telefonszámon.

A lovasokat negyvenszer 
hetvenméteres minőségi pá-
lyával várják, ami bérbe is ve-
hető. Ezentúl az utánozhatat-

lan bükk aljai táj kiváló hátteret 
biztosít esküvői fotózáshoz, de 
akár eljegyzéshez, születésnap-
hoz vagy családoknak is meg-
örökíteni a pillanatot.

Répássy Olívia

Paripám hegyen vágtat – Megnyílt a Harsányi LovasközpontParipám hegyen vágtat – Megnyílt a Harsányi Lovasközpont



Jó kezdés után két 1–1-es 
döntetlennel folytatta a Mer-
kantil Bank Ligát a Diós-
győri VTK.

Két győztes mérkőzés és hat 
pont után nemcsak játékban, 
hanem a győzelmek gyűjtöge-
tésében is megtorpant a csapat. 
Múlt vasárnap Siófokon egy 
pontot szerzett (kettőt vesztett?) 
a DVTK az NB II harmadik for-
dulójában, mely már a harma-
dik percben megszerezte a ve-
zetést. Németh Márió jobb oldali 
szögletét Bárdos Bence tette visz-
sza a hosszú oldalon kapásból, 
Horváth Zoltán pedig közelről 
megszerezte első gólját diós-
győri színekben. A folytatásban 
visszaállt Kondás Elemér csapa-
ta, aztán a Siófok bő negyedórá-
val a lefújás előtt Cipf Dominik 
révén egyenlített.

A DVTK ezt követően újra 
nyomást helyezett a Siófokra: 
előbb Oláh Bálint lőtt óriási ka-
pufát, majd a saját nevelésű, 17 
éves, a piros-fehéreknél tétmér-
kőzésen most debütáló Jurek 
Gábor lapos lövése találta el a 
bal kapufát a lefújás előtti pilla-
natban. A kipattanóból Németh 
teljesen szabályos gólt szerzett, 
a labda elrúgásának pillanatá-
ban nem állt lesen, így tévesen 
emelte zászlaját az asszisztens.

– Keserű szájízzel tekintek 
erre a találkozóra, hiszen ha-
mar sikerült megszereznünk a 
vezetést, és megvoltak a lehe-
tőségeink az előny növelésére 
is. Sajnos nem tudtuk rárúg-

ni a következő gólt, a második 
félidőben már kapkodtunk, a 
hazaiak pedig nyomtak. A vé-
gén szerintem érvényes talála-
tot vett el tőlünk a játékvezető. 
A meccs összképét tekintve vi-
szont értékes egy pontot hoz-
tunk el, hiszen a Siófoknak is 
voltak helyzetei – értékelte a 
Balaton-parti mérkőzést a di-
ósgyőri gólszerző.

Szerdán hazai közönség, több 
mint háromezer néző előtt fo-
gadták Horváthék a Kecskemé-
tet. A harmadosztályból felju-
tott KTE nem feltartott kézzel, 
bár az előző fordulóhoz képest 
tartalékos csapattal lépett pá-
lyára. Hidegzuhanyként jött, 

hogy már a 13. percben meg-
szerezték a vezetést a vendégek 
Szalai Gábor fejesével.

A hazaiak egy kapu előt-
ti kavarodást követően, Hor-
nyák Marcell pazar mozdulata 
után Könyves Norbert góljá-
val egyenlítettek. A gólszerző 
a harmadik találatát szerezte 
az idényben. Ezután azonban 
a fehér mezesek előtt adódott 
lehetőség, ám Póser Dániel zic-
cert hárított.

A fordulás után sem lehetett 
érezni, hogy benne van a gól a 
diósgyőriek játékában, többen 
rossz napot fogtak ki. A végén 
még az egy pontért is izgulnia 
kellett a miskolci közönség-

nek, de a piros-fehérek kapu-
sa ismét a helyén volt, kétszer 
is nagy bravúrral védett. A ha-
zaiak előtt is adódott még egy 
nagy lehetőség, de nem sikerült 
gólra váltani, így ismét maradt 
az 1–1. Ezzel a DVTK a hetedik 
helyen áll az NB II tabelláján.

– Nagyon nehéz mérkőzést 
játszottunk. Az elején pontat-
lanul, bátortalanul játszottunk, 
kaptunk is egy gólt, de amint 
rendeztük a sorokat, egyenlí-
tettünk. Ikszes mérkőzés volt – 
mondta a lefújás után Kondás 
Elemér.

A Diósgyőr legközelebb hét-
főn lép pályára Szolnokon, té-
vés mérkőzésen 20 órától.

