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Ma még senki sem tudja, hol áll meg az élelmiszerárak gyorsvonata. Az elmúlt hét év hegymenetéről írunk a 4. oldalon. Fotó: Mocsári László

DEMAGÓGIÁRA NEM DEMAGÓGIA A VÁLASZ
Közgyűlési beszámoló a 2. oldalon

EGYRE INKÁBB NYÍLIK A NYUGDÍJASOLLÓ
Cikk a 3. oldalon

ÁTMENETI POSTASZÜNET GÖRÖMBÖLYÖN
Cikk a 6. oldalon

„Félkörforgalom” létesül
A turbókörforgalom első
ütemének építését márciusban kezdték meg.
Ezek a munkák július közepére készülhetnek el, ekkor
pedig a forgalmi rend újból
változni fog. Ütemterv szerint
halad a turbókörforgalom építése a Király és a Vörösmarty
utcák kereszteződésében – erről tájékoztatta lapunkat a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szóvivője.
Kiss Boglárka elmondta, az

elmúlt hónapokban a kivitelező folyamatosan dolgozott a
munkaterületen.
– Mostanra elkészült a
körforgalom tükre, rákerült
az alapréteg, ami azt jelenti,
hogy az aszfalt a kötött részéig
készen van, erre már csak az
utolsó réteget kell leteríteni –
mondta el a szóvivő.
Ahogyan annak idején beszámoltunk, márciusban a
kereszteződés kétszer egy
sávra szűkült, az autósok csak
a Budapest felé vezető sza-

Ütemterv szerint halad a turbókörforgalom építése. Fotó: Juhász Á.

kaszt használhatják. Ezzel
párhuzamosan a Vörösmarty
utca pedig zsákutcává vált a
Soltész Nagy Kálmán utca és
a Corvin utca felől is. A körforgalom első üteme várhatóan július közepére készül
el, ekkor a forgalom átkerül
majd a csomópont addig átépített oldalára, és megkezdik
a körív még hiányzó részének
építését. A szakemberek szerint a turbó- vagyis irányított körforgalom a leghatékonyabb megoldás egy ilyen
zsúfolt csomópontban, azonban az autósoknak meg kell
majd tanulniuk a háromsávos körforgalom használatát – ezt már Molnár Emil, a
Miskolci Rendőrkapitányság
osztályvezetője mondta el. A
Király és a Vörösmarty utcák
csomópontjában
létrejövő
turbókörforgalom a NIF tájékoztatása szerint októberre
lehet készen, azonban használatba csak később, november végén, december elején, az
Y-híddal együtt vehetik majd
az autósok.
TAJTHY ÁKOS

A főtérnek csinál helyet a Dayka
Jelenleg a lomtalanítás zajlik, három-négy hónapig
tart majd az új szakasz útjában álló épületek bontása.
Az építkezés várhatóan ős�szel kezdődik.
Javában tartanak a Dayka
Gábor utca meghosszabbítását
célzó munkálatok. A munkaterület átadását követően az első
fázis a Petőfi és a Meggyesalja
utcák közötti tömb belsejében
álló épületek bontása. Miklós
Viktor, a polgármesteri hivatal pályázati főosztályvezetője
lapunknak elmondta, a Dayka
Gábor utca folytatása a főtér-

projekt miatt vált szükségessé,
a cél az, hogy Miskolc leendő új
főterének közvetlen környezetében csökkentsék az autós forgalmat.
– A városnak az az elképzelése, hogy a megújuló főtér valóban Miskolc központi tere legyen, sokkal nagyobb lehessen,
mint a jelenlegi Szent István
tér. Ennek első ütemében a forgalmat kivezetjük a területről,
ezért van szükség a Petőfi és a
Meggyesalja utcákat összekötő új útszakaszra – mondta el
az osztályvezető, aki hozzátette
még: a kivitelezés végével megkezdődik a főtér tervezése is.

Az érintett Petőfi és Meg�gyesalja utcai házak lebontása után egy új utca születik.
A Meggyesalja utca azon szakaszán, ami az új út és a Rácz
György utca közé esik, az út háromsávosra bővül, a kétoldali
járda azonban megmarad. Az
átépítéssel érintett szakaszokon új forgalmi rendet vezetnek
majd be.
Jelenleg tehát az épületek
bontásánál, vagyis a legelső fázisnál jár a kivitelező, ez a munka Miklós Viktor elmondása
szerint három-négy hónapot
vesz igénybe. A tervek szerint
az útépítés ősszel indulhat. T. Á.

SELMECBÁNYAI DALOKKAL A SZALAMANDEREN. A hagyományoknak megfelelően a végzős egyetemisták ezúttal is a Városház tér – Széchenyi utca – Kazinczy utca – Petőfi tér útvonalon vonultak fel fáklyáikkal selmecbányai dalokat énekelve a szalamanderen. Így búcsúztak a felsőoktatási egyetemüktől és a várostól. A több
részből álló esemény idén új elemmel, egy emléktábla felavatásával is bővült. A Földes Ferenc Gimnáziumnál
annak állítottak emléket, hogy a Miskolci Egyetem jogelődje, a Nehézipari Műszaki Egyetem 1949-ben ennek
az intézménynek a falai között kezdte meg működését. Fotó: Mocsári László
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közgyűlés

A város érdeke a legfontosabb
Huszonkét napirend előterjesztését elfogadta a 23-ból a
képviselő-testület a csütörtöki
közgyűlésen. A testület tagjai
közül 21 volt jelen a kezdéskor,
így a közgyűlés határozatképesnek minősült.

Veres Pál polgármester expozéjában kiemelte, a város egyik
nagy terhe az a svájci frank alapú
kötvény, amit több ciklussal ezelőtt vettek fel, a fideszes érában
nem fizették vissza, a határideje
lassan lejár. Ennek a kiegyenlítésére venne fel hitelt a város.
Az első, 4+4 milliárdos kölcsön
tervezetét, amiben a visszafizetése iparterület-fejlesztéssel párosult volna, a közgyűlés korábban nem fogadta el. Veres Pál
kiemelte, több nagyváros ipart
fejleszt: Debrecen 40 milliárdot
vett fel erre a célra, és nem volt
hangos emiatt az országos sajtó.
Győr 10, Nyíregyháza 15 milliárd forintot kapott iparfejlesztésre, míg Miskolcon „vitatkoznak
és demagógiákat puffogtatnak”,
így más nagyvárosok elhúznak
mellettünk.
– Nem fogok demagógiára demagógiával válaszolni. Az előző
városvezetés is sokat utazott, és
ez így van jól, a fejlődés érdekében utazni kell, és hitelt felvenni,
ha muszáj, az esetleges hasznot
pedig együtt élvezzük – érvelt
Veres Pál. Célként a fejlesztést, a
város létszámának növelését jelölte meg. Hangsúlyozta, míg itt
2 milliárd forint hiányzik a tömegközlekedésből, addig Debrecen súlyos milliárdokat kapott
a kormánytól. – Nem az a probléma, hogy Debrecen kapott,
hanem az, hogy Miskolc nem.
Kérem a fideszes képviselőket,
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Haveroké volt
a közétkeztetés
A személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról, valamint
a köznevelési intézmények
étkeztetéséért fizetendő térítési díjakról szóló
napirendet dr. Szekanecz
Noémi, a szociális és köznevelési osztály osztályvezetője ismertette.

Ülésezik Miskolc város közgyűlése. Fotó: Mocsári László

vessék be lobbierejüket a kormánynál, hogy a borsodi megyeszékhely is megkapja azokat
a forrásokat, ami járna neki.
Osváth Zoltán, a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól
szóló önkormányzati rendelet
módosítása kapcsán szakmai
szempontból indokoltnak tartotta a kék zóna kivezetését. A
célja az, hogy a vevők minőségi
szolgáltatást kapjanak. Innentől
kötelező a műszerfalon feltüntetni a parkolójegyet. A bérletek
kihelyezése és utólagos bemutatási kötelezettsége megszűnik.
Díjmentes időszakot is javasoltak a felszíni várakozóterületen
a karácsonyt és újévet összekötő napokban. A mobilparkolás
esetében az a változtatás, hogy
amennyiben csak 1 karaktert
ütnek el a vevők, csak 2000 forintot kell fizetniük.
Molnár Péter (KDNP-frakcióvezető) szerint ez az újabb árnö-

SIMON GÁBOR,
VELÜNK A VÁROS-FRAKCIÓVEZETŐ
A közgyűlés 23 rendkívül
fajsúlyos előterjesztést tárgyalt, melyből 22-t a képviselő-testület elfogadott. Több
napirend kapcsán kiviláglott, hogy a Fidesz-kormány
elhibázott gazdaságpolitikája az önkormányzat
működését megpróbálja ellehetetleníteni. Például a gáz és áram ára
ötszörösére drágul, ami milliárdokban mérhető kiadást jelent a városnak. Ez a drágulás
begyűrűzik az árakba is, így egyre drágább
lesz a parkolás, a temetési szolgáltatás vagy a
közétkeztetés. Ezen napirendekben a szolgáltatások biztonságos és színvonalas biztosítása
az önkormányzat feladata, így díjemelésre is
kényszerülünk. Ez nem miskolci specialitás,
ami abból is látszik, hogy a héten Debrecenben a fideszes városvezetés is díjat emelt ezen
szolgáltatásokban, sőt azon túl is. A kényszer
nagymértékben határozza meg a döntési lehetőségeket, de fontos a működő rendszerek hibáinak kijavítása is. A parkolási rendelet módosításával például két gyakori problémán is
javítani szeretnénk. Az egyik, hogy nehéz a
belvárosban szabad parkolóhelyet találni, a
másik, hogy sokaknak a lakókörnyezetében
is kihívás parkolóhelyre bukkanni. A nehézségek ellenére is kiemelten kezeljük, és 50 000
forinttal támogatjuk a nyugdíjasklubok működését, támogattuk a DAM déli részének fejlesztését, kerékpárútprojekt előkészítését vagy
a hajléktalanellátás civilek általi bővítését.
Közismert, hogy a közelmúltban a lillafüredi
függőkert egyik támfala kibillent. A helyreállításhoz szükséges önkormányzati önrészt is
sikerült biztosítanunk.
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velő javaslat. Az előterjesztés egy
részét támogathatónak vélte.
Badány Lajos azt fejtegette, hogy a módosítás egy 10 éve
szőnyeg alá sepert helyzetet akar
rendbe tenni. Gyakran képtelenség szabad parkolót találni. Debrecenben egy kombinált bérlet
147 ezer forint, addig Miskolcon 100 ezer forint lesz a javaslat alapján. A megnövekedett
gépjárműhasználat miatt figyelik a lakossági igényeket. Cél az
egyéni gépkocsihasználat vis�szaszorítása. Szorgalmazzák az
elektromos kerékpárok és rollerek használatát.
Szopkó Tibor a miskolci parkolási helyzetet egyre aggasztóbbnak nevezte. Ezért nem a
pártok, hanem a háztartásokban
meglévő autók száma felelős. Két
gyakori problémát küszöböl ki a
javaslat: az egyik, hogy nehéz a
belvárosban szabad parkolóhelyet találni, a másik, hogy sokaknak a lakókörnyezetében is gond
a parkolás.

SZARKA DÉNES,
VELÜNK A VÁROS-FRAKCIÓVEZETŐ-HELYETTES
A júniusi közgyűlés koreográfiáját valójában sajnos
nem a miskolci képviselők,
hanem a kormány írta meg,
hiszen az elszabaduló energia- és élelmiszerárakat, valamint az infláció okozta veszteségeket részben
az önkormányzatokkal
akarja megfizettetni. Az önkormányzatok
azért vannak, hogy helyben oldjanak meg
problémákat és lássanak el kötelező és önként
vállalt feladatokat a településen élők javára,
ezt teszi lépésről lépésre lehetetlenné a kormányzat. Jelenleg Magyarországon minden
önkormányzat díjakat emel, az önkormányzat és a Holding cégei pedig azon dolgoztak
és dolgoznak, hogy a miskolciakat lehetőleg
semmilyen szolgáltatás díja ne terhelje nagyobb mértékben, mint más megyei jogú
városok lakóit, illetve hogy a szolgáltatások
színvonala se legyen alacsonyabb, mint máshol. Sajnos érdemi kritika helyett néhol demagógiával és inkorrekt érveléssel találkoztak
a javaslatok az ellenzék részéről, például aki a
közétkeztetés díjának emelésénél csak a 10%
körüli inflációról beszél, az nem vesz tudomást arról, hogy több élelmiszer ára 30-50%kal emelkedett a tavalyi évhez képest. Fontos
döntést hozott a testület az ingatlangazdálkodási terv elfogadásával is, hiszen a kormány
intézkedéseivel súlyosbított válsághelyzetben
is az a cél, hogy csak szükséges mértékben értékesítsünk ingatlanokat, a város vagyonát ne
feléljük, hanem fejleszteni tudjuk. Végül, de
nem utolsósorban Miskolc valamennyi polgárának szeretnék békés és kellemes nyarat és
feltöltődést kívánni!

Hollósy András (KDNP:)
Debrecenben nagyjából 5300
felszíni parkoló van, mennyi ez
Miskolcon? Pakusza Zoltán (Mi
Hazánk): az autók leállításához
szükséges a közösségi közlekedés fejlesztése, mert a külvárosi
részekben lakókat addig, amíg
ilyen a menetrend, negatívan
érinti a javaslat. Simon Gábor
(Velünk a Város-frakcióvezető)
szerint 6 ezer parkolóhelyre korábban 24 ezer bérletet adtak el.
Ez nem fenntartható. A javaslat kapcsán globális átgondolás
történt, amivel, úgy véli, a Fidesz 10 évig nem foglalkozott.
A parkolásról szólva kijelentette: egy tételt nem szerencsés
kiemelni. A miskolci az emelés
után is az egyik legolcsóbb parkolási lehetőséget nyújtja országos szinten. Szopkó Tibor alpolgármester úgy véli: a magasabb
éves bérlet díját szívesen megfizeti a lakosság, ha a lakókörnyezetében jobb minőségben
parkolhat.

