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JUBILÁL A MISKOLCI VILLAMOS

125 évvel ezelőtt, 1897 július 10-én indult Miskolcon a villamosközlekedés. Az ünnep kapcsán összeállításunkban érdekességeket olvashatnak a villamosokról, az egykori útvonalakról és arról is: július 10-én nosztalgiajáratokon is utazhatnak a látogatók. Cikk a 3. oldalon

„Keressük a megoldást”

VÁR ÁLLOTT, MOST DISNEYLAND (II.)
Beszámoló a 3. oldalon

ÉPÜLETET ÁLMODOTT AZ AVALON A FŐTÉRRE
Cikk a 4. oldalon

SORBAN ÁLLNAK A MŰSZAKI VIZSGÁRA VÁRÓK
Írásunk a 6. oldalon

Adományvirágokkal szépül a város
Mások mellett óvodák,
közterületek és társasházak kiskertjei szépültek meg
azokból a virágadományokból, amelyeket a Bénó Kertészet ajánlott fel a Miskolci
Városgazda Nonprofit Kft.
számára. A növények közül
több a város önkormányzati
képviselőinek közvetítésével
jutott el azokhoz, akik hasznosítani tudták őket.
A kertészeti cég felajánlásának egy részét a Városgazda
használata fel Miskolc szépítésére, míg a többit elérhetővé
tette az önkormányzati képviselők számára, hiszen helyi
szinten ők vannak leginkább
tisztában azzal: hol, mely köz-

területen, kinél van szükség
néhány új virágra.
Többen közvetítettek így
virágokat a választókerületükbe – Bartha György, Bazin
Levente, Borkuti László, Erdei
Sándor Zsolt, Fodor Zoltán,
Gazdusné Pankucsi Katalin,
Szarka Dénes, Szopkó Tibor –,
Szarka Dénes például korábban az avasi nagyposta előtti
virágládákba is juttatott belőle az Avasi Közösségi Kávézón
keresztül.
Itt korábban a Szebb Miskolcért csapata, a Dialóg
Egyesület és a képviselő közösen hozták tető alá azt az akciót, amelynek részeként önkéntesek megtisztították és
újrafestették az említett táro-

A virágok is megsínylették a kánikulát. Fotó: Horváth Csongor

lókat. A felajánlásnak köszönhetően most újabb virágokkal
szépültek a ládák.
Emellett a választókerület
különböző pontjain – ahol jelezték az igényt –, jellemzően
lakosok által gondozott közterületi kiskertek részeivé váltak. „Otthonosabbá, élhetőbbé és zöldebbé tesszük így a
betondzsungelt” – fűzte hozzá
Szarka Dénes.
Erdei Sándor Zsolt a körzete
két óvodájába juttatott el a virágokból, illetve a Fábián kapuba. Emellett ő is támogatta
az adomány közvetítésével a
társasházi kisközösségek zöldítő akcióit. Mint mondta, a
Vologda utcán ismeri azokat a
lakókat, akik virágokkal ültetik be a ház előtti részt. Megkérdezte őket, tud-e ebben
segíteni virágokkal, ők pedig
örömmel fogadták az adományt.
„Ahol van hajlandóság a saját környezetük csinosabbá,
virágosabbá, szebbé tételére,
ott nagyon szívesen állok rendelkezésre” – monda a képviselő, majd hozzátette, hogy
maradt még néhány virág,
ezeket igyekszik még eljuttatni azokhoz, akik hasznosítani
tudnák őket.
KIRÁLY CSABA

Miskolc gazdasági helyzetéről és az előző városvezetés által elszalasztott lehetőségek fájdalmas következményeiről
beszélgettünk Veres Pál polgármesterrel
– Miskolc elsők között
kongatta meg a vészharangot 2021 év elején. Alaposan,
pontosan, tisztességesen tájékoztattuk a miskolciakat,

hogyan áll a város kasszája. Beszámoltunk az örökölt hiányról, a kilenc évnyi
rossz gazdálkodás okozta problémákról. Őszintén,

kertelés nélkül mutattuk be
a város gazdasági helyzetét. Világosan elmondtuk,
hová vezetnek a kormányzati elvonások, bemutattuk
a költségvetés szerkezetét és
a takarékossági lépéseket. Ez
volt a Számadó.
Cikk a 2. oldalon