A Soroksár elleni 2–1-
es győzelemmel kezdte a 
DVTK női labdarúgócsa-
pata az NB I idei kiírását.

Bém Gábor együttese a 
DVTK edzőközpontban 
rendezett szezonnyitón Bil-
jana Bradić góljával szerzett 
vezetést a 27. percben, melyet 
Krisztin Sára duplázott meg 
nem sokkal a fordulás után. 
A 67. percben szépítettek a 
vendégek, így a vége izgal-
masan alakult, de végül be-
húzták a piros-fehérek a há-
rom pontot.

– Minden kezdet nehéz, 
ráadásul új csapat formáló-
dik a kezem alatt. Nekem is 
új a közeg, volt olyan edzés, 
ahol túlfeszítettem a húrt, de 
majd kialakul minden. Vol-
tak olyan periódusai a mér-

kőzésnek, amikor viszont-
láttam a gyakoroltakat, de 
rengeteget kell még fejlőd-
nünk taktikailag és más te-
rületeken is. Domináltunk 
a találkozón, bár volt egy 
10-15 perc, amikor a Sorok-
sár átvette az irányítást, de a 
helyzetek alapján megérde-
melten nyertünk. Még több 
van ennél a lányokban – ösz-
szegzett Bém Gábor veze-
tőedző. Hozzátette: három 
csapat kiemelkedik a me-
zőnyből, velük anyagi és más 
téren sem tudják felvenni a 
versenyt, ettől függetlenül 
szeretnének ott lenni az él-
bolyban.

Szombaton, 16 órától Fel-
csúton, a Pancho Arénában 
a Puskás Akadémia vendége 
lesz a DVTK a Simple Liga 2. 
fordulójában.

Könyves Norbert góljával egyenlített a DVTK a Kecskemét ellen. Fotó: Horváth Csongor

Behúzták a piros-fehérek a három pontot. Fotó: dvtk.eu

Kétszer egy pont, kétszer 1–1Kétszer egy pont, kétszer 1–1
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Szeptember 10-12. között 
rendezik meg az V. Bükk 
Kupa kerékpárversenyt. A 
Jávorkútig tartó, rendkívül 
intenzív, 10 km-es hegyi 
szakaszon lebonyolított vi-
adal a jubileumi ötödik al-
kalom miatt különleges kie-
gészítő programokkal várja 
majd az érdeklődőket.

A bükki emelkedőkkel vívott 
kerékpáros küzdelmet 2017 óta 
rendezik meg, ez idő alatt 1200 
versenyző mérette meg magát 
az idén jubileumi ötödik évfor-
dulóhoz érkező eseményen. A 
2021-es ünnepi program rész-
leteit sajtótájékoztatón ismer-
tették a szervezők. A második 
szeptemberi hétvégére tervezett 
programok pénteken, a jávor-
kúti fennsíkon egy különleges 
vizuális élményt adó komoly-
zenei koncerttel kezdődnek, 
szombaton pedig családok, ba-
ráti társaságok részvételével egy, 
a belvárosból induló, jótékony 
célú kerékpártúra kínál szóra-
kozást.

A Bükk Kupa története So-
mogyi József nevével indult, 
akinek régi álma volt, hogy egy 
nívós kerékpáros versenyt szer-
vezzen. Hirtelen halála miatt 
azonban fia vette át ennek meg-
valósítását. – Azóta már több 
mint ezerkétszázan indultak a 
versenyen. Szerettük volna, ha 
nemcsak a megmérettetés len-

ne a lényeg, hanem egy több-
napos programsorozat, ahol 
minden kerékpárt szerető em-
ber megtalálhatja számítását – 
mondta el Somogyi László.

A rendezvény fővédnöksé-
gét Csöbör Katalin országgyű-
lési képviselő vállalta el, aki a 
sajtótájékoztatón elmondta, a 
sportág reneszánszát éli ma-
napság. – Egyike a legélve-
zetesebbeknek és legegészsé-
gesebbeknek. Ezentúl az ide 
érkezők megismerkedhetnek 
Miskolc és a Bükk szépsége-
ivel – mondta.

A rendezvény egy látványos, 
klasszikus zenei koncerttel kez-
dődik szeptember 10-én, pénte-
ken, sötétedés után Jávorkúton. 
11-én, szombaton a Városház 
térről indulnak a huszonöt ki-

lométeres biciklitúra résztve-
vői. Több állomáson pihennek 
majd, így a Diósgyőri várnál és 
a Hámori-tónál, ahol lehet csat-
lakozni a Jávorkútig tartó me-
nethez. A célban aztán további 
programok várják a Bombas-
tic családi és céges kerékpártú-
ra nevezőit és a gyermekeket. 
A nevezési díjak teljes össze-
gét a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Központi Kórház és 
Egyetemi Oktatókórház kapja. 
12-én, vasárnap indul a tízkilo-
méteres verseny, ami tartalmaz 
egy külön díjazású, 350 méteres 
sprintszakaszt is. Utána pedig a 
Mini Bükk Kupa tizenegy éves 
kor alatti indulói teszik meg 
százméteres távjukat. Ennek 
befolyt összege is a GYEK-nek 
megy.