Június 30-áig díjmoratórium van, eddig nem emelkedhetett a térítési díjak ös�szege. Új szerződést kötött a
MESZEGYI, ám az élelmiszerárak növekedése miatt
25 százalékkal emelkedett a
szolgáltatási ár. Hollósy András (KDNP) arról beszélt, díj
emelések, megszorítások várhatók a közgyűlésen, amiknek
szerinte a miskolciak fogják meginni a levét. Bartha György (Velünk a Város)
szerint az előző városvezetés
minden térítés nélkül a „haveroknak” adta a közétkeztetést
2017-ben: a mostani vezetés
ezt az állapotot örökölte meg.
Molnár Péter (KDNP-frakcióvezető) szerint ilyen mértékű
díjemelésre eddig nem került
sor. Úgy vélik, indokolatlan az
áremelés. Az emelés kapcsán a
gyurcsányi tempót emlegette.
Simon Gábor (Velünk a Város-frakcióvezető) azt hangsúlyozta, hogy a mostani városvezetés keze meg van kötve
ebben az ügyben, mert az elő-

HOLLÓSY ANDRÁS,
FIDESZ-KDNP-FRAKCIÓSZÓVIVŐ
A díjemelésekről, a megszorításokról és a miskolciak megsarcolásáról szólt
a nyári szünet előtti közgyűlés a frakciónk szerint.
Mi semmilyen megszorítást nem támogatunk,
a miskolciak, a miskolci családok mellett
állunk, és elsődlegesen az ő érdekeiket
vesszük figyelembe. Most átlagosan 25
százalékkal emelkedik a parkolási, valamint a szociális közétkeztetés díja. A temetkezéseknél hasonló drágulást látunk.
A korábbi években csak az infláció mértékével megegyező emelések voltak, most
annak mértékét jóval meghaladja a díjak
növekedése. Úgy látjuk, hogy a jelenlegi,
várost vezető koalíció elsősorban az önkormányzati cégek érdekeit nézi; radikális díjemelések mellett – mint például a
parkolás, a szociális közétkeztetés vagy
a temetkezés – a saját zsebük kitömésére törekszenek, hiszen például az önkormányzati cégeket tömörítő Miskolc Holding Zrt.-n belül dupla és háromszoros
felügyelőbizottsági díjazásokat szavaztak
meg maguknak. Jól látható ugyanakkor
az is, hogy a város vezetésén belül már közel sem akkora az egység, mint volt 2019ben. Láthattuk, hogy a polgármesteri és
alpolgármesteri illetmények megállapításában is megosztott volt a baloldal: többen közülük nem szavazták meg az illetmények emelését. Mi úgy látjuk, hogy egy
ilyen koalíció életképtelen, és nem képes
arra, hogy a várost vezesse.

ző vezetés ellentételezés nélkül
játszotta át egy cégnek a közétkeztetést. Felhívta a figyelmet
az élelmiszerek árainak brutális emelkedésére. Lassan egyre
többen szegényednek el. Miskolc városa most 130 millió
forintot vállal át a közétkeztetés terén a lakosoktól. A gyerekek többsége ingyenesen kapja
az étkeztetést a rossz szociális
helyzet miatt.
Fodor Zoltán (Velünk a Város):az előző városvezetés folyamatosan elhagyta az inflációarányos emelést, aminek
mértéke éves 3% lett volna. Ezt
most egyszerre kell megtennie
a jelenlegi vezetésnek. Szopkó
Tibor alpolgármester szerint a
fideszes képviselők nem értik
a lényeget: az ellátásbiztonság
érdekében kell megszavazni
az előterjesztést. Visszautasította az alaptalan „gyurcsányi
attitűd” címkézést, mivel
Debrecenben is ugyanekkor
tárgyalnak az emelésről. Varga Andrea alpolgármester a
fideszes politikusok korábbi
felszólalásaira hívta fel a figyelmet, amiben a közétkeztetés ellátására tettek panaszt. A
miskolci önkormányzat most
erőn felül vállal többletkiadásokat.
Mokrai Mihály (Velünk a
Város) úgy érvelt: az áremelkedés az előző vezetés rossz
gazdaságpolitikájának a következménye. Az a fontos,
hogy az ellátási díjért a gyermekek jó minőségű étkeztetésben részesüljenek.

MOLNÁR PÉTER,
KDNP-FRAKCIÓVEZETŐ
Az az emelések közgyűlése
volt. Amíg a FIDESZ-KDNP-kormány a lakosságot
védi a rezsicsökkentéssel,
az üzemanyagárstoppal, a
hatósági árakkal, addig a
miskolci baloldali – DK-s-,
MSZP-s, jobbikos – városvezetés a veszélyhelyzeti korlátozás után, amint lehet, azonnal árakat emelt, vagyis a miskolci lakosokat sarcolja.
Ezt a FIDESZ és a KDNP-szövetség nem tudta
támogatni, felemeltük a hangunkat ellene. De
Veres Pálék megszavaztak minden áremelést.
Megemelték az étkezési térítési díjakat. Vagyis a bölcsődések, óvodások, iskolások szüleinek többet kell fizetnie a menzáért. Ez azért
elfogadhatatlan, mert jóval az infláció feletti
számmal növelték meg a fizetendő árat. De a
temetkezési és parkolási díjakat is jelentősen
megemelték. Nemcsak a pakolójegyekért, hanem a bérletekért is többet kell majd fizetnünk. A kék zóna megszüntetése és a parkolási
zónák átvezetése eleve egy drágulást jelent, de
még erre is rátették az emelést. Egyes esetekben 100 százalékkal nő az ár. A lakások bérletéről szóló rendelet módosításával a baloldal
egy lakbéremelést készített elő. Ugyanakkor azt
láthattuk, hogy újra megbomlott a várost vezetni próbáló baloldali koalíció egysége. Például nem túl simán „verték át” saját soraikon a
Holding igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági
tagjainak fizetésemelését. Miközben nem költenek az MVK rendbetételére, a járatok sűrítésére, árakat emelnek, addig a saját és a baráti
fizetéseket jelentősen megemelték. Ezt a KDNP
nem tudta támogatni, mert szerintünk a lakosok érdekét kellene nézni.
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NÉZŐPONT

A gagyi fagyi nem
volt gagyi fagyi
Pálcikás, tölcséres, papírjából kitolós, kanalazós: mindenkinek megvan a kedvenc
jégkrémje. Igaz ez persze a fagylaltokra is.
Ma olyan széles a kínálat ezen a téren, amilyen talán soha nem volt. A szocializmus
időszakában ugyanis a nagy számban gyártható édességek
felé tendált a cukrászipar. A puncsmignon, az orosz szirok
mintájára készített Túró Rudi, a Népstadion megnyitójára összerántott Sport szelet: ezekről talán el lehet mondani, hogy pénztárcavastagságtól függetlenül evett már belőlük mindenki. Az édesipari termékek elérhetőek lettek az
emberek számára, a kínálat viszont nem volt a mostanihoz
mérhető. Ha a korabeli, fagyis kocsiját toló Bagamérinek azt
mondja valaki, hogy kér egy Isztambul kincsét némi máglyarakással, valószínűleg azt a választ kapja, hogy akadjon
le a középkori töriről, és válasszon: csoki, eper vagy vanília.
Ezt az időszakot követően jöttem én, majd pedig a kilencvenes évek: az évtized, amikor nyugatira váltottunk (a Marx
teret legalábbis biztosan). Az ízek is kiszabadultak a Pandora szelencéjükből. A jégkrémgyártók megszimatolták a piaci
rést, és a vevők kíváncsiságára apellálva eladtak bármilyen
ízű hűtött édesipari terméket, ami ráfért a pálcára. A paletta változó volt: a húszforintos (és grammban sem sokkal
több), tejízű, fagyasztott krémrúdtól, az eperbevonatú, rágógumiszárú nyalnivalón át az agyonreklámozott, egy párizsi
pezsgőzés sikkjével egyenértékű élményt nyújtó jégkrémcsodáig volt számos termék. Aki pedig nem bízott a mindenízű
hűtött nyalánkságokban, az továbbra is megtalálta a számítását a fagyiknál. Visszatekintve, ezt az időszakot tartom
aranykornak.
Az idő múlásával a fagyi igen, az árak azonban nem olvadtak. Sőt. A kétezres évek elején járhattunk, amikor nagypapám, a bolti árcéduláktól lesokkolva kikísérletezte saját
otthoni fagyireceptjét. Ők Miskolcról költöztek Gagyvendégibe ´93-ban (akkor még a megye pereme nem volt egyenlő
– a közvélemény szerint – a társadalom peremével). Az édesség így stílszerűen a gagyi fagyi nevet kapta. A pontos receptet nem tudom, de sok tej volt benne, joghurt, szeretet és kreativitás, meg persze friss szezongyümölcs a kertből.
Ma elmondhatjuk, Miskolcon is több ízt nyalhatunk, mint
amennyit fel tudnánk sorolni. A fagyizás azonban már nem
alsópolcos elfoglaltság: az alapanyagok áremelkedésének és
az előállítás megnövekedett energiaköltségének hála, a legnagyobb hazai papírpénzből nagyjából 50 gombóc futja. Bár
a „gagyi fagyi” receptjét nem tudom felidézni, tavaly vettem
hűtőformákat, azóta igyekszem kikísérletezni a saját ízeimet. Lehet, a csináld magad az új „nyugati” trend?
BÁJER MÁTÉ

aktuális

Egyre inkább nyílik a nyugdíjasolló
Egy hónappal eltolva ugyan,
de júliusban megkapják az
évközi nyugdíjemelést az
érintettek. Akár vivátozhatna
is vármegyénk deres halántékú lakossága, de a kép azért
árnyaltabb: az egyre pénztárcagyilkosabb drágulás indokolttá tenné például az eltérő
mértékű nyugdíjemelést.
Több mint 122 ezer öregségi
nyugdíjas él megyénkben, átlagnyugdíjuk nem éri el a 148
ezer forintot sem. Nem egy luxusnyugdíj, sőt: a 800-1000 forintos margarin és a 3 ezer forint fölötti sajtok időszakában
igencsak szűkösnek mondható.
Az elszabadult infláció negatív hatásait úgy próbálja most
tompítani a kormány, hogy a
júliusi mellett az előző hat hónap és a 13. havi nyugdíj után
járó emelést is megkapják az
idősek. Elég lehet ez valamire?
– a 40 év munkaviszony után
tavaly nyugdíjba vonult Mária azt mondja, ő úgy számolta,
havi 5200 forint pluszt kap, ha
ezt felszorozzuk, a 30-32 ezer
forint nemhogy egy nyaralásra
nem elég, de semmire sem.
– Ha nem lenne nyugdíj
mellett egy négyórás, bejelentett állásom, akkor még talán
a megélhetésünk is veszélybe került volna, olyan szintű a drágulás. Kenyeret venni
kell, de például a gyümölcsökről, ha nehezen is, de le kellett
mondanunk a férjemmel. Pedig nyáron nagyon szeretem
például a barackot – legutóbb
1800 forintért láttam kilóját a
piacon. Ezt nem engedhetjük
meg magunknak. Szerintem
az nem járja, hogy mindenki
ugyanakkora emelést kap. Félreértés ne essék, nem sajnálom
senkitől, de az alacsonyabb
nyugdíjúaknak magasabb ös�szeget kellene adni.

Júliusban érkezik a nyugdíjemelés, de ilyen árak mellett mire lesz elég? Fotó: Minap-archív, Mocsári L.

Jön, de megy is
Az összességében 8,9 százalékos emelés most segítséget jelenthet az idősek számára, de főleg a magasabb nyugdíjból élők
esetében beszélhetünk jelentős
összegről – a néhány tízezer forintos nyugellátásban részesülőknek ez mindössze 1500-3000
forint pluszbevételt jelent havonta. Miközben az érzékelt szubjektív infláció több mint kétszerese
a kimutatottnak. A nyugdíjasok
naponta szembesülnek azzal a
boltokban, hogy az élelmiszerárak egyes termékeknél akár 40
százalékkal is emelkedtek.
Csodálkozunk, ha nem találunk elégedett idős embert?
Nehéz is, hiszen ma Magyarországon körülbelül 270 ezren
tartoznak a szegény nyugdíjasok közé – az ő nyugdíjuk 6080 ezer forint közé tehető, ami
– lássuk be – még a mindennapi kiadásaik fedezésére sem
biztos, hogy elegendő.
A szakértők szerint azonban rosszabbodik a helyzet,
két dolog miatt. Egyrészt a bérek gyorsabban nőnek a nyug-

díjaknál, ezért egyre nagyobb
a nyugdíjasok leszakadása (a
folyamat közel tíz éve tart).
Emellett már nyugdíjas és
nyugdíjas között is nagyok lettek a távolságok: akadnak, akik
jelentős, millió forint fölötti luxusnyugdíjjal rendelkeznek, a
zöm, mintegy 1,3 millió ember
azonban 100-200 ezer forint
közötti folyósításból tengődik.
„Aki szegény, az a legszegényebb”
– Nyílik az olló a nyugdíjasok jövedelme között – erősíti
meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Szövetségének elnöke is. Lukács-Pete Mária hozzáteszi:
hogy a kapott összeg kinek,
mire lesz elég, azt nem tudni,
de azzal tisztában van, hogy
sok nyugdíjas társa fog kevesebbet kapni az átlagosnál.
– Érdekvédő civilként sír az
egyik szemem – de a másik sem
nevet, mert a nyugdíjas fogyasztói kosárra gondolva József Attila
verse jut eszembe: „Aki szegény,

az a legszegényebb” – mondja. Az alapvető élelmiszerek ára
ugyanis „aggasztóan emelkedik”,
a kisnyugdíjasok helyzete egyre
nehezebb. Akik betegek, a gyógyszereiket is alig tudják kiváltani.
Gyümölcsöket alig esznek.
– Egy érdekvédelmi szervezet vezetőjeként támogatni tudom az eddigi vívmányokat, a
szakértők által kidolgozott reformokat, az öt éve változatlan
méltányossági keret megemelését, valamint a legalacsonyabb
nyugdíjak létminimumra való
fölemelését. De több ponton is
reformra van szükség. A jelenlegi viszonyok között például indokolt az eltérő mértékű
nyugdíjemelés. Fontos lenne aztán az is, hogy a nyugdíj
összege ne függ
jön ennyire a
megállapítás évétől (ugyanolyan életút mellett kétszer an�nyit érhet egy most megállapított nyugdíj egy korábban
megállapítotthoz képest). A kis
nyugdíjúak felzárkóztatására
pedig szolidaritási korrekcióra
lenne szükség – hangsúlyozza.
KUJAN ISTVÁN

Zöld út a bringaprojekteknek

Felújítják a Heim Pál Bölcsődét

Jövő tavasszal elkezdődhet
annak a kerékpárút-hálózatnak a kivitelezése, ami becsatolja Miskolcot a térség bringás útjainak rendszerébe.

A Kassai utcai intézményben megduplázódik a férőhelyek száma is.