Felépül az új légimentőbázis
A kivitelező már dolgozik a
területen, a légimentés azonban a következő hónapokban
is zavartalanul működik.
Október végére készülhet el
az új miskolci légimentőbázis,
melyet a bő két hónapja bezárt
régi városi sportrepülőtér egy-

hektáros területén építenek fel
– derült ki azon a bejárással
egybekötött sajtótájékoztatón,
melyet hétfőn délelőtt tartottak meg a beruházás közvetlen
közelében.
Az eseményen először Nagy
György ezredes, a Készenléti Rendőrség Különleges Szol-

gálatok Igazgatóságának első
embere szólt, aki emlékeztetett, hazánkban a légimentési
feladatokat az Országos Mentőszolgálat által alapított Magyar Légimentő Nonprofit Kft.
látja el, a tulajdonosi jogokat pedig több mint két éve a Készenléti Rendőrség gyakorolja.

ÁTADJA A STAFÉTABOTOT. A miskolci 3-as számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője, Hegedüs
Andrea az országgyűlési választások során ellenzéki listáról bejutott a parlamentbe. Az önkormányzati mandátumáról május végén mondott le. A Helyi Választási Bizottság szeptember 25-ére tűzte ki az időközi választás időpontját. Hegedűs Andrea Sebe-Gazdig Juditnak adja át a stafétabotot, akit a héten mutattak be mint a
Velünk a Város Lokálpatrióta Egyesület jelöltjét. Fotó:Juhász Ákos
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„Számolunk, alkudozunk, keressük a megoldást”
Miskolc gazdasági helyzetéről és az előző városvezetés
által elszalasztott lehetőségek fájdalmas következményeiről beszélgettünk Veres
Pál polgármesterrel

– Az elmúlt hetekben folyamatosan jönnek a hírek polgármesterektől és helyi politikusoktól arról, hogy az
önkormányzatok a következő
hónapokban minden eddiginél
rosszabb anyagi helyzetbe kerülhetnek. Nőnek a kiadások,
az állami elvonások továbbra
is élnek, bevételnövelésre nincs
esély. Hogy áll Miskolc?
– Miskolc elsők között kongatta meg a vészharangot 2021
év elején. Alaposan, pontosan,
tisztességesen tájékoztattuk a
miskolciakat, hogyan áll a város kasszája. Beszámoltunk az
örökölt hiányról, a kilenc évnyi rossz gazdálkodás okozta problémákról. Őszintén,
kertelés nélkül mutattuk be
a város gazdasági helyzetét.
Világosan elmondtuk, hová
vezetnek a kormányzati elvonások, bemutattuk a költségvetés szerkezetét és a takarékossági lépéseket. Ez volt a
Számadó.
– Igen, tanulságos összefoglaló volt. Viszont furcsa mód
nem alakult ki körülötte politikai vita, ahogyan az ilyenkor
szokás.
– Persze hogy nem, hiszen
az első szótól az utolsóig auditált tényadatokat tartalmazott, ahol pedig becslés volt
a jövőre nézve, azt korrekten
jeleztük. A valóságot írtuk le
minősítés nélkül: ez meg ez
történt, ez meg ez van, en�nyi a hiány, annyi a bevétel,
így tudunk gazdálkodni. Azt
is elmondtuk, mi várható. Hatalmas hiányt és rengeteg kötelezettséget örököltünk, a
járvány miatt meghozott kormányintézkedések pedig további jelentős forrásvesztést
eredményeztek.
– És jobb lett, vagy rosszabb?