A 2021-es ünnepi program részleteit sajtótájékoztatón ismertet-
ték a szervezők. Fotó: Horváth Csongor

Verseny és közösségi élményVerseny és közösségi élmény
A futóversenyt tavaly el kel-
lett halasztani a pandémia 
miatt, azonban idén – egy 
újabb kényszerű átidőzítés 
után – november 6-án meg-
rendezik a sport mellett a két 
város barátsága szempontjá-
ból is fontos rendezvényt.

A szervezők sajtótájékoz-
tatón osztottak meg infor-
mációkat a tervezett III. Kas-
sa-Miskolc Ultramaratonnal 
kapcsolatban. Miskolc város 
képviseletében Varga And-
rea alpolgármester arra em-
lékeztetett, hogy a verseny 
régi hagyományokra nyúlik 
vissza. Ezzel arra utalt, hogy 
bár harmadik alkalommal 
szervezik azt meg, az első 
megmérettetés 1999-ben 
volt.

Arra is felhívta a figyelmet, 
hogy a 115 kilométeres ultra-
marton nem csupán a sport 
szeretetéről szól: jó példája 
Kassa és Miskolc együttmű-
ködésének is. Emellett a fu-
tók több települést érintenek 
az útvonal során, amelyeknek 
így lehetőségük van megmu-
tatni turisztikai és kulturális 
értékeiket.

A kassai önkormányza-
tot Mário Švec sportért fele-
lős osztályvezető képvisel-
te. Mint elmondta, a szlovák 
partner is a két város kap-
csolatának erősödését látja a 

közös rendezvényben, amin 
reméli, minél többen indul-
nak el. Emellett tolmácsol-
ta a Kassai Marathon Klub 
üdvözletét a Marathon Club 
Miskolc számára.

Megemlített egy még gye-
rekcipőben járó, de izgalmas 
elképzelést: szeptemberben a 
csehországi Ostrava városá-
ban találkoznak a helyi erők, 
Kassa, a lengyel Katowice 
és Miskolc képviselői, hogy 
együtt gondolkodjanak az 
ultramarton V4-eket érintő 
útvonal-változtatásáról.

Borkuti László a szerve-
zőbizottság elnökeként ar-
ról beszélt, hogy egy ideje 
fel akarják éleszteni a ma-
raton 1999-ben megkezdett 
hagyományát. Tavaly már 
mindent előkészítettek a ver-
senyhez, a világjárvány és a 

korlátozások azonban köz-
beszóltak. Idén lehetőségük 
van bepótolni az elmaradt 
rendezvényt.

A verseny technikai rész-
leteivel kapcsolatban meg-
osztotta, hogy szlovák és ma-
gyar nevezők mellett cseh, 
illetve lengyel versenyzők 
is regisztráltak. A legutóbbi 
verseny 2019-ben Kassáról 
indult és Miskolcon végző-
dött, ezúttal megcserélődnek 
a rajt-cél szerepek. Maga az 
útvonal további 9 helyszínt 
érint: Sajóvámos; Szikszó; 
Hernádkércs; Abaújszántó; 
Vizsoly; Gönc; Kéked; Nyiz-
na Mysla, Siroka; Kassa, Go-
lianova. A szervező ezúton 
is köszönetét fejezte ki a te-
lepüléseknek, hogy frissí-
tőpontként csatlakoztak az 
eseményhez.

Legutóbb 2019 májusában rendezték meg az ultramaratont

ÚJRA LESZ ULTRAMARATONÚJRA LESZ ULTRAMARATON

SIKERREL KEZDETT  SIKERREL KEZDETT  
A VÉNUSZA VÉNUSZ
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Ügyfélszolgálati irodáink helyéről és nyitvatartásáról 
bővebben honlapunkon a www.bmhnonprofit.hu 
weboldalon tájékozódhatnak.

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a  

miskolci ügyfélszolgálati irodánk  
(3527 Miskolc, József Attila utca 53.)  

költözés miatt   

2021. augusztus 20 – augusztus 31.  
között zárva tart.

A költözés ideje alatt személyes ügyintézésre a legközelebbi, 
3770 Sajószentpéter, Kossuth út 183. szám alatt található 

ügyfélszolgálati irodánkban lesz lehetőség. 