A rövidebb-hosszabb bicikliutak érhálózatként futják
keresztül a megyét. Vannak
azonban olyan részek, amik
még nem csatlakoznak össze,
pedig az nagyban megkön�nyítené a kétkerekű közlekedést. Ennek kiküszöbölése indulhat el 2023 elején.
A napokban kapta meg
ugyanis az önkormányzat
azoknak a kerékpárutaknak
a megtervezéséhez szükséges,
ám eddig hiányzó engedélyeket, amelyek a város déli részén
könnyítik majd meg a biciklis
közlekedést. A tervek véglegesítését követően pályáztatják
meg a lehetséges kivitelezőket:
ez egy uniós nyílt közbeszerzési eljárás során történik majd
meg. A folyamatnak a végén, az
elképzelések szerint nagyjából
jövő év tavaszán kezdődhet el
az építési munka. Erről Badány
Lajos alpolgármester beszélt a
Miskolc Tv stábjának és a Miskolci Naplónak.
– Négy külön projektről
van szó, amelyeknek az egy-

Badány Lajos alpolgármester. Fotó: Juhász Ákos

bevonását a funkcionális és
földrajzi okok teszik szükségessé – tájékoztatott a városvezető. – Összesen mintegy 8
kilométernyi szakaszról beszélünk. Ez a fejlesztés illik a
terveinkbe, hogy a jövőt tekintve elősegítsük a közösségi
közlekedést és a mikromobilitás előrehaladását.
A mostani kerékpárút-hálózat fejlesztése a Miskolc Déli
kaputól Mályi felé indul, elérhető lesz rajta keresztül a már
meglévő, Kistokaj és Nyékládháza felé futó kerékpárút. A
tervezett szakasz a 3-as főútvonal mentén éri el Miskolc
határánál a már említett, megyei fejlesztésből létesített ke-
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rékpárutat: így vezeti majd be
a Miskolc felé haladó biciklis
forgalmat a déli ipari területre, illetve ezt a zónát Hejőcsabán és Görömbölyön keresztül
csatlakoztatja be az Egyetemváros, valamint Miskolctapolca felé futó kerékpárútba. A
projekt negyedik elemeként
egy Tapolcáról kétirányú fogalmi sávos kerékpárnyom,
illetve mezőgazdasági területeken áthaladó kerékpárút
kapcsolja be a térséget a Kisgyőr felől, megyei beruházásban épülő hálózatba. Badány
Lajos azt is elmondta, a biciklis közlekedés fejlesztését célzó
beruházásra 520 millió forint
uniós forrást nyert a város. MN

A Heim Pál Bölcsődébe év
közben 84 gyerek jár – nyáron
kevesebb. Felújítás után azonban már több mint 160 lurkóra vigyázhatnak az intézményben, ami nagyban segíti majd a
szülők mielőbbi munkába állását. A bölcsőde új csoportszobákkal bővül, és teljes energetikai korszerűsítést is végeznek
az épületben. A beruházás előre láthatóan jövő tavasszal kezdődik majd.
A hat szárnyból álló komplexumnak jelenleg három szárnyában működik a bölcsődei
nevelés. A tervezett infrastrukturális és gépészeti beruházásoknak köszönhetően a teljes
épület megújul, így a maradék
három szárny is funkciót kap.
– Várhatólag tíz hónapot
vesz majd igénybe a kivitelezés. Jelenleg a közbeszerzési
eljárás folyik, amennyiben ez
eredményes lesz, már az éven
megköthető a kivitelezői szerződés – számolt be a folyamatról Badány Lajos alpolgármester.
Az átépítés időtartama alatt
a bölcsődei elhelyezésről a
Miskolci Egyesített Szociális,

Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (MESZEGYI)
gondoskodik majd. Az épület
kívül-belül megújul, a mosókonyhából például egy új játszószoba lesz, kicserélik az
összes nyílászárót, radiátort,
megtörténik az épület külső

hőszigetelése, korszerűsítik
az udvart, valamint napelemeket is felszerelnek. A Heim
Pál Bölcsőde felújítása nagyjából 10 hónapig tart majd, és
több mint 600 millió forintba
kerül.
BM

Demeter Jánosné bölcsődevezető-helyettes bemutatja a jelenlegi
állapotokat. Fotók: Juhász Ákos
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Árak akkor és most: ennyit drágultak az élelmiszerek
A magyarországi infláció az
európai uniós átlag feletti,
májusban a hivatalos mutató
10,8% volt hazánkban. Ez az
élelmiszerárakon is megmutatkozik.
A jelenséget már akkor is
érzékelhettük, amikor a háború még csak a kanyarban sem
volt, de azóta folyamatosan
romlik a helyzet, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát.
Az első, olvasható felmérések
szerint az emberek nagy része
az utóbbi hónapokban visszafogta a költéseit emiatt.
A Magyar Cetelem Bank
több mint 1000 ember bevonásával készülő felmérése szerint a magyarok 24 százaléka
többet dolgozik, azaz többletbevételre igyekszik szert tenni
azért, hogy fenn tudja tartani
megszokott anyagi helyzetét.
A megkérdezettek 12 százalékának azonban már hozzá
kellett nyúlnia megtakarításaihoz. A felmérés rámutat, sokan mondtak le olyan nagy
költségű beruházásokról is,
amit a közeljövőben terveztek,
mint a költözés vagy az új autó
vásárlása. A legtöbben mégis ugyanazon spórolnak: élelmiszerekből, illetve higiéniai
termékekből vásárolnak kevesebbet.

Béka a forró vízben. Nem,
nem békaevésre buzdítjuk az
embereket, a fenti címet egy
kísérlet viseli, melynek lényege, hogy élő békát dobnak
forró vízbe. Ha rögtön teszik
ezt, a béka egyszerűen kiugrik. Ha azonban hideg vízbe
teszik, és lassan melegítik azt,
az állat gyakorlatilag megfőzhető, mert hozzászokik a
fokozatosan forróvá váló közeghez. E logika mentén annak igyekeztünk utánajárni,
mennyivel kerülnek átlagosan többe a legfontosabb termékek az évekkel ezelőtti
árukhoz képest. Azt egyelőre
nem mondjuk meg, hány év
különbséggel hasonlítottuk
össze a cédulákat. A kérdés:
ha egyik pillanatról a másikra nőttek volna meg így az
árak, vajon ki akarnánk ugrani a vizes fazékból?
A kísérlethez találtunk pontos forrásokat, mégpedig reklámújságok és különböző
szóróanyagok formájában az
akcios-ujsag.hu adatbázisán.
Néhány ár a múltból: a
trappista sajtnak a kék-fehér
áruházlánc pultjában 899 Ft
volt kilója. A legutóbbi reklám
anyagban hirdetett trappistából
egy kiló 2968 forint klubkártyával, anélkül 4589. A hitelesség
kedvéért hozzátesszük, a minő-

Anyugdíjasoknak méginkább meg kell gondolniuk, hogy mire telik. Fotó: Mocsári László

ség valószínűleg más (a 2015-ös
újságnál nincs márka feltüntetve), de egyik esetben sem pizzafeltétről van szó.
A téliszalámi esetében azonban pontosan lehet látni a különbséget, mert ugyanarról a
szegeden gyártott márkáról

van szó mindkét esetben: 3465
Ft/kg volt korábban, ami most
6665 Ft/kg. A hazai trikolorba
bújtatott, 2,8 százalékos tej a
régebbi újságban 189 Ft volt,
most ugyanott, ugyanazt 269
forintért vehetjük meg, ha van
nálunk klubkártya. Ha nincs,

akkor 445 forintba kerül.
Ugyanaz a joghurt ugyanabban a kiszerelésben a régebbi
újságban 99 forint volt, a mostaniban 179 klubkártya nélkül. Az étolaj literje 599 forint
most, korábban 369 forintba
került ugyanez a márka.

És mennyivel korábban?
Nem húsz év telt el a két újság
nyomtatása között, nem is tíz.
A fentiek a 2015 októberi árakat rögzítik. Más szóval hét
év kellett mindössze ehhez a
mértékű dráguláshoz.
BÁJER MÁTÉ

Köszönik a kiliáni kék cinkék

Kicserélik a régi távhővezetékeket

„Köszönjük, távhőszolgáltatásért felelős cég!” – csiripelték a kiliáni kék cinegék A
márciusban kihelyezett madárodúk örökbefogadása folyamatos. Az akcióhoz újabb
vállalat csatlakozott.

Biztonságos, környezetbarát és energiahatékony
lesz a hőszolgáltatás a Rácz
Ádám utca mentén körülbelül 600 lakás számára,
miután véget ér a vezetékkorszerűsítés. A május 18án kezdődött, két ütemben
megvalósuló beruházás július közepén fejeződik be.

A Miskolci Hőszolgáltató
Kft. választása a Dél-Kilián
városrész Otthon tér melletti,
60-as számú csőrös erődítményére esett. Itt, a cég székhelyéhez közeli fásított, szökőkutas placcon a helyi lakosokon
kívül a környék bölcsődései, óvodásai és iskolásai is
meg-megfordulnak. Már ami
a talajmagasságtól számított
maximum kettő métert illeti.
A Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai közül a távhőszolgáltató elsőként csatlakozott a
programhoz. A MIHŐ koor
dinációs és kommunikációs
főmunkatársa emlékeztetett:
szolgáltatásukban egyre nagyobb szerepet kap a zöldenergia, ugyanakkor a cégek
társadalmi felelősségvállalására egy-egy szimbolikus akcióval is igyekeznek rámutatni.
– Mi magunk is próbálunk
odafigyelni, hogy élhetőbb város legyen Miskolc – fogalmazott Bernáthné Barczi Judit,
majd a szomszédos játszótér
egyik fáján csüngő, hasonló
fedezékre mutatva hozzátette,
bíznak abban, hogy munka-

Egyre többen csatlakoznak a madárodúk örökbefogadásához. Fotó: M. L.

társaik közül is minél többen
csatlakoznak majd a patronáló gazdik nélküli hajlékok
örökbefogadásához.
Albérlői státusszal, airbnb-
vel vagy haszonélvezeti joggal? Ez egyelőre hidegen
hagyja a tojással szaporodó
pályázókat. Ha már itt tartunk, az évszak meteorológiai kihívásait elnézve az sem
feltétlenül baj, hogy a hőszolgáltató átmenetileg kevésbé a
portfóliójába passzoló meleget, sokkal inkább az árnyékot
biztosítja majd a kistestű példányok számára.
– Az örökbefogadás a tárgy
évre szól, miután január és
február az odúk takarításával
telik majd – részletezte Kovács
Imre, akitől azt is megtudhattuk: a befolyó örökbefogadási
díjakat mindezen túl további

Énekesmadarak védelme
Száz madárodút helyezett ki
az év első felében Miskolcon a
Városgazda. A Magyar Madár
tani Egyesült Bükki Helyi Cso
portjának javaslatára két mére
tű odú készült: a kisebb típusú
kifejezetten az apró termetű
cinkefajok (barátcinege, kék

cinege) számára, a nagyobb tí
pus pedig a harkály vájta odú
mesterséges változata. Ez a
nagyobb méretű énekesma
daraink számára készült, mint
a széncinege, a nyaktekercs, a
légykapó, a csúszka és a veréb
félék.

létesítmények kihelyezésére
fordítják terveik szerint.
A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. szolgáltatási vezetője felidézte: még a költési időszak kezdetén, márciusban
helyezték ki azt a száz darab
objektumot, melyek iránt azóta is folyamatos az érdeklődés
– úgy az állatok, mint az örökbefogadók részéről.
Magánszemélyekkel, önkormányzati képviselőkkel, cégekkel és intézményekkel együtt
immár tizenkét madárlak bír
ilyen formájú támogatási háttérrel. S bár messze nincs még
mindegyiknek tulajdonosa, lakója minden bizonnyal bőven
akad. A szakember ugyanakkor óva intve megjegyezte: pillanatnyilag nem tudják, mely
odvakat vették már birtokba,
miután eszük ágában sincs
zargatni az esetlegesen oda betévedt égi vándorokat.
Vagyis a tél második feléig kizárólag légből kapott információkkal rendelkezünk
a nyílásméretével és kialakításával kifejezetten a maroknyi méretű csicsergőket célzó
rezidencia kihasználtságára
nézvést.
BÓDOGH DÁVID

A MIHŐ Kft. Miskolcon
található távhővezetékeinek
jelentős része elöregedett, átlagosan negyvenévesek. A
társaság a lehetőségekhez
mérten igyekszik ezeket cserélni. A rekonstrukció ezúttal
a Rácz Ádám utcában zajlik,
ahol az utóbbi időben egyre
több volt a meghibásodás és
a javítás. A beruházás több
mint 300 méter hosszú szakaszt érint, és eredményeként
üzembiztosabb lesz a szolgáltatás. Mint Bernáthné Barczi
Judit, a cég koordinációs és
kommunikációs főmunkatársa elmondta, két ütemben va-

Hatszáz lakás számára megújul a hőszolgáltatás. Fotó: Juhász Á.

lósítják meg a vezetékcserét,
hogy a környéken élőket minél kevésbé zavarja a munka.
„A második fázis során
esedékes élőre kötést szándékosan a nyári nagy leállásra
időzítettük, hogy az üzemszünet minél kevesebb ideig tartson” – tudtuk meg tőle, illetve
azt is hozzátette, hogy várhatóan június 28-án indul ez az
időszak és előreláthatólag július 1. éjfélig tart. Végezetül
azt is megjegyezte Bernáthné
Barczi Judit, hogy a MIHŐ
Kft. igyekszik az elöregedett

hálózat minél több elemét cserélni. Jelenleg a Rácz Ádám
utca mellett a Hegyalja utca
környékén is folyamatban van
egy beruházás.
„A műszaki terület minden
évben kiértékeli, hogy melyek
a legelöregedettebb, legkritikusabb vezetékszakaszok.
Ezeknek megfelelően évente
körülbelül 500 méternyi vezetéket szoktunk lecserélni”
– zárta a tervekkel a koordinációs és kommunikációs főmunkatárs.
KIRÁLY CSABA

Mocsárciprustól a tavirózsáig
Miskolctapolcai garantált
sétára várják az érdeklődőket szombaton.
A Tourinform Miskolc
Iroda június 25-én 10 órára garantált sétát hirdetett
Miskolctapolcára Mocsárciprustól a tavirózsáig címmel.
A közel 2 órás séta az Ellipsum Élmény –és Strandfürdő bejáratától indul. A nyár
beköszöntével megszaporodik a Tourinform Miskolc által szervezett garantált séták
száma. A turisztikai főszezonban nemcsak a belváros-

ban lehet idegenvezető segítségével sok érdekességet
tartogató sétákat tenni, hanem Miskolc egyéb városrészeiben is.
A Mocsárciprustól a tavirózsáig címet viselő séta ezúttal Miskolctapolcára vezet,
ahol a résztvevők többek között megtudhatják, hogyan
lett Miskolctapolca kedvelt
fürdőterület, milyen egyházi
és botanikai érdekességek találhatók az üdülőövezetben,
hogyan kapcsolódhatunk ki
pihenésünk idején, mi a Barlangfürdő története. Az út

során a mókus látványa is
garantált. A részvétel nem igényel előzetes regisztrációt. A
strandolás mellett a kulturális információkra is nyitott érdeklődőket a Tourinform Iroda idegenvezetője az Ellipsum
Élmény-és Strandfürdő főbejáratánál várja. Jegyvásárlás a
helyszínen indulás előtt 10-15
perccel. A séta szombaton dél
előtt 10 órakor veszi kezdetét.
Bővebb információ: https://www.hellomiskolc.hu/
Garantalt-varosnezes-Miskolctapolcan
MN
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Sokkoló képek, veszteségekkel
Kigyulladt a Csodamalom
Bábszínház művészeti vezetőjének autója.

Dr. Sziray Ágnes a kiállítása megnyitóján. Fotó: Mocsári László

A színek játéka
Szavakkal sokszor nehezen kifejezhető, konkrétan
mit is ábrázol egy festmény,
mégis ezeregy dologról szól.
Egyéni, hogy milyen asszociációt vált ki a nézőből.