– Sokkal rosszabb. Ugyanis meglódult az infláció, amit
még tetézett a háború miatt
kialakuló energiapiaci káosz
és elképesztő drágulás.
– Az infláció hogyan érinti az önkormányzatot? A kormány befagyasztotta a rezsiárakat, nem?
– A lakosság számára igen,
az önkormányzatok számára
nem. Vagyis előáll az a helyzet, hogy például az önkormányzat az egy évvel ezelőtti
ár négyszereséért vásárol földgázt, de az abból termelt távhőt ugyanannyiért kell hogy
adja, mint tavaly. Vagyis a
brutális, négyszeres veszteség
az önkormányzatnál jelenik
meg. De ugyanez a helyzet az
elektromos árammal is: a tavalyi ár a sokszorosára ment
fel, márpedig az önkormányzat nem csak a hivatalban fogyaszt áramot a vízforralóhoz.
Villamosárammal mennek a
villamosok, árammal megy a
közvilágítás, a víz és hőszolgáltatás biztosításához is jelentős áramra van szükség,
ezek viszik el a város villanyfogyasztásának a legnagyobb
részét.
– Akkor az infláció miatt
nem lesz villamos és közvilágítás?
– Szerencsére itt még nem
tartunk, de minden önkormányzat dolgozik takarékossági megoldásokon, ahogy
erről már a sajtóban is olvashattunk. Több összehangolt
intézkedés
eredményezhet
jelentős spórolást. És sokat
megtakarítani nem a vízforralón tudnánk, hanem például a hajnali közvilágításon, mi
is dolgozunk a lehetséges és
szükséges intézkedéseken.
– Többes számban fogalmaz.
Máshol is ez a helyzet?
– Sőt, van, ahol még ros�szabb a helyzet. A megyei
jogú városok polgármesterei
ugyanezekkel a problémákkal küzdenek. Igen, a kormánypártiak is. A legutóbbi
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Veres Pál polgármester. Fotó: PH

találkozónkon nem egy sápadt kormánypárti polgármestert láttam, amikor arról
beszéltünk együtt, hogy hová
vezetnek majd a brutálisan
emelkedő energiaárak és a
kormányzati intézkedések.
– Ráadásul Miskolcnak
nemcsak ezzel, hanem a 17 évvel ezelőtti kötvények visszafizetésével is gondja van. Azzal
mi a helyzet?
– 2005-ben indította el a
miskolci önkormányzat kötvénykibocsátási
programját. Akkor bocsátott ki egy
12,5 millió svájci frank értékű kötvényt (akkori árfolyamon 1 milliárd 960 ezer
forintot), többek között a bel-

városi rehabilitációs programra, ingatlanfejlesztésre,
épületkorszerűsítésre, illetve a
Mechatronikai Ipari Park előkészítésére. 2006-ban történt
egy újabb kötvénykibocsátás,
akkor 10 millió svájci frank
(1 milliárd 700 millió forint)
értékben. A kötvények eredeti
visszavásárlási határideje 2013
augusztusa volt, és akkor 5,6
milliárd forintot kellett volna megfizetnie a városnak.
Az előző városvezetés viszont
módosította a határidőt előbb
2018-ra, majd 2022 augusztusára. Most a szükséges összeg
ennek már közel a duplája. A
helyzet azért is teljesen érthetetlen, mert 2014-ben az állam

átvállalta az önkormányzatok
adósságát - Miskolctól 36 milliárd forintot. Ezt is beletehették volna konszolidációs csomagba, de nem tették bele.
– Konszolidációs csomag?
Mit értünk ez alatt?
– 2014-ben a kormány úgy
döntött, hogy rendezi az önkormányzatok különböző tartozásait, hiteleit. Sok más önkormányzattal együtt Miskolc
tartozásait is rendezte, csak a
kötvényt nem.
Mintha egy családnak lett
volna autóhitele, lakáshitele
és egyszer csak jön egy gazdag rokon, hogy figyeljetek,
kifizetem helyettetek az egészet, de a családfő mégis úgy
dönt, hogy köszi, de a kocsihitelt inkább majd nyögi tovább
a család. A kötvény rendezését
nem intézte el az előző városvezetés.
– Miért nem? Politikai okokból?
– Nem tudom. Úgy gondolom, megtehették volna, de
nem tették. Viszont így a város ezen sok milliárd forintot
veszített. Most már a mi dolgunk, hogy megoldjuk, pedig
2012-ben a feléből meg lehetett volna úszni, és tudja, ez
rettenetesen bosszantó. Tudja
mennyi pénz ment ki emiatt
a rossz 2012-es döntés miatt
az ablakon? Annyi, amennyiből rendbe tehető lenne ma a
teljes városi tömegközlekedés buszostól, villamosostól,
menetrendestől. 3 percenként
járhatna a villamos, rendbe
tudnánk tenni Szirma és Martinkertváros csapadékvíz-elveztését, a város kátyúit. Ha
2012-ben meglépte volna ezt
az önkormányzat, akkor ma
9 milliárd forinttal több pénze lenne Miskolcnak. Ez rengeteg pénz.