A miskolci ügyfélszolgálati irodánk 2021. szeptember 1-jétől 
új helyen, a 3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc utca 28. szám alatt 

(Nemzeti Adó- és Vámhivatallal szemben) folytatja működését, ahol 
változatlan nyitvatartási időben állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

 

Az akció érvényes: 2021. 08. 21-től 2021. 08. 27-ig 
Füzet A5, 4 féle 89 Ft 59 Ft
Adel grafitceruza 199 Ft 149 Ft
Szindy kéztörlő, 2 tekercs, 84,5 Ft/tekercs 219 Ft 169 Ft
Dosia mosópor, 300 g, 663,33 Ft/kg 219 Ft 199 Ft
Spirálfüzet, A/4, 70 lapos 349 Ft 279 Ft
Cif folyékony súroló, 250 ml, 1316 Ft/l 369 Ft 329 Ft
Active mosogatószer, 1 l 459 Ft 399 Ft
Silan öbíltő, 800-925 ml, 673,75-582,70 Ft/l 639 Ft 539 Ft
Gyurma, színes (10 db-os) 699 Ft 599 Ft
Aquella antibakteriális, nedves kendő, 80 lapos 999 Ft 799 Ft
Biopon mosópor, 1,17-1,4 kg, 768,37-642,14 Ft/kg 999 Ft 899 Ft
Casting Creme Gloss 1799 Ft 1299 Ft
Zorka zománclakk, 0,7 l, 2284,28 Ft/l 1999 Ft 1599 Ft
Tytán purhab, 750 ml, 2265,33 Ft/l 1899 Ft 1699 Ft
Mega pack, toalettpapír, 40 tekercs, 49,97 Ft/tekercs 2299 Ft 1999 Ft
Héra Prémium, színes falfesték, 2,5 l, 1999,6 Ft/l 5499 Ft 4999 Ft

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



A IX. Avasi Borangolást au-
gusztus 26-a és 28-a között 
rendezik meg az avasi pin-
cesorokon. Nagyon hiány-
zott már a rendezvény, amit 
a pandémia miatt el kellett 
halasztani, azonban most be-
pótolhatjuk a gasztronómiai 
és kulturális élményt.

A réges-réginek tűnő miskol-
ci múltban az avasi pincesorok 
voltak a korabeli polgárság bu-
linegyede. Aki valamit is szá-
mított, annak volt itt saját bo-
rospincéje, ahová rendszeresen 
szervezett élőzenével kísért bor-
kóstolásokat. Sajnos idővel ez a 
szokás eltűnt, a pincék kiürül-
tek, a területnek pedig csupán a 
csendes, ódon romantikája ma-
radt meg. Szerencsére évekkel 
ezelőtt elkezdtek mozgolódni 
korunk miskolci polgárai, és tet-
tekkel hozták vissza a XIX. szá-
zad környéki hangulatot. Veres 
Pál polgármester a rendezvény 
szerdai sajtótájékoztatóján emlé-
keztetett a Miskolci Fröccsfesz-
tivál és az Avasi Kvaterka sike-
reire, amely események a terület 
revitalizálását tűzték ki célul.

Őket követi az Avasi Boran-
golás, abból is a kilencedik rész, 
„amire Miskolc már nagyon ki 
volt éhezve-szomjazva” – utalt 
a polgármester a gasztronómiai 
jellegre, majd arra, hogy a me-
gyeszékhely közössége szem-

pontjából is fontos az alkalom, 
amit „a város méltán legna-
gyobb és legnépszerűbb gaszt-
roturisztikai rendezvényének” 
nevezett.

Impozáns számok is elhang-
zottak: 70 borászat, 55 helyszín, 
32 zenekar és 16 szolgáltató főzt-
jei. Veres Pál az Avasi Borango-
lás történetének legnagyobb 
összefogásaként jellemezte az 
augusztus 26-a és 28-a közötti 
rendezvényt. A város mellett 17 
civilszervezet, az egyház, vállal-
kozások, a Miskolci Egyetem és 
mintegy száz pince vesz részt az 
együttműködésben, amelynek 
eredményeként 2021-ben is bo-
rangolhatunk az avasi pincesor 
macskakövein.

A főszervező Miskolczi Bor-
barátok Társasága Egyesület 
elnökségi tagja, dr. Gyurcsik 
András szerint a világjárvány 
után hatalmas az igény a kul-
túrára, a szórakozásra és a kö-
zösségben eltöltött időre. A IX. 
Avasi Borangolás minderre 
kitűnő lehetőségeket kínál – 
kezdte a programok beharan-
gozását.