Sziray Ágnes – aki egyébként bőrgyógyász – festményei igazán különlegesek,
Maros Éva, a MIKOM Kft.
ügyvezetője ajánlotta alkotásait az érdeklődők figyelmébe a június 18-án, a miskolci Sensolite Fényterápiás
Gyógycentrumban megnyílt
kiállításon.
A legnagyobb stressz az
emberek életében az, ha azzá
kell válni, amik nem vagyunk. Ha azzá kell válnunk,
ami nem az önvalónk. Ezt Selye János, a világszerte híres
magyar származású kanadai
vegyész, belgyógyász, endo
krinológus mondta. Ő volt
az első, aki nyugati orvoslást

tanult ugyan, tudását és gyakorlatát ez alapozta meg, de
elsőként foglalkozott a test és
a lélek egységével, a holisztikus gyógyítással.
De hogy kerül egy orvos
gondolata egy művészeti kiállítás megnyitójára?– tette
fel a kérdést megnyitóbeszédében Maros Éva. Az elsődleges kapcsolat az, hogy az alkotó, akinek a festményeiben
gyönyörködhetünk, maga is
orvos. D. Sziray Ágnes olyan
gyógyító, aki maga is hisz a
holisztikus szemléletben.
Valóban a színek játéka az,
aminek a különlegességével ejt rabul bennünket. Ági
nem adott címeket az alkotásainak, sorszámmal látta
el azokat. Hiszen így lehetősége van mindenkinek arra,
hogy a lelke igazi belső válaszát hallja meg egy – egy kép
láttán. Tárlata július végéig
tekinthető meg.
BGY

Megdöbbentő történetet tett
közzé a Miskolci Csodamalom
Bábszínház a közösségi oldalán.
Művészeti vezetőjük, Fekete Dávid a Szárnyas Sárkányok
nevű, saját alapítású társulatával a Bondoró Utcaszínház
Fesztiválra tartott, amikor a
3-as úton, menet közben kigyulladt a járműve. Hiába érkeztek a tűzoltók a helyszínre
perceken belül, és kezdték meg
az oltást, az autó több robbanás
kíséretében teljesen kiégett.
A félelmetes balesetben szerencsére senki sem sérült meg,
de Fekete Dávid családi autója
így odalett: az a kocsi, amivel
aznap még a gyermekeit vitte
oviba.
Egy út, két meghibásodás
A társulat két tagja június
10-én elindult Kapolcsra, hogy
részt vegyenek az ott tartott
művészeti fesztiválon. A kölcsönautójuk azonban lerobbant – szintén az M3-as pályán.
A kocsit trélerrel kellett hazaszállítaniuk Debrecenbe. Mivel
azonban el kellett valahogy jutniuk a fesztiválra, Tiszafüreden
átpakoltak Fekete Dávid autójába, és együtt indultak útnak.
Gödöllő környékén azonban
újabb meghibásodás történt: az
autó menet közben hirtelen kigyulladt.

Hirdetés

A lánglovagok sem tudtak segíteni. Fotó: internet

A művészek igyekeztek menteni a menthetőt, de a csomagok és az utcaszínházi kellékek
egy része bent égett. Az anyagi
kár jelentős: az első becslések
alapján körülbelül 1,5 millió forintra tehető.
Mindemellett, az autó elvesztése miatt – a fesztiváli szezon közepén – nagyon
nehéz helyzetbe került a társulat. Vannak kellékek, amiket már nem is tudnak pótolni idén: emiatt több nyári
fellépésük is veszélybe került.
Gólyaláb, cirkuszi minibicikli, egykerekű, sátorfellépő ruhák, személyes holmik, iratok:
számos, nehezen beszerezhető dolog vált porrá a tűzben.
Emellett a kiégett autóroncs

elszállítása, tárolása és kivonása a forgalomból további kiadásokat jelentett.
A Szárnyas Sárkányok – és
művészeti vezetőjükre tekintettel a bábszínház is – arra
kér mindenkit, akinek módjában áll segíteni, az alábbi
számlaszámra küldje adományait (ezzel nemcsak ahhoz járulhatnak hozzá, hogy az idén
OTP Bank
Számlaszám:
11773456-02055642
IBAN Számlaszám:
HU77 1177 3456 0205 5642
0000 0000
Swift code:
OTPVHUHB

15 éves társulat nyári turnéját
megmentsék, hanem mérsékelhetik egy háromgyerekes
család anyagi veszteségeit is).
Fekete Dávid a nehéz helyzetben is megtartotta optimizmusát, és – amellett, hogy
hálát adott, mert épségben
megúszták a balesetet – igyekezett derűsen felfogni a történteket, ezt jelzi az időközben
született, a kocsijának márkáján humorizáló két vicc is:
„– Miért nem vesznek az emberek két Chrysler PT Cruisert?
– Mert egy is elég!”
„– Milyen autókat gyárt a
Chrysler?
– Robbanó motorosat!”
MN

Borsodi bölényből még a kicsi is nagy
Májusban két európai bölény
is világra hozta borját a Miskolci Állatkertben. Az egy
hónapos „csöppségeket” kedden stábunk is megleste.
A kontinens legnagyobb
testű állatai kérődzők, füves
pusztákon élnek, legelő életmódot folytatnak – amennyiben hagyják nekik. Az utolsó
európai bölényt egy évszázada lőtték Lengyelországban. Az évtizedekkel ezelőtt
indított tenyészprogramnak

szmérnök
Tarcsi László okleveles tervező épSzuíté
haf ő Petőfi Sándor út 2.

cím: 3726
szlo.epi tesz@gmail.com
tel.: 06 30 697 3714, email: tarcsi.la

Irodánk vállalja családi lakóépületek, társasházak,
ipari létesítmények és középületek építészeti tervezését
vagy generáltervezését.
ére kapott támo
Az irodánk eszközparkjának fejlesztés

gatást köszönjük a Borsod-Torna-Göm

ör Egyesületnek!

köszönhetően – némi túlzással – ma már bármikor ismét
össze lehet velük futni vadon
is. Miskolcon mindenesetre
garantáltan.
Korábban a történelmi
Magyarországon is élt európai bölény. Vadászata Mátyás
király korában még közönséges eseménynek számított.
Az utolsó magyar bölényt
Erdélyben, a borgói Plaj-magaslaton 1762-ben ejtették el
– derül ki a feljegyzésekből.
Az Őrségi Nemzeti Parkban,

Ötesztendős korukra a kicsik is megnőnek. Fotó: Juhász Ákos

Kondorfa határában található a Hegy-völgy elnevezésű
terület, ahova 2019-ben vis�szatelepítettek pár egyedet.
A legkisebbek érkezéséig
az itteni állomány egy bikából, két tehénből és két korábbi születésű kis bikából állt.
A kicsinyítő jelző használata
esetükben persze merőben relatív, ám annyiban jogos, hogy
az egyedek testméretének kiteljesedésével ötesztendős korukig várnunk kell – holott
kapásból húsz-harminc kilogrammal jönnek a világra.
Veress Tamás gyűjteményi
vezetőtől a Miskolc Televízió
stábja azt is megtudta: habár
az egy hónapos borjak külön
nősténytől származnak, senki sem mondaná meg róluk,
hogy csupáncsak féltestvérek.
Akár ikerellésnek is tűnhetnének a laikus számára, miután
jellemzően egyugyanazon tehén anyatársaságát keresik.
BÓDOGH DÁVID

Mozi kicsiknek és nagyoknak!
Gyerünk a moziba be! Mozi kicsiknek és nagyoknak! – ezzel
a mottóval tartanak ingyenes filmvetítéseket a Művészetek
Házában júliusban, négy alkalommal.
Az előadások a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány
TOP-7.1.1-16-HESZA-2021-02344
azonosító
számú, „Diósgyőr legyen a
Tiéd” című pályázatának keretében valósulnak meg.

A filmek vetítése a Művészetek Háza Béke termében zajlik,
2022. július 2-án, 9-én, 16-án
és 23-án, szombati napokon,
egyaránt 15 órai kezdettel. A
rendezvényen való részvétel
ingyenes.

A rendezvénysorozat Facebook-eseménye: https://www.facebook.com/events/1352238081926071/1352238088592737
Érdeklődni a 06-70/395-2618-as telefonszámon lehet.

A program:
július 2.: Lassie hazatér
július 9.: A farkas és az oroszlán
július 16.: Latte és a titokzatos
varázskő (animációs film)
július 23.: Manu, a legsirályabb fecske (animációs film).
Az első előadásra jegyek igényelhetők a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítványtól
a Városháza (Hunyadi utca 2.)
aulájában kizárólag 2022. június 27-én, hétfőn 9:00–10:00 között. A moziban az előadásokra
jegyvásárlás nem lehetséges!
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Tibi bácsi csendesen elaludt
Ritkán van módja az embernek olyan egyéniséggel
találkoznia, akiről elsőre az
a gondolata támad – mert
úgy árad belőle az energia
–, hogy másnap reggel, ha kinéz az ablakán, azt veszi észre: valaki eltolta az Avast.

És ha ez a cselekedet egy 83
éves férfi nevéhez társul, akkor az maga a csoda. Márpedig Szénási Tiborról nem ok
nélkül ez az érzet villan be
– írtam róla egy tíz évvel ezelőtti riportomban. Szellemi
frissessége birtokában szinte kész mondatokat diktált
mikrofonomba. Szerinte Tiszaújvárosról példát vehetne
az ország: itt az összetartás és
a szeretet viszi előre a dolgokat. Aktív életet élt, állandóan
nyüzsgött. Mindenkin csak
segített. És ez volt a jellemző
rá egészen 2022. június 11-én
délelőtt fél tizenegyig, mert
ekkor Tibi bácsi csendesen elaludt. Örökre. Az előtte levő
napon szerettei köszöntötték
93. születésnapján, felesége,
Babi néni, egyetlen gyermekük, Andrea, 6 unokája és 5
dédunokája, akik hazajöttek
az ünneplésre Pestről, Győrből, Debrecenből.
Roppant színes egyéniség
volt, immár múlt időben Szénási Tibor, mi sem bizonyítja
ezt jobban, mint munkássága:
gyémántdiplomás okleveles
vegyészmérnök és festőmű-

vész is egyben. Nagyon hosszú
ideig lehetett a Tiszai Vegyi
Kombinát első számú műszaki vezetője, hol főmérnökként, hol vezérigazgató-helyettesként. A sors maximum
a második ember szerepkörével ruházta fel Huszár Andor
vezérigazgató mellett. Óriási
tolerancia kell ahhoz, hogy a
saját életében első embernek
érezze magát az, aki a hierarchiában „csak” a második.
Nem kis frusztrációt jelentene ez, de türelmetlenségét erős
indulati fékek, önfegyelem
ellensúlyozzák, és ráadásul
mindez egy romantikus időszakban történik vele. A mából visszatekintve irigylésre
méltó helyzet ez, hiszen nagy
idők tanújaként valóban tevékeny részese volt a BVK és a
TVK építésének.
Művészi kitérője egész életén át végigkísérte. Az alapecsetvonásokat édesanyjától,
valamint rajztanáraitól tanulta. Fiatal éveiben szívesen
töltötte idejét akvarellfestés-

sel és rajzolással. A természet
szeretetéről árulkodó festményeihez utazásai, túrázásai
élményanyagát hívta segítségül. Megközelítőleg négyszáz
képet készített. Mandolán,
zongorán játszott.
Nincs is olyan apukája senkinek, mint nekem – fogalmazott lányuk, Andrea. Bevásárolt a boltban, főzött az
unokáinak, mosogatott. Csinosította Győri kapui kertjük
köveit, kicserélte a kapucsengőt. Szemüveget vett. Nem
készült a halálra, új nadrágot
csináltatott. Ez okozta a vesztét. Útban a szabó felé megszédült, elesett. Akadtak jó emberek, akik hívták a mentőt.
Édesanyám keresett, mondván, apád nem jött haza, nézz
utána. A sürgősségin értem
utol, telefonon adtak információt. Összevarrták a fejét,
szépen gyógyult a sebe, de a
Semmelweisben már légzési elégtelenség lépett fel, majd
tüdőgyulladást diagnosztizáltak és szívelégtelenség miatt
csendesen elaludt édesapám –
mondja síró hangon Andrea.
Emléke velünk él, senki nem
veheti el a szívünkből. Hároméves unokája azt ismételgeti: Szeretlek dédipapa.
Megható gyászmisén búcsúztak tőle hétfőn az újgyőri
Szent Imre-templomban családtagjai, barátai, ismerősei,
tisztelgői.
BUZAFALVI GYŐZŐ
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Átmeneti postaszünet Görömbölyön
Hónapok óta terjed Görömböly lakói között a hír, hogy
bezárják a Bacsinszky András
utca 1. szám alatt üzemelő 16os postát.

A szóbeszéd nem volt alaptalan, hisz a postai szolgáltatást
biztosító vállalkozó a körülmények ellehetetlenülésére hivatkozva úgy döntött: nem folytatja sem itt, sem máshol.
Így aztán a hivatali helyiség visszaadása június 28-án
meg is történik. Borkuti László
görömbölyi képviselő tavasszal
értesült a kellemetlen hírről,
amikor is azonnal kereste is a
kapcsolatot a Magyar Posta Zrt.
debreceni székhelyű Kelet-magyarországi Területi Igazgatóságával, melynek vezetőjével
Ignácz Dávid jegyző jelenlétében folytatott egyeztető megbeszélést a múlt hónapban.
A megbeszélésen kiderült: a
hálózatszervezési és üzemeltetési csoport vezetője nem lát
lehetőséget arra, hogy azokkal
a kondíciókkal, melyek a mű-

Nem volt alaptalan a szóbeszéd... Fotó: Juhász Ákos

ködtetés fenntartásához kellenének, bárki továbbvigye az
egyébként kedvelt, ám összességében alacsony kapacitással
működtetett hivatalt.
A tárgyalás során az önkormányzati képviselő megismerhette a január és május közötti
statisztikai adatokat. Eszerint
a napi átlagforgalom a postacsomagok és időgarantált cso-

Egy kormányrendelet értelmében a vidéki településeken kiegészítő tevékenységként más kereskedelmi egységek is foglalkozhatnak levelek és csomagok felvételével, utalványos befizetésekkel.
Miskolcon a jogszabályban előírt – lakosságszámhoz viszonyítva – hét posta is elláthatná a szolgáltatást, ezzel szemben jelenleg
huszonegy posta működik. A görömbölyiek az ajánlott küldeményekért jellemzően így is az Avasra jártak a Bacsinszky utcai helyett.
Az állami tulajdonú részvénytársaság gyakorlatában akad rá
példa, hogy az önkormányzat üzemelteti a postahivatalt. Ebben az
esetben valamennyi infrastrukturális feltétel (helyiségbérlet, speciális postai hardverek és szoftverek stb.) az üzemeltetőt terhelné.

magtermékek felvétele esetén
2,1 darabot, könyvelt küldemények felvétele során 8,3 darabot, postautalvány-felvétel
és készpénz-átutalási megbízás befizetésére pedig 121 darabot mutatott. Az egyeztetés
folyamán az úgynevezett forgalomarányos jutalékról is szó
esett, de a szakember végkövetkeztetése, hogy az nem képes fedezni a rezsit sem.
Habár az érvként felhozott
adatokat nem állt módjukban
megcáfolni, annyit mégis sikerült elérnie Borkuti Lászlónak és Ignácz Dávidnak, hogy
ne végleges bezárásról, hanem
csupán ideiglenes szüneteltetésről döntsön a Magyar Posta
– és közösen próbáljanak vállalkozót találni. Idén tehát bizonyosan nem kerül sor az ingatlan elidegenítésére.
BÓDOGH DÁVID

Hirdetés

Strandkézilabda-tornát rendeznek

Nyári karbantartás – szünetel a meleg víz
A MIHŐ Kft. a nyári hónapokban készül fel a következő fűtési időszakra. Ekkor végzi el az általa
üzemeltetett rendszereken a következő fűtési idény szoláltatásának biztonságát megalapozó karbantartási és beruházási munkálatait, közöttük azokat is, amelyek a szolgáltatás szüneteltetésével járnak.
A tervezett karbantartási és beruházási munkák miatt SZÜNETEL A MELEGVÍZ-SZOLGÁLTATÁS:
Avas és Belváros városrészekben:
2022. június 28. (kedd) 0 órától várhatóan 2022. július 1. (péntek) 24 óráig.
Diósgyőr és Bulgárföld városrészben a nyári karbantartás ideje alatt csak
rövid idejű melegvíz-szolgáltatási szünet várható, melyről külön tájékoztatjuk az érintett lakókat.
A városrészeket érintő karbantartási időpontokon kívül egyes hőközpontoknál vagy kisebb ellátási területen néhány órás szolgáltatási szünettel járó karbantartás lehetséges, melyről külön értesítjük az érintett lakókat.
A karbantartás ideje alatt a melegvíz-csapokból hideg víz folyik, amit a melegvíz-mérő óra érzékel és megmér, ez indokolatlan többletköltséget okozhat. Ennek elkerülése érdekében a MIHŐ Kft.
javasolja, hogy a karbantartás ideje alatt a melegvíz-csapokat tartsák elzárva.