És azt még nem is említettem, hogy csak az elmúlt három hónap inflációja is majd
egy milliárddal drágítja a
kötvényt, mert az ugye svájci frank alapú. Három hónap
alatt még egy milliárdnak
mondunk búcsút azért, mert
valaki 2012-ben rettenetesen
rosszul döntött.
– Mi ebből a kiút?
– Négymilliárd forint hitelt
kell felvennünk a kötvény vis�szafizetése érdekében, ennyi
hiányzik. Erre megvan a pénzügyi konstrukció, a kormány
engedélyére várunk. (Éven
túli kötelezettséget csak kormányengedéllyel vállalhatnak
az önkormányzatok – a szerk.)
A közgyűlés először leszavazta a hitelfelvételt, és többségében éppen azok, akik 2012-ben
is rosszul döntöttek, mert nem
intézkedtek a konszolidációról.
A következő közgyűlés végül
megszavazta, mert a város érdekében muszáj kiutat találnunk. Számolunk, tárgyalunk,
alkudozunk, keressük a megoldást, hogyan ne rokkanjon
bele a város a rossz politikai
döntések egészen hétköznapi
következményeibe.
– Egy újabb hitel nem lenne
egy újabb csapda?
– Egyáltalán nem, különösen úgy, hogy a hitel lehetőséget ad arra, hogy a meglévő
forrásainkat gazdaságfejlesztésre fordíthassuk, és nem a
kötvény törlesztésére. Olyan
beruházásokra, amelyek hasznot hoznak a városnak, például iparterület-fejlesztésre.
Debrecen éppen 44 milliárd
hitelt vesz fel, és ebből 14 milliárdot iparfejlesztésre költ. Ez
pár év alatt megtérül, hiszen a
befektetőknek értékesített területből vissza lehet fizetni.
Pontosan ez a mi tervünk is.
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Vár állott, most Disneyland (II.)

NÉZŐPONT

Tűz

Óriási lángokban áll az erdő a Bükkben Jávorkút közelében. Amikor péntek este 7 óra 10 perckor megláttam a katasztrófavédelem közleményét, a gyomrom
görcsbe rándult, a félelem végigjárt. Ilyenkor az újságírók első feladata az, hogy azonnal induljanak,
és adjanak hiteles tudósítást, mi történik ott. Persze azt is tudjuk, minden katasztrófa hírverseny is
egyben, és az győz, aki előbb mozdul.
A minap.hu munkatársai egy emberként álltak rá a témára, éjszakára benépesült a szerkesztőség. Horváth Csongor fotós kollégánk
bátorságból és szakmai tudásból is jelesre vizsgázott. Fotói és videói
bejárták az országos sajtót, a minap.hu tudósításaira annyian voltak
kíváncsiak, hogy éjfél felé összeomlott az oldalunk a látogatói terheltségtől.
De ott belül mindannyian szorongtunk, hogy mi lesz most. Mi történik, ha mégsem tudják eloltani ezt a nagyon gyorsan terjedő tüzet
a szakemberek? Mi lesz, ha eléri a Jávorkúti Panziót, mi lesz, ha eléri
Lillafüredet? Tudtuk, hogy a megye összes tűzoltója, önkéntese ott
dolgozik a nappali 40 fokos hőség után, egy emberként hittünk és
bíztunk bennük. A Minap online Facebook-oldalát is elözönlötték a
tűzoltókért aggódó és őket támogató kommentek. Az óriási baj közösséget kovácsolt egy szempillantás alatt. Önkéntesek jelentkeztek,
hogy ha kell, indulnak kifelé, azzal amijük van.
A július elsejei éjjelen szembejött velünk a valóság: mennyire törékeny az élet, mennyire kicsi az ember az elemekkel szemben. Éjjel
kettőre tudtuk meg, az emberi kitartás, szakértelem és az égi segítség
eloltotta a tüzet. Fellélegzett Miskolc.
Emlékszem a Covid első napjaira. A félelem ott is megmozdított az
emberekben valami olyan – a hétköznapokban mélyen lapuló - gesztust, hogy értékelni tudták mások munkáját. Karanténban ülve tele
volt a közösségi média az egészségügyben dolgozók elismerésével, hálájával, lelki támogatásával. Aztán a kezdeti lelkesedés elhalványult,
jött az elégedetlenség, hogy miért nem jobb, gyorsabb, hatékonyabb
az ott dolgozó orvosok, nővérek munkája.
Furcsa a mai ember. A belátást felváltotta a hőzöngés, a lemondást a nekem minden jár hozzáállása, a jövő építését a most ebben
a pillanatban jól akarok élni követelése. Az ország hetven százaléka egy olyan országvezetésre szavazott tavasszal, amely nem becsüli
azokat, akik pont az életünket védik meg. A tűzoltókat, a katonákat,
a rendőröket, az ápolókat, a pedagógusokat. Sőt egyre cinikusabban
hagyja őket a sorsukra, hiszen ők beáldozhatók, gyenge az érdekérvényesítő képességük.
Fura a mai ember. Nem akar a jövőbe látni és a jövőről gondolkodni. A Bükk egy része elpusztult, hosszú évek kellenek hozzá, hogy
újraéledjen ott a természet. Akkor, péntek éjjel kaptunk még segítséget onnan fentről, hogy eloltsuk a tüzet. De egyszer ez a szerencse is
elfogy. Néha azon gondolkodom: miért kell Mohács nekünk ahhoz,
hogy felébredjünk.
MAROS ÉVA