Kiemelendő kezdeménye-
zés, hogy idén két jótékonysá-
gi koncertet is meghallgatha-
tunk: támogathatjuk az avasi 
református templom felújítását, 
vagy a MESZEGYI (Miskol-
ci Egyesített Szociális, Egész-
ségügyi és Gyermekjóléti In-
tézmény) működését. Szintén 

a segítés szándéka vezérelte az 
úgynevezett „Riszpekt-prog-
ram” meghirdetését. A kezde-
ményezés célja azokat támogat-
ni, akik nehéz terhet vettek le a 
pandémia ideje alatt a lakosság 
válláról, mint az egészségügyi 
dolgozók, a rendvédelmi szer-
vek és még sokan mások.

A zenei fellépők közül dr. 
Gyurcsik András kiemelte a 
Carbonfools zenekart, Müller 
Péter Sziámit, Szakcsi Lakatos 
Bélát, illetve az olyan helyi erő-
ket, mint az Ildi Rider Zenekar 
és a Z!ENEMi. Mindemellett a 
látogatók számíthatnak város-
történeti kiállításra, kamabe-
mutatóra, fényfestésre és bor-
szakmai rendezvényekre is.

KI VAGYUNK SZOMJAZVA  KI VAGYUNK SZOMJAZVA  
A BORANGOLÁSRAA BORANGOLÁSRA
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A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA
Augusztus 21., szombat 20:30 Francia rúd-

ugrás –18 éven felülieknek, Nyári Színház
Augusztus 24., kedd 19:00 Horizont Tánc-

fesztivál, főbejárat környéke, Déryné-lép-
cső

20:00 Tiltott ösvények és Agora – Miskolci Ba-
lett és Gangaray Dance Company, Kamara

Augusztus 25., szerda 19:00 a Szegedi Kor-
társ Balett előadása, Nagyszínház

Augusztus 26., csütörtök 18:00 KA-F-KA – 
francia koreográfus munkája, Csarnok

19:30 Többet magunkról – a Grecsó fivérek 
estje, Kamara

Augusztus 27., péntek 18:00 DE-SET – 
szlovén produkció, Kamara

19:00 Bál a Savoyban, bérletszünet, Nagy-
színház

20:00 Amber – a Hodworks előadása a Hori-
zont Táncfesztiválon, Játékszín

Augusztus 28., szombat 17:30 PRIZMA – a 
Duda Éva Társulata előadása, Csarnok

19:30 Szentivánéjiá! – vígjáték, bérletszünet, 
Nagyszínház

20:00 Kokoschka babája – Gergye Krisztián 
társulata és Gloria Benedikt, Kamara

PROGRAMOK
Augusztus 21., szombat
15:00 Csak gondolj, amit akarsz – Oláh Mara 

kiállításmegnyitója, Miskolci Galéria
17:00 Roma show gála, Szinva terasz
17:00 és 18:30 Szaunaprogramok, Miskolcta-

polcai Ellipsum Élmény- és Strandfürdő
18:00 LY16 zenekar koncertje a TeatRom fesz-

tiválon, Miskolci Galéria udvara
19:00 Éjszakai fürdőzés szaunaprogrammal, 

Miskolctapolcai Barlangfürdő
20:00 Világvégre – Kiss Ádám stand-up 

comedy estje a Dumaszínházban, Művé-
szetek Háza

21:30 Beck Zoli szerzői estje, Helynekem
Augusztus 22., vasárnap
Még máig látogatható Gál András fotóművész 

kiállítása a Miskolci Galériában
10:00-12:00 Népkerti gyermekprogramok, 

Népkerti játszótér melletti terület
10:30-17:30 Pajta játék-tár – 10:30-,  

13:00-, 15:30-tól fegyvermustrával,  
Lovagi Tornák Tere

17:00 és 18:30 Szaunaprogramok, Miskolcta-
polcai Ellipsum Élmény- és Strandfürdő

18:00 Kastély-szerenád borkóstolóval, Edelé-
nyi kastély

Augusztus 23., hétfő
20:00 OrgonaPont – Vadász Attila orgonamű-

vésszel, Belvárosi református templom
Augusztus 24., kedd
17:00 A színházak és a kaszinók világa – a Pá-

holy 25 utolsó előadása, Thália-ház
18:00 A nemzet hegedűse: Reményi Ede – Ka-

marazenei nyár, Zenepalota
Augusztus 25., szerda
18:00 A bájoló hegedűs: Lavotta János – Ka-

marazenei nyár, Zenepalota
Augusztus 27., péntek
IX. Avasi Borangolás, avasi pincékben és az 