A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kézilabdaszövetség
a hétvégén rendezi meg II.
Strandkézilabda Tornáját a
Selyemréti Strandfürdőben.
A rendezvényre 15 csapat
nevezett. Szombaton 17, vasárnap 15 mérkőzésen versenyeznek ifjúsági, serdülő és

utánpótlás-korosztályú játékosok.
A 27 x 12 méteres homokos
pályán egyszerre négy-négy
játékos tartózkodhat, ahol folyamatosan zajlanak majd a
mérkőzések.
A versenyek mindkét napon
09:00-től kezdődnek, az eredményhirdetés – az időjárástól

függetlenül – vasárnap 16:40kor lesz.
Az immár hagyományos
strandkézilabda-bajnokság
miatt fürdővendégek a sportpályákat korlátozottan használhatják, minden további
szolgáltatás zavartalanul fog
működni a megszokott nyitvatartási időben.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink! Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes
áron a Miskolci Naplóban hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

l MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
3530 Miskolc, Szemere u. 5. sz.
Tel.: +36 46 501-740 (csak ügyfélfogadási időben)
ugyfel@miho.hu, www.miho.hu

Hirdetésszervezőink
az alábbi címen érhetők el:

3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Tel.: 70/795-7402, 30/499-8630
E-mail: info@mikom.hu
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Két kezükkel, kiskertjükben szorgoskodnak
Talán nem is gondolnánk, de
az ipari múlttal rendelkező
Miskolcon is megvan a hagyo
mánya a kiskerti növényter
mesztésnek. A Paradicsomban
és palántabörzén is jártunk.

„Most húztam ki hagymát,
retket, korábban termett nagyon finom eper, de nézzenek
körül: a kerítés mellett már piroslik a málna, az ágyásokat is
szépen gondozzák a kerttársaim” – mutat körbe az Avasi
Paradicsom Közösségi Kertben Székely Klára. A miskolci nyugdíjas asszony közeli
lakásából sétál le minden nap
a Felsőruzsin körúti veteményeséhez, hogy gondozza, locsolja a növényeit, kikapálja a
dudvát. Pár négyzetméter földet művel a paneldzsungel közötti, üde zöld szigeten, de ez
a kis terület is elég magának
– mondja -, sőt: gyakran meglepi barátait is a megtermelt
zöldségekkel.
„Olyan jó érzés, ha valakinek tudok adni! Egyesületekbe, klubokba járok, mindig
nagy örömmel fogadják, ha
viszek valami finomságot” –
mondja.
– Azért is csatlakoztam már
a kezdetekkor, mert szeretek
közösségben lenni. Korábban
nagy kertünk volt, bevallom,
hiányzott. Paradicsom, paprika, hagyma, retek, cukkini,
padlizsán is megterem itt, de
idén otthon kicsírázott burgonyát is ültettem. Nem szeretek kidobni semmit. Az egyik
kedvencem a petrezselymes
krumpli, egy bokoralj bőven
elég egy jó adag elkészítéséhez

– sorolja, miközben leülünk a
kert közepén álló, fedett pihenőnél.
Most egyedül jött – meséli -, de amíg Miskolcon éltek
a családtagjai, rendre elkísérte unokája. Főleg a locsolásnál
volt aktív a kisfiú, nagy örömmel hordta a vizet nagymamájának, aki igyekezett a kertészkedés alapjait megtanítani
neki.
– Megmondom őszintén,
a világjárvány alatt elkapott
egy rossz érzés, hogy hagyom
az egészet, de mindennek úgy
megy fel az ára, miért adnám
hát fel? Meg egyébként is: benne van a két kezem munkája, sajnáltam volna a kis kertemet. Jó itt tevékenykedni,
boldoggá tesz. Élvezem, hogy
lejövök, ledobom a papucsot,
és mezítláb járkálhatok – teszi
még hozzá.

„Olyan jó érzés, ha valakinek tudok adni!” Fotó: Mocsári László

Többet is elbírna az Avas
Már hat éve annak, hogy az
Avas napáztatta nyugati oldalában, a Felsőruzsin körút lakóházai és parkolói között létrehozták az Avasi Paradicsom
Közösségi Kertet. Rendezett a
környék, gyönyörű virágszigetekre is felhívja a figyelmünket Klárika néni, amikor elköszönünk tőle. A közösségi
kert történetét már Csere Áron
koordinátor, a szakmai partner
Dialóg Egyesület elnöke meséli el nekünk. Felidézi, hogy
néhány, kertészkedést kedvelő helyi lakos azon kezdett el
tanakodni, hogyan lehetne az
Avason is meghonosítani a
kertészkedés szeretetét. Előbb
panelkertészklubot
hoztak

lét
re, találkozókat szerveztek
a közeli közösségi kávézóba,
majd újabb ötletek érkeztek:
felvetődött például az is, hogy
a lapos panelek tetején alakítsanak ki kerteket, de a projekt
elakadt. Aztán térítésmentesen chilipalántákat osztottak,
hogy azt a vállalkozó kedvűek
otthon gondozzák. Ekkoriban
fogalmazódott meg a közösségi kert ötlete, amit a terület
jobbikos képviselője, Szilágyi
Szabolcs támogatott, az önkormányzat pedig rendelkezésre
bocsátotta a területet.
– Lássuk be, az itteni terület művelésre nem annyira alkalmas, ezért alakítottunk ki
magasított ágyásokat, ahová

Közterületi örökbefogadók
Az Európa téren már lát
ható a civilek munkájának
nyoma, rövidesen pedig a
többi helyszínen is elkezd
hetik megvalósítani elkép
zeléseiket a jelentkezők.
Összesen tizenkét közterületet fogadtak örökbe miskolci vállalkozók és helyi civilek
azon a pályázaton, amit tavasszal hirdetett meg a miskolci polgármesteri hivatal.
Az egyik gazdára lelt terület az Európa tér, ennek rendbetételét már hetekkel ezelőtt
megkezdték az örökbefogadók, vagyis a Padtársak civil
közösség és a Függetlenek a
Szinva Városáért Egyesület
(SZIVE).

Czifrusz Natália főkertész
szerint az örökbefogadók nagyon kreatív ötletekkel jelentkeztek. Voltak olyanok, akik
egy-egy korlát lefestésére, szemétszedésre vagy éppen fatelepítésre jelentkeztek, és olyanok is, akik akár támogatókkal
együttműködve egy komplett terület tisztán tartását, sőt
adott esetben akár fejlesztését
tűzték ki célul – tette hozzá.
Dr. Barkóczi István, a Népkerti Vigadó tulajdonosa például a
vendéglátóegység közvetlen
környezetének növényápolási munkáin túl egy növényágy
kialakítását, valamint hulladékgyűjtők kihelyezését is vállalta a
Népkertben, a Dr. Park pedig az
általa örökbefogadott területen

a kerttagok segítettek hordani a földet. Ők maguk művelik a parcellákat, amiből húsz
nagyobb és hat kisebb van.
Döntően mindenki azt ültet
az ágyásába, amit szeretne. A
legnépszerűbb növény természetesen a paradicsom, a paprika, a hagyma, de sok a sóska
és a saláta is. Egzotikus növényekkel is találkozhatunk:
van, aki feketeparadicsomot
termeszt, másnál chilibokrot
is felfedezhetünk – mondja,
hozzátéve: a kertészkedés népszerűségét mutatja, hogy folyamatos várólista van. – Nem
túlzás azt állítani, hogy még
legalább négy-öt ilyen kiskertet elbírna az Avas.

Bátran a balkonon
A miskolci kertségek – a Baráthegytől a Pingyomig – bőven nyújtanak lehetőséget saját vagy az önkormányzattól
bérelt telkeken való gazdálkodásra is. De nem kell csüggedniük a bérházban lakóknak se,
hiszen akár a balkonon is bátran kertészkedhetünk F. Nagy
Zsuzsannának, a Zöld Kapcsolat Egyesület elnökének elmondása szerint. Éppen az idei utolsó palántabörzéjüket tartják az
Öko-Kertész Klubbal a Kossuth
utcai központjuk udvarán, amikor meglátogatjuk őket.
– Burgonya, eper, retek, saláták, zeller, chili, padlizsán, bab,
uborka, gyógy– és fűszernövé-

nyek – hosszan lehet sorolni, mi
minden megterem a balkonon is
– mutat rá. – Akinek kicsi a helye, az nyugodtan futtathatja felfelé, vagy engedheti lefelé a növényeket. A paradicsom trópusi
növény, elkezd futni, elágazva
terem, csak ne legyen árnyékban. Ha betesszük egy kaspóba,
lógatva sem lesz baja; a tartószár,
a szövetek így is megerősödnek,
képesek termést adni.
A kaspó mellett egy régi lábas, vödör is kitűnően hasznosítható. Lehetőleg állott csapvízzel locsoljuk a növényeket
(ideális persze az esővíz lenne), alulról, folyamatosan biztosítsuk, hogy ne száradjanak
ki, de a túllocsolástól óvakodjunk – tanácsolja a szakember.
– A paradicsom atombiztos,
nagyon szépen terem a balkonokon is. A paprika már kényesebb, nagyon vízigényes,
árnyékolni is kell, de azt is bátran tudom ajánlani. A batáta, az
édesburgonya iránt sokan érdeklődnek manapság, de élettér kell neki, mert kúszónövény,
helyette zsákban lehet szűk helyen is nevelni burgonyát. Nagyon jól megél még az erkélyen
a lestyán, a bazsalikom, ételeinket kitűnően lehet velük ízesíteni. A mentáról, citromfűről
is folyamatosan csipkedhetünk
leveleket, hogy a limonádénak
egy plusz markáns ízt adjon.
Snidlinget sem tart sokba virágládába, másra nem használt
edénybe ültetni – tört krumplival isteni finom. Valamennyi
fűszernövényt késő őszig csipegethetjük a balkonkertünkből –
mondja F. Nagy Zsuzsanna.
KUJAN ISTVÁN

Nincs műemléki kockázata

(a hejőcsabai Bárczay-kastély
mögött) valósítaná meg az első
Miskolci Ötletmaratonon megismert Angyal Parkot, vagyis a
meg nem született gyermekek
emlékhelyét.
„Sőt ezen túlmenve a területen található focipálya
rendbetételét és közösségi
tér kialakítását is vállalta” –
sorolta a főkertész, aki bejelentette még, hogy közösségi
teret hozna létre a Kilián-déli
közösség is a városrészben az
általuk örökbefogadott területen. Czifrusz Natália hozzátette, rövidesen minden
örökbefogadó megkapja a
munkákhoz szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat.
TAJTHY ÁKOS

Településszerkezeti Terv és
Építési Szabályzat módosí
tása a volt Erzsébet fürdő
ingatlanra.
Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata Miskolc Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek módosítását
kezdeményezi a volt Erzsébet
fürdő 2413 hrsz.-ú ingatlanra,
az emeleteken lakóház, a földszinten iroda és vendéglátás
funkciók céljára. A településrendezési eszközök módosítása a (Vk) központi vegyes zóna
területfelhasználásnak (Vt) településközpont vegyes zónára
történő változtatásáról szól.
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm.

rendelet 4.§ (2) bekezdés alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság és a Budapest Főváros Kormányhivatala Építési
és Örökségvédelmi Főosztály
a településrendezési eszközök módosításához környezeti
vizsgálat készítését szükséges-

nek tartotta. Ezt Miskolc Megyei Jogú Város az alábbi indokok alapján nem fogadta el.
A településrendezési eszközök módosítása során az alapvető vegyes területfelhasználás
nem változik, csak azon belül
a (Vk) központi vegyes zóna
módosul (Vt) településközpont vegyes zónára, ami an�nyiban jelent változást, hogy a
lakófunkció nincs korlátozva
a területen. Ez a változás sem a
Szinva patakra, sem a műemléki
környezetre nem eredményez
többletkockázatot. Az ügyben
hozott Miskolc Megyei Jogú Város polgármesterének 105/2022.
(VI.17.) határozata a következő
linken https://sds.miskolc.hu/
index.php/s/pbrzi9rL35YgGSD
megtekinthető.

Hirdetés

Ne tüzeld el a zöldet, add vissza a földnek!
A hulladékok nyílt téren történő égetése
nagy területen elszennyezi környezetünk
levegőjét, és megkeseríti szomszédjaink
életét is. A füstben előforduló mérgező és
rákkeltő anyagok számtalan módon veszélyeztetik az egészségünket, ne idézzünk elő
újabb kockázati tényezőt! Az égetés büntetése akár 100 000 Ft is lehet. A kerti hulladékok elégetése helyett számos módszer van
ezek kezelésére, amelyek közül a helyben
komposztálást az önkormányzat támogatja: alábbi elérhetőségeinken jelentkezhet
konzultációra, és ingyenes komposztkeretet is igényelhet. Kérjük, ne égesse el kerti
hulladékait, hanem hasznosítsa azokat!