Hat esztendeje annak, hogy az
előző városvezetés hozzálátott
a Diósgyőri vár II. ütemű rekonstrukciójának kidolgozásához. A Modern Városok Program minderre 13,5 milliárd
forintot biztosított Miskolcnak. A munkálatok során a közelmúltban felmerült statikai
komplikációk további ezermilliókat emészthetnek még el.
A kultikus építmény jelenleg
is zajló fejlesztését körüljáró cikksorozatunk aktuális
epizódjában a Velünk a Város
frakciójának tagjait kérdeztük
a kialakult helyzetről.
A beruházás régészeti, történeti és építészeti szempontjainak múlt heti áttekintéséből is
kitűnt: a felújítás 2014-re megvalósult első ütemének fogadtatása a nyilvánosságban alapvetően kedvezőnek bizonyult. A
második etapot ezzel szemben
már jóval kevesebben tartották
megalapozottnak és mértéktartónak – úgy szakmai berkekben,
mint a lakosság körében is sokasodni kezdtek a kérdő- és felkiáltójelek.
Hol a vége? Hol az értelme?
A 2022-ig meghirdetett kormányzati projektet részben
hazai, részben európai uniós
forrásból finanszírozták, finanszírozzák – már amennyire a központi költségvetésből
éppen jön pénz... A programba bevont várrekonstrukció
tavaly év végén tetemes léket
kapott, miután az egyik toronynál statikai problémák
léptek fel. A folytatáshoz szükséges legalább kétmilliárdra
azóta is várnak. 2010 és 2019
között – az önkormányzati kerületek határmódosításáig – Bartha György körzetéhez

Nem tudjuk, hogy mikor látogathatjuk újra a Diósgyőri várat. Fotó: Horváth Csongor

tartozott a vár, így egészen közelről figyelhette a történéséket. A helybéli városatya úgy
véli, Diósgyőrre és a település
egészére kiható, hasznosabb
beruházásokra is fordíthatták
volna a milliárdokat.
– Ebből az összegből minden
bizonnyal több tíz kilométer járda- és útszakasz újulhatott volna meg – fejtegette. De ha már
így alakult – vélekedett Bar
tha György –, akkor legalább a
vár körüli vizesárok kialakítását kellene sürgősen elfelejteni.
Mindezt a bükki karszt vízbázisvédelmével és azzal indokolta, hogy az attrakció könnyen
szúnyogkeltetővé változna.
A modern város mást is
jelenthetett volna
A Velünk a Város frakcióvezetőjének beszámolójából kiderült:
a Modern Városok Program