utcákon
15:00 Lutrától a barlangokig – garantált vá-

rosnézés, Lillafüred
18:00 A Doppler család zenéje – Kamarazenei 

nyár, Zenepalota
Eseti esti műszak – louisiana blues, Rákó-

czi-ház udvara
Latin projekt – térzene, Barabits sétány

Augusztus 28., szombat
IX. Avasi Borangolás, avasi pincékben és az 

utcákon
19:00 Musical és Miskolc – ifjú helyi tehet-

ségek és már ismert énekesek, Művésze-
tek Háza

Tesla – musical, Generali Aréna
20:00 Éjszakai fürdőzés, Miskolctapolcai Ellip-

sum Élmény- és Strandfürdő
OrgonaPont – Sárosi Dániel orgonaművésszel, 

szikszói református templom
Augusztus 29., vasárnap
Még máig látogatható Veres Lajos Namaste 

India című kiállítása a Miskolci Galériában
8:40 Bánkút és Garadna közötti bércek – túra 

a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületé-
vel, Tiszai pályaudvarról „Volán-busszal”

10:00 Családi nap – bábelőadással, VOKE Vö-
rösmarty Mihály Művelődési Ház

10:00-13:00 Nyárzáró sportnap – gyermekek-
nek, népkerti játszótér melletti terület

10:30-17:30 Pajta játék-tár – fegyvermustra 
előadással, Lovagi Tornák Tere

15:00 DVTK – PMFC: NB II. labdarúgás, DVTK 
Stadion

18:00 Dohnányi Ernő és Rajter Lajos munkás-
sága – Kamarazenei nyár, Zenepalota

MOZIMŰSOR Művészetek Háza:
Uránia-terem:
Augusztus 19-22., csütörtök-vasárnap, 

naponta 19:00 Trollok a világ körül
Augusztus 19-25., csütörtök-szerda, na-

ponta 16:30 Dolittle
Augusztus 20., péntek 14:30 A hercegnő 

és a hét törpe
Augusztus 21., szombat 14:30 Oglik – Üd-

vözlünk Büdifalván!
Augusztus 22., vasárnap 14:30 A kuflik és 

az akármi – Ebből még bármi lehet!
Augusztus 23-25., hétfő-szerda, naponta 

19:00 A kis kedvencek titkos élete 2.
Augusztus 26-szeptember 1., csütör-

tök-szerda, naponta 16:30 Rózsák király-
nője, 19:00 Notting Hill-i cukrászda

Augusztus 28., szombat 14:00 A fakír, aki 
egy IKEA szekrényben ragadt

Augusztus 29., vasárnap 14:00 Csinibaba
Béke-terem:
Augusztus 23-25., hétfő-szerda, naponta 

17:00 Taníts meg repülni!
Augusztus 19-25., csütörtök-szerda, na-

ponta 19:00 Még egy kört mindenkinek
Augusztus 21., szombat 15:00 Sonic, a sün-

disznó, 17:00 Szabadúszók
Augusztus 22., vasárnap 15:00 Lassie ha-

zatér, 17:00 Raoul Taburin
Augusztus 26-29., csütörtök-vasárnap, 

naponta 19:00 Amíg tart a nyár
Augusztus 26-31., csütörtök-kedd, na-

ponta 16:30 A Jönsson banda
Augusztus 28., szombat 14:00 A Faze-

kas Gyermekkar Japánban és Összetarto-
zunk tábor

CINEMA CITY: Augusztus 19-25., csütör-
tök-szerda, naponta több időpontban – 
A herecegnő és a hét törpe, A kuflik és az 
akármi, Az öngyilkos osztag, Croodék: Egy 
új kor, Dzsungeltúra, Fekete özvegy, Fla-
mik, Free guy, Idő, Így vagy tökéletes, Lő-
por turmix, Luca, Mancs őrjárat: A film, 
Nyúl Péter 2. – Nyúlcipő, Respect, Szilaj: 
Zabolátlanok, Új múlt, Végtelen útvesztő 2. 
– Bajnokok csatája

PROGRAMAJÁNLÓ 

A Művészetek Háza Uránia 
Art mozitermében animá-
ciós filmeket, a Béke Art 
moziteremben pedig csalá-
di vígjátékokat láthatnak az 
érdeklődők a hétvégén.