További információ: Miskolc MJV Önkormányzat, Városház tér 8. – Ökomendzser Iroda l Tel: 46/512 700 l E-mail: hungairy@miskolc.hu
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SZÚRJA A SZEMÉT A VILLÁM? MÁRIS KIHÚZOM…
Miközben elrágódunk a
vármegyéken és az ispáni tisztség visszaállításán,
addig Kocsis Máté, a Fidesz
frakcióvezetője kiveszi az
ingatlanokat, a megtakarításokat és ingóságokat az
országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozati köréből.
A kormány azt mondta,
új vagyonnyilatkozati rendszer jön, de mi úgy értettük:
visszatérnek a vármegyék.
Nagyjából így lehetne összefoglalni a kedd esti és szerda
reggeli történéseket. A Fidesz
nem tökölt, még fel se tehettük a kérdést, milyen vaskos

ügy elfedésére lóbálták be a
vármegyerendszer visszaállításának nyilvánvaló gumicsontját, Kocsis Máté kiírta a
Facebook-oldalán: „Bevezetjük Magyarországon az Európai Parlament vagyonnyilatkozati rendszerét, amely
lényegében megegyezik a német szabályokkal is”
A vármegyék után jöhetnek
a kiskirályok?
A legfrissebb vagyonnyilatkozatokat június elején kellett
közzétenni, ezekből megtudhattuk például, hogy Orbán
Viktornak nincs megtakarítása, de készült egy térkép is a
nyilatkozatok alapján, amiről

leolvasható, melyik ország
gyűlési képviselőnek hol és
mekkora Balaton-parti villája van. Úgy tűnik ez megülte
a gyomrokat: a kormányzat
jobb kézzel vármegyét mutatott, ballal pedig minden jel
szerint kihúzta a bevallandó
dolgok listájáról az ingatlanokat, a megtakarításokat és
az ingóságokat – az új formanyomtatványban ezekről már
nem kell ugyanis vallani. Legalábbis ezt vetíti elő a benyújtott tervezet.
Valószínűleg erre mondják,
hogy: szabad a gazda. Már
csak egy kérdésünk lenne:
Matyi, hol vagy?

A jobb kéz nincs szinkronban a ballal

JEGYZET

Akinek az adóállomása hívójele a HA 9 RZ volt

A negyvenes évek elején kiadott cserkészkönyvből tanultam meg morzézni. Értelmetlen tagadni, az ötvenes években
megalakult úttörőszövetség is
egy az egyben vette át a zászlós
és szemaforjeleket. Mi mást is tehetett volna.
Még messze voltunk a távolbalátó kommunikációs eszközöktől,
amikor kinéztem magamnak a
játékboltban egy ilyen vezetékes
távírót. Párban 32 forint volt az
egyszerű, barna bakelitdoboz
egyetlen világító nyomógombbal és két lapos elemmel. Mivel
a belvárosi házunkban egyetlen
gyerekként éltem, nehéznek bizo-

nyult társat találni a távíró másik végére. Mígnem a mindenre
kapható szomszéd, Misi bácsi elárulta, vasutasként sokat tititázott.
Bohóczki István is már fiatalon vonzódott a telekommunikációs eszközökhöz, de nálamnál sokkal kitartóbban. A rádió
adó-vevők bütykölésétől a forrasztópáka gőzében jutott el a
készülékek barkácsolásáig. István
pályáját egy életre meghatározta
az elektrokommunkáció, a rádiózás. Az első adóállámásának hívójelét, a HA 9 RZ-t, sosem felejti
el. A sportszövetség berkeiben ő
lett a rádiózás megyei vezetője.

Végül, csaknem a rendszerváltásig, a szövetség rádióklubjának
megyei titkáraként dolgozott.
Munkásságának köszönhető,
hogy a honvédség csaknem mindig készen kapta a távírászokat,
a rádiósokat és a lokátorosokat.
Ez azért is nagy jelentőséggel
bírt, mert a kötelező sorkatonai
szolgálat igazából kevésnek bizonyult volna az ilyen irányú szakemberek kiképzéséhez. Ráadásul akik a klubban és a felkészítő
tanfolyamokon bedolgozták magukat, könnyebben megtalálták a
helyüket az akkoriban népszerűnek bizonyuló rádió-tévészerelő
szakmában.

István a kilencvenes évek derekán lett a megyei rendőr-főkapitányság hivatásos állományának
tagja, híradástechnikai és informatikai osztályt vezetett éppen
azokban az években, amikor ki
tudja, milyen megfontolásból,
megszüntették az URH-rádiók
forgalmazásának titkosítását.
Akkoriban, amikor még a 450-es
nemzeti rádiótelefonokat is kön�nyűszerrel lehallgathatták.
Emlékszem, a bűnügyi tudósítók napi 24 órában füleltek, és
megesett, hogy kollégáim hamarabb értek ki a helyszínre, mint a
rendőrök és a mentősök. Igazából tilos volt a lehallgatás, de sok

mindent nem tehettek az éterben
kukkolók ellen. Végül ennek a
nemkívánatos nyilvánosságnak
az egységes digitális rádiórendszer (EDR) bevezetése vetett véget. Csaknem ezzel egy időben
István is nyugalomba vonult. Az
aktív pihenést választotta szakmai tudásához közeli pozícióban. Szívfájdalma, amikor merő
nosztalgiából újra rádiózott volna, kiderült, már régen lejárt az
adóengedélye. Ha megtalálja az
eredeti vizsgabizonyítványát, seperc megkapja a legfrissebbet.
Ám ez az idők során elkallódott….
SZÁNTÓ ISTVÁN

Hirdetés

Könyvelés,
adótanácsadás,
pályázatírás
www.uzletiszolgaltato.hu, iroda@uzletiszolgaltato.hu

+36 30 441 1467

HÍREK RÖVIDEN
Ételkiosztás új helyen. Akik a
szünidei gyermekétkeztetés
igénylésekor kiosztási helyként az Avastetői Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Széchenyi István Általános Iskola tagintézményét
jelölték meg, azoknak június 23-tól az ételadagokat az
Avastetői Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Pattantyús Ábrahám tagintézményének konyhájában (3524
Miskolc, Pattantyús Á. G. u. 2.)
osztják ki változatlanul 11.00
és 12.30 között.
Gazdára talált ingatlanok. Az
önkormányzati lakáspályázaton meghirdetett 29 lakásra
230 pályázótól összesen 515
pályázat érkezett be. A fiatalok pályázatán meghirdetett
tizenhat lakásra nyolcvan pályázótól összesen 200, a költségelvű pályázaton meghirdetett tíz lakásra százharmincöt
pályázótól 290, míg a nyugdíjasoknak meghirdetett három
lakásra tizenöt pályázótól ös�szesen 25 pályázat érkezett. A
dokumentumok feldolgozása
és a döntés előkészítése jelenleg folyamatban van.
Új „miskolcikumok”. A Szinvavölgyi Néptáncműhely és
utánpótlás csoportjai, valamint az Orthodox templom
és Múzeum kapta idén a „Kincseink Megyei Értékdíj”-at.
Közleményében a polgármesteri hivatal sajtóosztálya
emlékeztetett, 2015-ben a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság által
alapított díjban rendszerint
miskolci értékek is részesülnek. Tavaly például az Avasi
református műemlék templom vehette át az elismerést. A
Miskolci Települési Értéktár Bizottság is ülésezett hétfőn: 2
helyi érték felvételi javaslatát
tárgyalták: az Újmassai őskohó és Déryné Széppataki Róza
munkásságának javaslatait.

Cipők a világbajnoktól
– Hogyan lett Kovács Attila világbajnok mestercipész?
– Harmadik generációs mestercipésznek mondhatom magam. Nagyváradon születtem
és nevelkedtem, gyakorlatilag
a cipészműhelyben nőttem fel.
Családunkban a mesterfogások
apáról fiúra szálltak évtizedeken át, így a különleges, egyedi
bőrcipők készítését édesapám
nyomdokain kezdtem el.
– Mi adta meg a végső lökést?
– 2004-ben kiutaztam édesapámmal Wiesbadenbe, a cipőkészítők háromévente megrendezett Európa-bajnokságára, a
díjkiosztón pedig csak ámuldoztam a szebbnél szebb cipők láttán. Akkor megszólalt bennem
egy hang: mégiscsak bele kellene vágni, hogy lássam, hol tartok én ezekhez a mesterekhez
képest. Döntöttem, és a sikerek
sem maradtak el – szakmai díjak, Európa-bajnoki cím, 2019ben pedig a világbajnokságról
már négy nevezett cipőmmel
négy aranyérmet és egy különdíjat hoztam haza.
– Mitől jó egy kézzel készített
exkluzív férficipő?

– A kifogástalan minőségű,
kompromisszumok nélkül kiválasztott bőrtől, a tökéletesen megválasztott fazontól,
az aprólékos, minden részletre
kiterjedő kidolgozástól és legfőképpen attól, hogy mindez a
megrendelő egyedi és egyéni igényeinek megfelelően készüljön el. Egyedi cipőt készí-

teni nagyon bizalmi kapcsolat,
mert a cipőnk éveken keresztül szolgálja gazdája megjelenését, kényelmét és egészségét. Hiszen amellett, hogy
a tökéletes cipő a magára
adó, elegáns férfi öltözékének
egyik alapja, a tartósság és az
egészség számunkra ugyanennyire fontos.
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Irodalomtanárokat megszégyenítő módon idézi ma is a
hétköznapi beszédet színesítően Arany János, Petőfi,
Madách, József Attila frappáns gondolatait, a reáltudományokban pedig követni
is lehetetlen Kutasi Lacit, de
nem ezért nevezték Tanár
úrnak a szurkolók, talán a
letisztult, intelligens játékáért.
A DVTK-buszon mellette ülhettem 6 évig. Akkoriban még
az volt a módi, hogy emberszámba vették az újságírókat is, a csapattal utazhattunk Bécsbe vagy
Pécsre. A játék tartozékainak számítottunk, mint a szögletzászló.
– Kik azok a példaképeid,
akik hatottak rád és valamilyen
módon hozzájárultak önmagad
sikeres felépítéséhez?
– A focit édesapám – aki maga
is igazolt játékos volt – szerettette meg velem, a vállán vitt ki kisgyerekként a Kiskunfélegyházi
Vasas meccseire. Ifjúvá válva a
helyi katonai csapatban, a Kun
Béla SE-ben játszva a híres Inter
legendás labdarúgója, Suarez lett
a példaképem, Fürdős Fekete Bélának pedig Corso. Mindketten
technikás gólvágók voltak, rájuk
akartunk hasonlítani.
– A focista vagy mérnök dilemmád végül úgy oldódott
meg, hogy kiváló focista és sikeres mérnök lettél.
– Édesanyámnak köszönhetően mérnök is lehettem. Belém
sulykolta, ha rossz jegyet hozok,

nem mehetek edzésre. Humán
tagozatos gimnáziumból vettek fel a Kecskeméti Műszaki
Főiskolára, ez megnehezítette a
helyzetemet. Egyetlen utóvizsgám legkedvesebb tantárgyamból, anyagszerkezettanból lett
szilveszterkor. Danyi tanár úr
a főiskolán focicsapatot szervezett, azonnal bevettek a csapatba. Innen Szegedre vezetett az
utam, leigazolt az SZVSE.
– Ki vette észre a focitalentumodat és milyen ígérettel csábított el Diósgyőrbe?
– Két szép gólt rúgtam a fővárosban 1974 júniusában, kinézett a DVTK pesti képviselője,
Nagy Imre bácsi. Javaslatára Preiner Kálmán is feltérképezett, a
salakpályánk mögötti nyárfánál
állt, de kiszúrtam, mert a sportújságban láttam a portréfotóját.
Borostyán Misi, Tóth Lajos és
Horváth Ernő is a kiszemeltek
között volt, a próbajátékon Fajkusz és Halász helyett engem
választottak.
– A DVTK érkezésedkor saját
nevelésű és helyi kötődésű labdarúgókból állt. Miként fogadták az idegen riválist? Könnyedén ment a beilleszkedés?
– Diósgyőrbe érkezve július 14-én már Szabó Géza volt
a vezetőedző. Az öltözőben
csend, hallgatás, mindenki méregetett mindenkit. A zöld gyepen dől el minden, mindig nem
lehet jól játszani, igyekeztem elfogadtatni magam. A Honvéd
ellen 5-1-es vereséget szenvedtünk, a sérült Kolláth Béla he-

Kutasi László válogatottmeccsen lett a közönség játékosa. Forrás: Arcanum

lyére Tóth Lajos került, rám a
beállósi posztot osztotta trénerünk. Utána balhátvédnek tett,
sérülésemkor Martos Feri helyettesített. Mindig szerettem
focizni, győzni, az ars poeticám
az volt, hogy boldogan menjenek haza a szurkolók. Ennek érdekében Szabó Géza extra szuper nehéz edzéseit is tűrtem és
csináltam. Szántó Gabi és Tatár
szerint én voltam az ország legjobb balhátvédje.

– A szurkolók hamar megszerettek, Tanár úrnak neveztek, a
gyerekek pedig Kóla bácsinak?
– Fejben dől el minden, szerettem volna kitűnni. Maradona,
Messi, Ronaldo más területeken
nem próbálta ki magát, de ezzel
a hozzáállással máshol is csúcson lennének. A saját szakmájában mindenki szuperklasszis
lehet, ha valaki kihozza belőle.
Azért is kinevettek, mert velük ellentétben én nem kistás-

sport

kával érkeztem az öltözőbe,
hanem sportszatyorral, benne
2-3 cipő, négyfajta stopni, szerszámok, gyógyszerek. A szurkolókra mindig jutott időm.
Dr. Barzó Pál idegsebész Szegeden mesélte el, hogy pulmonológus édesapjával együtt Diósgyőrben nekem drukkoltak,
a kedvenc focistájuk voltam,
ők tudják miért. Hajas Imre lányai neveztek el Kóla bácsinak,
mert alkoholt nem ittam.
– Kik segítettek abban, hogy
összetartó, igazi csapattá váljatok?
– Igazi közösség született
Szabó Géza, Fekete Feri, Kiss
Laci közreműködésével. Szabó
Géza a napokban így emlékezett vissza:” Ritkán adatik meg,
hogy fizikálisan, mentálisan és
játéktudásban így összeálljon
egy csapat. Köszönöm a fiúknak, hogy Az év edzője lehettem. Kutasi Laci külön szám,
mindig lehetett rá számítani.
Bravúr, hogy abba az erős válogatottba be tudta verekedni
magát. A DVTK szellemi vezére volt.”Az összes városi vezető
támogatott, segített minket. Az
akkori viszonyok között mindenki akarta az előrelépést. A
körülmények mindig változnak, ez a jóakarat azonban nem
tükrözte azt, hogy mindenki
értett is hozzá…
– Ki volt a legjobb focista,
akivel együtt játszottál?
– Rangsor nélkül: Borostyán
Misi, Salamon Józsi és Oláh
Feri. Abban a mezőnyben Veréb Gyuri volt a legjobb kapus,

csakhát akkor is a fővároscentrikusság dominált.
– Klub- és válogatott szinten
melyek voltak a legemlékezetesebb meccseid?
– A válogatottnál a pálma
az NDK elleni 3-0, ekkor a közönség megválasztott a legjobb
játékosnak. Az olimpiai előselejtezők közül Diósgyőrben
3-0-ra megvertük a románokat.
Dunai III. volt a söprögető, Lakat Karcsi bácsi engem tett meg
csapatkapitánynak. Az MNK
veszprémi döntőjében beállósként a Vasasnak lőtt kapásgólom még nekem is tetszett.
– Miért hagytad el a DVTK-t?
– Mindig tiszta lapokkal játszottam, egy konfliktushelyzetben egyetlen ember, dr.
Szeppelfeld Sándor, az LKM vezérigazgatója kérdezte meg: Mit
tehetek azért, hogy Diósgyőrben maradjon? Azt válaszoltam:
Már semmit, késő, és elsírtam
magam. Másrészt a családomnak hiányzott a Tisza. A focicsuka szögre akasztása után olajmérnökként dolgoztam.
– Miért beteg a mai DVTK,
lesz-e közeli feltámadás?
– Innen nem látom a megoldást, a pontos diagnózishoz
kevés az a néhány tévés közvetítés. Strukturálisan egyértelműsíteni kell a felelősségvállalást, ezen múlik minden. Az is
biztos, hogy a keret erősítésre
szorul. Aki nem teszi ki a szívét-lelkét a pályára, az menjen
málnaszedőnek.
BUZAFALVI GYŐZŐ

Nem tétlenkednek Diósgyőrben II. DVTK Rakaczki Kupa augusztusban
Hét labdarúgót igazolt
eddig a DVTK, érkezésük
ütőképesebbé teheti majd a
csapatot.