többi lába is inog Miskolcon. Simon Gábor a belengetett több
száz térfigyelő kamerát és az ipari park fejlesztését is hiányolja. A
pandémia nyomán meghozott
kormányzati elvonásoknak köszönhetően szerinte azok teljesen abbamaradtak.
– A Diósgyőri vár átépítését szakmai és társadalmi konszenzus mellett lett volna csak
szabad folytatni – húzta alá a
Velünk a Város frakcióvezetője,
aki úgy véli, az építkezés nem
alaptalanul osztja meg a közvéleményt és a szakértőket is. Nagyobb baj – értékelte a helyzetet
a politikus –, hogy még a jelenlegi, vitatott formájában sem
látni az építkezés végét, miután
a kormányzat ígéretei ellenére sem biztosítja a befejezéshez
szükséges többletpénzt.
Simon Gábor becslései alapján jóval tizenötmilliárd fo-

rint felett landolhat a végös�szeg, aminek jobb helye is
lehetett volna szerinte. Közel
sem lennénk ennyire kiszolgáltatva az orosz gáznak – álláspontja alapján –, és messze
nem érintene meg bennünket a kontinensen tomboló
energiaválság, ha a lehívható
EU-s forrásokat az energiaracionalizálásra költhette volna a megyeszékhely. Egyúttal emlékeztetett: a 2010-ben
megalakult Orbán-kormány a
sikeresen működő panelprogramot is leállította, holott a
vár második ütemére szánt tétel – bármiféle lakossági önerő nélkül – további tízezer lakás számára jelenthetett volna
megoldást, vagy éppenséggel háromezer családi házban
üzemelne most napelemes és
hőszivattyús rendszer.
BÓDOGH DÁVID

125 éves a miskolci villamosközlekedés, ünnepel az MVK
Az összes nosztalgiaszerelvény megjelenik most
vasárnap a miskolci villamospályán.

Százhuszonöt éves július 10én a miskolci villamosközlekedés – ebből az alkalomból gurul
ki a pályára és szállít utasokat
most vasárnap a város valamennyi nosztalgiavillamosa. A
nap zárásaként, a Tiszai pályaudvar végállomásról 17:55-kor
a 112 éves hóseprővel az élen,
a régi szerelvények végiggurulnak a városon, ekkor azonban már utasokat nem fognak szállítani. A Szinvapark/
Centrum és a Városház tér villamosmegálló között mazsorettfelvonulással egybekötött
ünnepi menetben fognak haladni. A születésnapot megelőzően csütörtökön az MVK telephelyén tartott ünnepséget
a közlekedési cég, melyen elismerésben részesültek a miskolci közösségi közlekedésért
dolgozók: emléklapokat adtak
át és kiosztották a vezérigazgatói elismeréseket, de díjban részesültek azok is, akik az 5,10,
15,20, 25, 30 35, 40, vagy már
45 éve dolgoznak a vállalatnál.
A közlekedési társaság legmagasabb elismerését, a Meszléri
Zoltán-díjat idén Berta József és
Szaniszló György érdemelte ki.

Szaniszló György és Berta József kapták a Meszléri-díjat. Fotó: J. Á.

A villamosközlekedés születésnapja előtt tiszteleg összeállításunk is, melyben néhány
érdekességet szedtünk össze
„az ünnepeltről”. Amint az ismeretes, Miskolcon 1897. július
10-én indult meg a villamosforgalom. Volt egy egyvágányú,
háromkitérős fővonal 15 megállóval a Tiszai pályaudvar-Verestemplom (a mai Szent Anna
tér) útvonalon.
A kiépülés évtizedei
Az első villamos az akkor
még a városhatáron kívül eső
Tiszai pályaudvar és a Verestemplom között, a mai 1-es villamossal megegyező vonalon,
egy vágányon (a színház előtti kitérőben tudta a két szerel-

vény kikerülni egymást) közlekedett. A villamos sikerén
felbuzdulva a város erre merőlegesen újabb, szintén egyvágányos villamosvonalat épített, amely észak-déli irányban
haladt a Búza tér és a Népkert
között. Ezt jóval kevésbé használták ki, emiatt megszünteté-