A vetítések mellett szem-
léletformáló környezetvédel-
mi programok, interaktív já-
tékok, kiállítások színesítik 
az eseményt, melynek egyik 
közreműködő partnere idén 
is a Zöld Kapcsolat Egyesü-
let. A rendezvény célja, hogy a 
családok találkozzanak a ter-

mészet- és környezetvédelem 
aktualitásait és érdekessége-
it bemutató szakemberekkel, 
akik felhívják a figyelmet ha-
zánk csodálatos élővilágá-
ra, védelmének fontosságára. 
Szombaton 13:00-17:00 kö-
zött a gyermekek találkozhat-
nak a Kalamajka Bábszínház 
Kismalac és a farkasok című 
bábjátékának szereplőivel. 
Kipróbálhatják a mese apró 
kellékeit, és néhány fotó is ké-
szülhet a közös játék, bábo-
zás közben. Vasárnap pedig - 
szintén 13:00-17:00 között - az 

Okoska botocska mese állatfi-
gurái várják az ellátogató csa-
ládokat a Művészetek Háza 
teraszán. A részletes mo-

ziműsor a programajánló ro-
vatunkban olvasható. Helyár 
a vetítésekre 650 Ft, a kapcso-
lódó programok ingyenesek.

Családi vígjátékok hétvégéjeCsaládi vígjátékok hétvégéje
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Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.  
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Akkor és most. A Hámori-tó partján álló villa építtetője és an-
nak tulajdonosa, Miskolc ismert kereskedője az 1862–1946 kö-
zött élt Weidlich Pál volt. Naplójában írja, hogy „nyaralónk 1906-
ban épült... Ezen időtől fogva a nyarakat évenként itt töltöttük... 
télen pedig a ródli és a tavon a korcsolyázás örömeit élveztük”. 
A Palotaszálló felépítése előtt más volt a közlekedési út nyom-
vonala, a villa előtt kettős terasz volt, így lehetett lejutni a tóhoz. 
(A vendégkönyv számos ismert nevet tartalmaz, így Herman Ot-
tóét és Lévay Józsefét is.) A háború és a tulajdonos halála után 
a telket és az építményt államosították. Átalakítások után Tó-
kert néven vendéglátóhely működik benne. A Palotaszállóval 
egyidős országút a panzió előtt halad el. (Dobrossy István szövege, 

Sáfrány Gy. József képeslapja, Juhász Ákos fotója)

GazdikeresőGazdikereső

Német juhászok, vizslák, dobermanok, terrierek, boxerek, schnauzerek vagy éppen tacskók – felsorolni is nehéz azt, hány fajta kutya 
érkezett a kétnapos miskolci Marathon Dog Show-ra az egyetemi Körcsarnok közvetlen környezetébe. A kutyakiállítást a Magyar Eb-
tenyésztők Országos Egyesületének Miskolci Önálló Jogú Szervezete szervezte. Kádár János elnök elmondta, a programot 2010 óta ren-
dezik meg, és az a kezdetektől nagy népszerűségnek örvend a kutyások körében. – A mostani kiállításra 494 kutya érkezett, ami nagyon 
szép szám, de elmarad a 2019-estől, arra körülbelül ezer ebet neveztek. Ez a jelentős különbség bizonyosan betudható a világjárvány-
nak, hiszen sokan lehettek, akik az elmúlt másfél év után még nem mertek közösségbe jönni, mint ahogy olyanok is, akik ugyan sze-
rettek volna nevezni, de védettségi igazolvány hiányában nem tehették ezt meg – mondta az elnök, aki hozzátette, a programra számos 
nemzetközileg elismert bíró érkezett többek között Szerbiából, Montenegróból és Romániából is.                      Tajthy Ákos | Mocsári László

VISSZATÉRT  VISSZATÉRT  
A MARATHON  A MARATHON  

DOG SHOWDOG SHOW

Ezen a héten Rupertet (5559), a Miskolci Állategészségügyi 
Telep egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő 
oltásokkal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva 
kerül az új gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es tele-
fonszámon lehet hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Bekerülés helye: Harsányi u.
Fajta: keverék
Kor: 6 év
Neme: kan
Szín: fekete-fehér
Súlya: 21,40 kg
Magasság: 40 cm

Rupert egy igazi családbarát 
eb. Jóindulatú, örökmozgó és 
szeret társaságban lenni. Meg-
bízható, éber házőrző típus. Más 
kutyákkal is jól viselkedik. Töké-
letes tagja lenne egy játékos csa-
ládnak, ahol foglalkoznak vele.

Hirdetés

Könyvújdonságok a Géniusztól 
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Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ez-
úttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kér-
jük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy 
e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 2021. 
szeptember 1. E-mail-cím: megfejtes@mikom.

hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sor-
solunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja.

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában augusztus 22-
én, vasárnap délután 4 órától az avasi református templom-
ból közvetítenek. A Szent István ünnepi istentiszteleten szol-
gálatot végeznek: Hangó István és Hangóné Birtha Melinda 
lelkipásztorok.