A nyári játékosmozgás
folytatódhat természetesen
az elkövetkező időszakban is
Diósgyőrben. Az új labdarúgók: Lukács Dániel (támadó),
Csirmaz István (szélső védő),
Viczián Ádám (középső
védő), Holdampf Gergő (középpályás), Szőke Adrián (támadó), Bényei Ágoston (középpályás) és Farkas Dániel
(szélső védő).
A magyar A-válogatott keretében is számításba vett támadót igazolt a DVTK. A 23 éves
Szőke Adrián Hollandiából
érkezett Diósgyőrbe. – Azért
döntöttem a DVTK mellett,
mert ezen a klubon éreztem
leginkább azt, hogy engem
akarnak – mondta Szőke Adrián. – Hollandiában sokat tanultam, és rengeteg tapasztalatot szereztem, játéklehetőséget
viszont szakadozottan kaptam.
Számomra most az legfonto-

Az U16-os korosztály számára kiírt nemzetközi
utánpótlástorna, a DVTK
Rakaczki Kupa az idei esztendőben is megrendezésre
kerül, amelyet 2021-ben hagyományteremtő szándékkal
hívott életre a DVTK Labdarúgó Sportakadémia.

Bényei Ágoston a védekezésben és a támadásban is hasznos

sabb, hogy számítanak rám,
és mindent megteszek azért,
hogy folyamatos játéklehetőséget harcoljak ki magamnak,
és hasznára legyek a csapatnak.
Korosztályos válogatott középpályást is igazolt a DVTK.
A 19 éves Bényei Ágoston a
középpálya centrumában érzi
legjobban magát, ahol a védekezésből és a támadásból is
kiveszi a részét. A Debrecenből érkezett játékos a DVTK 6.
nyári igazolása. – Maximálisan
azonosulni tudok a DVTK céljaival, ezért fogadtam el a klub

Szőke Adrián Hollandiából érkezett. Fotók: dvtk.eu

hívását. Diósgyőrben is igyekszem hasznosítani a másodosztályban és az élvonalban
szerzett tapasztalataimat. Szeretnék segíteni a csapatnak a
feljutás kiharcolásában, ehhez
pedig minél többet kell játszani. Sípszótól sípszóig játszom,
nem ismerek elveszett labdát,
csúszok-mászok a csapat sikeréért!
Szülővárosában, Tiszavasváriban kezdett focizni hétéves
korában, majd 12 évesen került Debrecenbe, ahol végigjárta a ranglétrát, és 2020 nyarán,
4 hónappal a 17. születésnapját követően bemutatkozott az
NB II.-ben is. Az első évben 17
mérkőzést játszott az első csapatban, a másodikban – immár
az élvonalban – 15-öt. Eközben
meghívót kapott az U18-as,
majd az U19-es válogatottba is.
Rutinos jobbhátvéd is érkezett Mezőkövesdről Diósgyőrbe, a vajdasági születésű, 29
éves Farkas Dániel Magyarországra a korábbi diósgyőri sikeredző, Tomiszlav Szivics hívására érkezett 2017-ben. MN

Ez év augusztusában hazánkat a DVTK és a PAFC képviseli, a határokon túlról pedig
a CFR Cluj, a Dundee United,
a Hajduk Split, az FC Košice,
a Legia Warszawa és a Slavia
Praha érkezik Borsod-Abaúj-Zemplénbe. A torna ezúttal is ötnapos lesz, augusztus
9–13. között bonyolítják le
négy helyszínen. Diósgyőrben
a DVTK Stadion és a DVTK
Edzőközpont, Putnokon pedig az Elek Ákos Utánpótlás Központ és a Várady Béla
Sportközpont várja a csapatokat. A DVTK Labdarúgó
Sportakadémia 2021-ben rendezte meg első alkalommal
ezt a nívós eseményt, a nagy
sikerre való tekintettel az idei
torna szervezése már a tavalyi
döntő másnapján elkezdődött.
A címvédő cseh Slavia Praha,
a szlovák FC Košice és a Puskás Akadémia tavaly is megtisztelt minket jelenlétével,
és idén is elfogadták a DVTK
meghívását, hozzájuk csatlakozik most a román CFR Cluj,
a horvát Hajduk Split, a lengyel Legia Warszawa és a skót
Dundee United U16-os csapata. Ezúttal a 108-szoros válogatott legendás hálóőrt, Király Gábort kértük arra, hogy
segítsen a sorsolásban. A két

A tavalyi nyitómérkőzésen a kassai csapat volt az ellenfél. Fotó: dvtk.eu

magyar csapat, a DVTK és a
PAFC kiemelt volt.
– Amikor Bence kezdett befutni, én éppen az 1860 München játékosa voltam – elevenítette fel emlékeit Király Gábor.
– Előtte állt a jövő, hiszen még
most is csak „tapasztalt fiatal”
kapus lenne. Amikor hallottam a
betegségéről, átmentem a szomszédba a Bayernhez, és Manuel
Neuerrel beszélgettem az egyik
edzés után az öltözőfolyosó előtt.
Elmeséltem neki Bence történetét, ő is nagyon segítőkész volt,
és egy Neuer-mezt, valamint egy
dedikált kapuskesztyűt küldött
Bencének Veréb Gyurin keresztül. Engem és Manuelt is megérintett Bence betegsége, és ezt
különösen nagyon nehéz feldolgozni akkor, amikor egy fiatal sportolóról van szó. A tornát
jó kezdeményezésnek tartom,
hiszen minden megmérettetés
fontos, bármilyen korosztályról
is legyen szó.

– Nagy örömünkre szolgál,
hogy második alkalommal is
meg tudjuk rendezni a DVTK
Rakaczki Kupát – tette hozzá
Fogarasi Zoltán, a DVTK LSA
igazgatója. – Óriási változás a
tavalyi évhez képest, hogy a
három helyett immáron hat
külföldi klub vesz részt az
idén már nyolccsapatosra bővülő tornán.
A szurkolók számára fontos információ, hogy a torna
mind a tizenhat mérkőzése
ingyenesen látogatható az öt
nap folyamán. A DVTK U16
első mérkőzését, a bronzmérkőzést, a döntőt és a záróünnepséget pedig a DVTK
Stadionban rendezik meg.
Csoportbeosztás:A csoport:
Diósgyőri VTK, HNK Hajduk Split, Dundee United FC,
FC Košice, B csoport: Puskás
Akadémia FC, KP Legia Warszawa, SK Slavia Praha, FC
CFR 1907 Cluj. MN
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MISKOLCI ELADÓ INGATLAN
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós
versenyeztetési eljárás útján történő
értékesítésre meghirdeti 2022. július 22-ei
benyújtási határidővel az alábbi ingatlant:
Cím
(Jelleg)

Alapterület
(m2)

3517 Miskolc – Garadna
telek: 5233 m2
01154 hrsz.
felépítmény: 87 m2

Minimális
bruttó
ajánlati ár (Ft)

10 160 000

Az ingatlanról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon,
valamint a +36 70 5205 132-es telefonszámon kérhető.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró a felhívást
a benyújtási határidőig visszavonhatja, ezt követően annak
bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2022. 06. 25-től 2021. 07. 01-ig

Baba szappan, 100 g, 1990 Ft/kg
Signal fogkrém, 75 ml, 3986,66 Ft/l
Palmolive tusfürdő, 250 ml, 1596 Ft/l
Sindy kéztörlő, 4 tekercs, 124,75 Ft/tekercs
Domestos fertőtlenítő tisztítószer, 750 ml, 745,33 Ft/l
Viva WC-papír, 8+2 tekercs, 59,9 Ft/tekercs
Baba folyékony szappan, utántöltő, 500 ml, 1198 Ft/l
Softlan öblítő, 650 ml, 998,46 Ft/l
Aquella antibakteriális nedves kendő, 80 lapos, 9,98 Ft/lap
Well Done bútorápoló, pumpás, 750 ml, 1198,66 Ft/l
Air Wick automatic utántöltő, 260 ml, 3842,30 Ft/l
Sanytol fertőtlenítő tisztítószer, 1 l, 999 Ft/l
Tomi folyékony mosószer, 2 l, 1049,5 Ft/l
Trinát magasfényű zománcfesték (fehér), 1 l, 4999 Ft/l
Héra Prémium színes falfesték, 2,5 l, 2479,6 Ft/l
Diszperzit mennyezeti festék, 14 l, 499,92 Ft/l

249 Ft
349 Ft
529 Ft
549 Ft
599 Ft
699 Ft
699 Ft
799 Ft
999 Ft
999 Ft
1099 Ft
1299 Ft
2299 Ft
5899 Ft
7199 Ft
7999 Ft

199 Ft
299 Ft
399 Ft
499 Ft
559 Ft
599 Ft
599 Ft
649 Ft
799 Ft
899 Ft
999 Ft
999 Ft
2099 Ft
4999 Ft
6199 Ft
6999 Ft

ÖN IS HIRDETHET
ÚJSÁGUNKBAN.
Keresse hirdetésszervezőinket!
Nagy-Deák Viktória
értékesítési munkatárs
nagy-deak.viktoria@mikom.hu

Putnokiné Batta
Zsuzsanna
értékesítési munkatárs
putnokine.zsuzsanna@mikom.hu

program

Miskolci Napló

2022. június 25.
25. hét | XIX. évfolyam 25. szám

11

PROGRAMAJÁNLÓ Nyitott kapuk és oldtimerek várnak
JÚNIUS 25., szombat
Múzeumok éjszakája
16:00 Művészetbarátok az Alkotóházért! A Harmónia jegyében – hangverseny,
Miskolci Galéria
17:00 Ábrány Aranya - kiállításmegnyitó, Papszer 2.
18:00-19:00 22. Légyott – Tompa plusz
Garay 210 - kiállításmegnyitó, Thália-ház (Színészmúzeum)
18:00-02:00 Bárka – Gasztroterasz, Herman
Ottó Múzeum központi épülete előtt
18:00-02:00 Utolsó látogatás a Képtárban, Herman Ottó Múzeum
18:00-02:00 ÁsványKvíz - játékos barangolás „A Kárpátok ásványai” kiállításban, „Pannon-tenger Múzeum” kiállítóépület
18.00-02.00 Játsszunk bábszínházat! múzeumpedagógiai foglalkozás, Thália-ház (Színészmúzeum)
18.00-02.00 Egy éjszakára újra kinyitja
kapuit az egykori Lézerpont Látványtár, Folk Complex – Néprajzi kincsestár
18.00-02.00 Tűzzel-vassal - tárlatvezetés,
Miskolci Galéria – Petró-ház
18:00 Művészetbarátok az Alkotóházért! A Harmónia jegyében – hangverseny,
Miskolci Galéria
18.30, Beri Áron gitáros koncertje, Szabó
Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár
19.00–20.00 Mintha Zenekar, Szabó Lőrinc
Idegennyelvi Könyvtár
19.00-20.00 Vívásbemutató a Miskolci
Szablyavívó Iskola részvételével, Miskolci Galéria – Petró-ház
19:30-21:30 Legyél te is dinószelídítő! interaktív családi show-műsor, „Pannon-tenger Múzeum” kiállítóépület
20.00–20.40 Klassz-jazz, Szabó Lőrinc
Idegennyelvi Könyvtár
20:00-21:00 Misztériumjátékok a késő középkorban – Benkő Gábor előadása,
Thália-ház (Színészmúzeum)
20:00-21:30 Alapítás [a város helyének szelleme] - kiállításmegnyitó, Miskolci Galéria
21.00–22.30 Róka Lánya, Szabó Lőrinc
Idegennyelvi Könyvtár

21:00-02:00 Zenés Gasztroudvar, Miskolci Galéria
21:30 Kortárs Labor Miskolc, Miskolci Galéria
21.50 Hávdála a Miskolci Zsidó Hitközség
látogatóközpontjában, Kazinczy u. 7.
22.00 A Kerecsen zenekar koncertje a
Herman Ottó Múzeum központi épülete előtt
22.00 (hajnali kettőig óránként) Tárlatvezetés a Miskolci Zsidó Hitközség imaházában, Kazinczy u. 7.
22:30 The Acoustic Affair-koncert, Miskolci Galéria
22:00-00:30 Szabadulj az idő fogságából! szabadulószoba-jellegű kalandjáték,
„Pannon-tenger Múzeum” kiállítóépület
23.00 Before The Last, Szabó Lőrinc Idegen
nyelvi Könyvtár
JÚNIUS 26., vasárnap
18.00 Jótékonysági orgonakoncert és ének
est, miskolctapolcai református templom
JÚNIUS 27., hétfő
15:00 - 17:30 Életre kelt apróságok – bábkészítés kicsiknek és nagyoknak, Petőfi Sándor Könyvtár
JÚNIUS 28., kedd
10:00 - 12:00 Szünidei kézműves kedd, II.
Rákóczi Ferenc Könyvtár – Gyerekkönyvtár
16:00 - 18:00 Határtalan kalandozás papírszínházzal a mesék birodalmában,
Petőfi Sándor Könyvtár

JÚNIUS 29., szerda
20:00 DUMASZÍNHÁZ - Hadházi László önálló estje „Légy férfi!”, Lovagi tornák tere
JÚNIUS 30., csütörtök
16:00 - 18:00 Színezőklub, Petőfi S. Könyvtár
16:00 - 18:00 Könyvvarázs olvasóklub,
Tompa Mihály Könyvtár
16:30 - 18:00 Mesék a dobozból, József Attila Könyvtár
19:00 OPERAGÁLA - Miskolci Szimfonikus
Zenekar, Művészetek Háza, Nagyterem
JÚLIUS 1., péntek
10:00 - 18:00 Szemezgető: online könyv
ajánló, József Attila Könyvtár
18.00 – 0.00 GasztroPLACC Extra, Lovagi
tornák tere előtti Vásártér