Vasárnap, 22-én lesz az 
ómassai Kelemen Didák-ká-
polna Szent Lajos király bú-
csúja. Az ünnepi szentmisét 10 
órától Marosi Balázs diósgyőri 
káplán mutatja be. Ezen a na-
pon az esti szentmisét követő-

en a Mindszenti templomban 
a Savaria Barokk Zenekar.

Jótékonysági koncertet ad 
László Attila énekes augusz-
tus 27-én, pénteken este 7 órá-
tól az avasi református temp-
lomban. 

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

ZENÉS ÁHÍTAT
a miskolctapolcai református templomban

Miskolctapolca, Kálvin János sétány 1. 

2021. augusztus 29-én (vasárnap) 18 órától
Közreműködnek:

Mátyus Gabriella – orgonaművész, Dr. Romhányiné Papp Mária – énekművész,
Zsekov Mónika Éva – hegedűművész és még mások,

valamint a Tapolcai Kerek kórus, zongorán kísér: dr. Romhányi Róbert.
A belépés díjtalan, a perselyadomány a templom építését szolgálja.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Fontos részletekre kell még fi-
gyelmet fordítania, és úgy érzi, eddig is sok időt vesztegetett 
el. Szerencsére még nem késett le semmiről, van ideje kidol-

gozni a részleteket. Állítson fel fontossági sorrendet!

Bika (április 21 – május 20) Feltétel nélkül bízik valakiben, 
és ez Öntől különösen nagy dolognak számít. Nem egyszerű el-
hallgattatni a félelmeit, de van, akiért ezt is megteszi. Legyen 

résen, ezen a héten ne hozzon hirtelen döntéseket!

Ikrek (május 21 – június 21) Minden mindennel összefügg, 
Önnek csak meg kell találnia az összefüggések pontos okát, és 
akkor sikerülhet megoldania egy régóta nyomasztó feladatot 

is. Megbízható munkaerő, és ezt a főnökei is értékelik.

Rák (június 22 – július 22) Egy régi emlék tűnik fel a múlt-
ból, és segít, hogy feldobja a hetét. Néha éppen egy ilyen ap-
róság kell ahhoz, hogy eloszlassa a sötét felhőket. Nem pihen, 

ha éppen nincs semmi, akkor is talál magának feladatot.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Elfogadta, hogy nem 
minden alakul az elképzelései szerint, és a változással járó vesz-
teséget is hajlandó feldolgozni. Kicsit még rosszulesik ugyan a 

dolog, de elfogadta a helyzetet, és készen áll a továbblépésre.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Jól indul a hét, de aztán 
valami megakaszthatja a lelkesedését, és a tervei megvalósítá-
sában is lelassítja. Próbáljon túllendülni a dolgon, és figyeljen a 

saját feladataira. Így feltöltheti a kreatív energiáit is.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Valaki olyat kér Öntől 
a héten, amihez nem sok kedve van, de tudja, hogy hosszú távon 
mindenki számára ez a jó megoldás. Ha megéri, akkor képes ösz-

szeszorítani a fogait, és lenyelni a kellemetlenséget.

Skorpió (október 24 – november 22) Minél jobban sürget 
valamit, annál nagyobb az esélye annak, hogy elmulaszt valami 
fontos dolgot. Néha megéri kicsit túlfeszíteni a húrt, de vigyáz-

zon, mert ha elpattan, vissza is üthet majd. Legyen óvatos! 

Nyilas (november 23 – december 21) Nem ott tart, ahol sze-
retett volna, és ez a kedvét is szegheti, de ha tovább búslakodik, 
azzal még messzebbre kerülhet a céljaitól. Üljön vissza a nyereg-

be, és tegye, amit tennie kell, tisztázza a részleteket!

Bak (december 22 – január 20) Kínos kérdésre várják Öntől 
a választ, és nem kerülgetheti tovább a dolgot. Feleljen őszin-
tén, bármi lesz is a következmény. Néha jobb csendben marad-

ni, és lenyelni a sértődöttséget, nem árt néha az önvizsgálat. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Egy fontos feladat miatt 
egyszerre izgatott és ideges. Szeretne jól teljesíteni, mert tudja, 
hogy sok minden múlik rajta. Csak Önön múlik, mit hoz ki belőle, 

minden alkalom jó lehet arra, hogy bizonyítson valamit.

Halak (február 20 – március 20) Senkit nem akar megijesz-
teni, de úgy érzi, itt az ideje annak, hogy megálljt parancsoljon, 
és ha kell, akár segítséget is kérjen. Ha valóban fontos a dolog, 

vonjon be annyi embert a megoldásba, amennyit szükséges.
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