A múzeumok éjszakáján,
vagyis most szombaton egész
napos programokkal várja
az érdeklődőket a miskolci
közlekedési cég, a rendezvény
arca DJ Dominique lesz.
Két év után nyílik ki ismét
a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. (MVK) telephelyének
kapuja június 25-én, a múzeumok éjszakáján. A rendezvényt
beharangozó sajtótájékoztatón
a közelmúltban elhangzott, a
program arca a közismert lemezlovas, DJ Dominique, vagyis Várkonyi Attila lesz.
A programon feltűnnek az
MVK régi villamosai, az FVV-k
(Bengálik), egy SGP (bécsi villamos), egy Tátra szerelvény és
még a hóseprő is. Nem véletlenül, a cég ugyanis már a miskolci villamosközlekedés 125.
évfordulójára is készült, melyet július 10-én ünnepelnek
majd – mondta el Juhász János,
az MVK villamos
közlekedési
igazgatója.
Múlt, jelen, jövő
– Lesznek zenés programjaink, az érdeklődők megnézhetik a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola bemutatóját,
a honvédségi bemutatókat, a
Magyar Közút járműveit; nagyon sok veterán autó érkezik,
és megmutatjuk a legújabb fej-

Az MVK nyílt napjának arca a közismert lemezlovas, DJ Dominique lesz. Fotó: Juhász Ákos

lesztésünket, az elektromos
meghajtású autóbusznak a töltő-infrastrukturáját, magát az
autóbuszt is – sorolta.
A kiállított járművek között az 1950-es, 60-as és 70-es
évek számos „old timer” személygépkocsija mellett is igazi különlegességnek számít

Ahogyan arról beszámoltunk, még március végén jelentette be a városvezetés, hogy
hozzálátnak a Barlangfürdő
közvetlen közelében található
miskolctapolcai őspark fejlesztéséhez. A beruházás konzorciumban, az önkormányzat és a
Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye összefogásával valósulhat meg.
A projekt része az Akropolisz Szabadtéri Színpad megújítása is, ezekkel a munká-

latokkal júniusra végzett a
kivitelező. Az átadón Orosz
Atanáz megyéspüspök mondott köszöntőt, aki úgy fogalmazott, a görögben az akro

Az ünnepélyt a Magyarock Dalszínház gálaműsora zárta. Fotó: Horváth Cs.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
JÚNIUS 27., hétfő 06:00 Az előző esti adás
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00
Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Szomszéd vár (12)
19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kvantum (12) 20:00
Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
JÚNIUS 28., kedd 06:00 Az előző esti adás
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00
Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Sportpercek (12)
19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Szemtanú (12)
20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30
Képújság (12)
JÚNIUS 29., szerda 06:00 Az előző esti adás
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00
Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Egészségpercek ism.
(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 ArtTér (12) 20:00
Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
JÚNIUS 30., csütörtök 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 18:00 Miskolc Ma
(híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12)
18:25 Promenád (kulturális magazin)

előtag a magas csúcson lévő
városrészre utalt.
– Az ókori embernek az Akropoliszra kellett fölmennie,
hogy az Istenséggel szembesül-

(12) 19:00 Miskolc Ma
ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25
KaTedRa (diákmagazin) ism. (12) 20:00
Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
JÚLIUS 1., péntek 06:00 Az előző esti adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Közért (12) 19:00 Miskolc Ma
ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25
Kilátó (közéleti magazin) (12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12)
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
JÚNIUS 2., szombat 06:00 Az előző esti adás
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00
Krónika (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12)
18:25 Szemtanú ism. (12) 19:00 Krónika ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12)
19:25 ArtTér ism. (12) 21:00 Képújság (12)
JÚNIUS 3., vasárnap 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12)
16:00 Hívőszó (12) 18:00 Krónika (12)
18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Kilátó
(közéleti magazin) ism. (12) 19:00 Krónika ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12)
19:25 KaTedRa ism. (12) 20:00 Krónika ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12)
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

jön, hiszen városról városra azt
remélték, hogy a fellegvárban,
a királyi erődön belül találkozhatnak az istenivel – emlékeztetett a helyi vallási vezető.
Veres Pál polgármester úgy fogalmazott, nagy öröm számára
az, hogy a miskolctapolcai turisztikai projekt keretében születhetett újjá ez a színtér. „Egy nagyváros számára kiemelten fontosak
a kulturális intézményei. Nem
csupán munkahelyek és termelőüzemek kellenek, hanem olyan
terek is, ahol a jól végzett munka után az ember megpihenhet,
ahol feltöltődhet a lelke” – vélekedett a városvezető.
BÓDOGH DÁVID

HARANG-HÍREK
A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában
június 26-án, vasárnap, 16
órától a belvárosi református templomból közvetítenek. Igét hirdet: Pásztor
Dániel püspök.
Személyi változások a
miskolci plébániákon. Ternyák Csaba egri érsek az
elhunyt Mikolai Vince helyett Szabó József főszékesegyházi kanonokot, az egri
szeminárium eddigi spirituálisát nevezte ki diósgyőri plébánosnak. Kovács
József, a Mindszenti Plébánia káplánja felmentést kapott ezen megbízatása alól,
és az Eger-Belváros R.K. Főplébániára kapott kápláni
kinevezést. Helyette Péter
Vilmos újmisés lett a Mindszenti Plébánia új káplánja.
Tóth István martinkertvárosi plébános borsodi főesperesi kinevezést kapott.

A kulisszák mögött
A helyszínen lehet regisztrálni
telephely-látogatásra,
ahol a miskolci közlekedési
vállalat mutatja be minden-

Színpadi programok
15:30 a Csiribiri együttes koncertje | 17:00 a Gézengúzok interaktív gyerekműsora | 18:30 a „The Anahit” koncertje | 20:00 DJ
Dominique, az est házigazdája lép fel | 20:30 Tóth Vera-koncert
a programok között pedig kisorsolják a tombolanyereményeket

Ismét emberek a miskolctapolcai fellegvárban
Újjáéledt a miskolctapolcai Akropolisz Szabadtéri
Színpad, a létesítményt múlt
héten adták át.

az 1939-es T-Ford, az 1937-es
Chrysler 66-os vagy egy 1945ös Mercedes.

Hálaadó és egyben búcsúztató istentisztetet tartanak Szabó Sándor lelkipásztor 41 éven át tartó
szolgálatáért június 26-án
10 órától a belvárosi református templomban. Köszöntőt mond: Pásztor Dániel püspök, Szőnyi Tamás
esperes, Veres Pál polgármester.

napjait, a villamos– és autóbuszjavító csarnok napi munkáját.
Szintén helyszíni regisztrációhoz kötött az MVK Közlekedéstörténeti Múzeumának
megtekintése.
Az MVK telephelye és a
Szinvapark – Centrum megállók között ingyenes autóbuszjárat közlekedik, illetve a Tiszai
pályaudvarról villamossal közvetlenül lehet majd díjmentesen utazni a Szondi utcai telephelyre.
TAJTHY ÁKOS

MOZIMŰSOR
• Művészetek Háza, Uránia-terem: JÚNIUS 23-29., csütörtök-szerda: 16:30 és
19:30 Elvis | JÚNIUS 30-JÚLIUS 6., csütörtök szerda: 16:30 és 19:30 Elvis
• Művészetek Háza, Béke-terem: JÚNIUS
23-29., csütörtök-szerda: 17:00 George
Michael – Freedom – vágatlan változat
(kivéve 25-én), 19:30 Kung Fu Zohra | JÚNIUS 25., szombat: 17:00 Párhuzamos
anyák | JÚNIUS 30-JÚLIUS 6., csütörtök-szerda: 17:00 Exhibition on Screen
– Hieronymus Bosch titokzatos világa
16.30 és 19.30 Fekete telefon | JÚLIUS 2.,
szombat: 15.00 Lassie hazatér
• Cinema City: JÚNIUS 23-29., csütörtök-szerda, naponta több időpontban – A

Hirdetés

játszma | A rosszfiúk | Az elveszett város |
Doctor Strange az őrület univerzumában |
Jurassic World: Világuralom | Encanto | Katinka | Lányok Dubajban | Pipiana Hoppsz és
a Sötétség Hörcsöge | Pirula Panda | Sonic, a
sündisznó 2 | Top Gun Maverick | A keltetés |
Lightyear, A kis Nicolas és az elveszett kincs |
George Michael - Freedom Uncut | Thor: Szerelem és mennydörgés

12 mozaik
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Könyvújdonságok a Géniusztól
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Egy ritmusra lélegeztek a résztvevők
Kismamák, nyugdíjasok, kezdők és haladók egyaránt eljöttek ünnepelni kedden kora este az árnyékba borult Hősök terére, amit a lengedező szellő mellett a közeli szökőkút vize is hűsített valamelyest. Ünnepelni jöttek, hiszen a gyakorlás elsősorban arról szólt, hogy közösen
éljék meg a jógaadta örömöket: az izmok felfrissülését, a lélek tisztulását, a nyugalmat és a békét. Az eseményt a legnagyobb közösségi
oldalon hirdette meg a szervező, Breitenbach Ildikó (aki egyébként a jógából építkező bodyartot oktatja az egyik miskolci fitneszközpontban). Nem ez volt az első alkalom, hogy a Hősök terét választották a gyakorlásra, 15 évvel ezelőttre nyúlnak vissza a kezdetek – a járvány
lecsengésével azonban új dolgokat is megtapasztalt szervezőként. Fotó: Horváth Csongor

Gazdikereső

Ezen a héten Janót (5988.), 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 telefonszámon lehet
hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Akkor és most. A régi és az új felvétel középpontjában is a Mindszenti templom áll (Szent Péter és Pál apostol-templom). A mai
templom helyén a középkorban még létező Mindszent település
kápolnája állt, ennek helyén kezdték el építeni a 18. században az
új templomot, melyet egyes történészek szerint Giovanni Battista
Carlone tervezett, aki a Minorita templomot is. A még nem teljesen
elkészült istenházát 1748-ban felszentelték. 1857-ben a városban
járt Ferenc József, és felajánlotta, hogy fedezi az egyik torony költségeit, míg az egri érsek szintén felajánlott egy nagyobb összeget.
Ezekből és a hívők adományaiból 1864-ben belekezdtek az eklektikus stílusú tornyok felépítésébe. Mai külsejét 1880-ra nyerte el.
Érdekesség, hogy Miskolcon ez az egyetlen hely, ahol mindig katolikus templom állt, nem lett a protestáns egyházé; egy időszakban
(évtizedekig) a város egyetlen katolikus temploma volt. Az épület
külső-belső felújítása 2008-ban kezdődött és 2017-re fejeződött
be. A felvételeken a Szemere utca épületei láthatók még, köztük a
nemrégen bemutatott MÁV Igazgatósággal. (Dobrossy István szövege, Sáfrány Gy. József képeslapja, Juhász Ákos fotója)

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy
e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 2022.
július 20. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A
helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja. Előző rejtvényünk helyes megfejtései: Putyin emberei,
Vadász – Robert Hunter-krimi, A remény könyve, Enola Holmes.
Nyertesek: Nyitrai Éva (Forró), Szolomájer Imre (Miskolc). Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.
Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Sudoku
Bekerülés helye: Pesti út
Fajta: keverék
Kor: 7 év
Neme: hím
Szín: barna
Súlya: 33 kg
Magasság: 55 cm
Hirdetés

Janó elmúlt 7 éve küzdelmes
volt, erről tanúskodik szétszaggatott bal füle is. Az átéltek ellenére
végtelenül nyugodt. Szépen sétál
pórázon, fajtársaival szemben
domináns. Nagy hangjával és
termetével szuper házőrző lenne.

TERJESZTÉSSEL
KAPCSOLATOS
VISSZAJELZÉS
Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kérjük, jelezzék ezt
hétköznap 8-16 óráig a
+36 70 663 1261-es telefonszámon nevük és elérhetőségük megadásával. A
problémát igyekszünk mihamarabb megoldani.

HETI HOROSZKÓP
Kos (03. 21.–04. 20.) Váratlan program adódhat valamelyik este, amire azonban nem érdemes nemet
mondania. Az újdonság nemcsak felfrissíti, de új ötleteket, inspirációt is adhat, ezért érdemes nyitottnak maradnia.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Nem mindig egyszerű bevallani az igazságot, de ön is érzi, hogy most ez az egyetlen járható út, a többi csak távolabb vinné a céljaitól, és
végül mindenképpen szembe kellene néznie a démonaival.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) A saját dolgát nehezíti, amikor céljához csak egy úton keresztül hajlandó eljutni.
Vegye észre, hogy vannak más lehetőségei, melyek
akkor is megfontolandók, ha nem szerepeltek a kezdeti terveiben.

Bika (04. 21.–05. 21.) Szeretne meglepni valakit, de
lehet, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, mint ahogyan
eltervezte. A szándék fontosabb, mint az eredmény, így
végül mind a ketten nagyon jól fogják érezni magukat.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Ha teheti, szusszanjon egyet,
tegye félre kicsit a teendőket, és próbáljon meg lazítani! Ha sikerül a belső hangjára figyelni, régi kérdésekre
hallhatja meg a válaszokat.

Bak (12. 22.–01. 20.) Alig várja, hogy végre kikapcsolódjon egy kicsit, de a hétvége előtt még egy komolyabb feladat, és talán egy munkahelyi konfliktus
is vár önre. A megoldás kulcsa az őszinteség és a türelem lehet.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Legyen óvatos, mert a héten valaki talán megpróbálja rávenni valami olyasmire, amihez
nincs kedve. Az embernek néha muszáj megtennie kellemetlen dolgokat is, de önön múlik, hol húzza meg a határt.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) A boldogság titka abból áll,
hogy mindig éppen azt élvezi, amit csinál. Akár egy
apró öröm, akár valamilyen komolyabb kihívás tarkítja
a napjait, raktározza el a tapasztalatot!

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Egy kiadós beszélgetés egy
barátjával vagy a szerelmével felszabadítóan hathat
önre. Megtisztulhat a régi gondolatoktól, és készen állhat az újakra. Szűrje le a tapasztalatokat, és koncentráljon a jövőre!

Rák (06. 22.–07. 22.) Váratlanul romantikus fordulatot vehetnek a dolgok, de csak akkor, ha nem áll elutasítóan hozzájuk. Lehet, hogy nem lesz ellenére az, ami
történik, csak a bizonytalanságát próbálja leplezni így.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Dühössé teszi, hogy nem
tudja tartani az önmagának szabott határidőket. Ne legyen túl szigorú magával! Tegyen meg mindent a megoldásáért, de ismerje fel korlátait, és békéljen meg velük!

Halak (02. 20.–03. 20.) Vannak dolgok, amik fölött
talán nincsen hatalma, és nem tudja megváltoztatni
őket. Az viszont csak önön múlik, hogy ellenkormányozza a hajóját, vagy végleg bevonja a vitorlákat.