se már négy hónap múlva felmerült, de 1960-ig nem került
rá sor, sőt, 1910-ben Hejőcsabáig meg is hosszabbították.
A Vasgyár munkásai kérésére a Tiszai pályaudvar – Verestemplom
villamosvonal
folytatásaként kiépült a Verestemplom – Vasgyár vonal is, ez
helyiérdekű vasútként kapott
engedélyt, mivel Diósgyőr ekkor még Miskolctól különálló
település volt; más járművekkel közlekedett, és indulásakor
még másik cég üzemeltette.
1906-ban sikerült a két vonalat egyesíteni, innentől átszállás nélkül el lehet jutni a pályaudvartól a Vasgyárig. 1909
után ezt a vonalat kétvágányúsították, egyelőre csak a Tiszai
pályaudvar és a Városház tér
között. Új villamosvonal 1951ben épült, egy egyvágányos
szárnyvonal a DVTK Stadion
mellől a Nehézszerszámgép-

gyárig. Ezzel egy időben, 1951–
52 közt teljesen kétvágányosították a diósgyőri vonalat.
A villamospályát legutóbb
2010–2012 között újították fel
teljesen, 2014-től pedig forgalomba állt a 31 korszerű Skoda
szerelvény.

Számok bűvöletében
A villamosvonal Diósgyőrig
történő
meghosszabbítása
után a következő viszonylatjelzéseket alkalmazták: Szent
Anna-templom és a Vasgyár
között járt a „V” betűs, a Szent
Anna-templom és Diósgyőr
között pedig a „D” betűs járat. A villamosok számozását
1952-ben vezették be, a fővonal
ekkor kapta meg az 1-es jelzést,
amit mindmáig visel is, csupán az útvonala lett hosszabb.
A kettes villamos már érdekesebb kérdés: először ugyanis a Forgóhíd (Villanyrendőr)

Így közlekednek a nosztalgiajáratok
Indulási időpontok a Tiszai pályaudvar végállomásról: 1-es villamosjáratként: 209-es Tátra villamos: 10:00, 11:30; 151-es FVV villamos: 14:00,
15:30; 2-es villamosjáratként: 185-ös SGP motorkocsi és 300-as pótkocsi: 11:00, 12:00; 100-as
FVV villamos: 15:00, 16:00
Indulási időpontok a Felső-Majláth végállomásról: 1-es villamosjáratként: 209-es Tátra villamos:
10:45, 12:15; 151-es FVV villamos: 14:45, 16:15

Indulási időpontok a Vasgyár végállomásról:
2-es villamosjáratként: 185-ös SGP motorkocsi
és 300-as pótkocsi: 11:30, 12:30; 100-as FVV villamos: 15:30, 16:30
A nosztalgiavillamosokat az érdeklődők 500
Ft-os vonaljegy megfizetésével vehetik igénybe,
ajándékba pedig erre az alkalomra készült egyedi
emlékjegyet kapnak az utasok.

és Hejőcsaba közötti járatot
nevezték így, ami 1960-ban
szűnt meg. A Tiszai pályaudvar és Vasgyár között közlekedő villamost csak 1964-ben
számozták át kettesnek. Volt
Miskolcon hármas villamos is,
ez Vasgyár és Diósgyőr között
közlekedett 1951-től 1991-ig, a
négyes (merthogy ilyen is volt)
pedig a Tatárdombi elágazástól a Tatárdombig járt 1951 és
1976 között.
Kevesen tudják, de a jelenlegi 1A-s villamosnak is vannak már előzményei. 1958-ban
rövid ideig már közlekedett
ugyanis villamos betétjárat a
Tiszai pályaudvartól, igaz, akkor még csak az Eszperantó
térig (ma Szent Anna tér). A
betétjárat új útvonalon, a Diósgyőri Gimnáziumig történő újraindítását már a Zöld
Nyíl-projekt keretein belül eltervezték, ekkor készült a Kilián városrészben található
kitérő is, a járat tényleges beindítására azonban mégis 2020
szeptemberéig kellett várni.
Végül, de nem utolsósorban érdemes még szót ejteni az ország
egyetlen „0”-ás viszonylatjelzésű körjáratáról is, mely 1970-től
1989-ig közlekedett a Vasgyári
hurokban a reggeli csúcsidőben és munkaszüneti napokon.
TAJTHY ÁKOS

4

Miskolci Napló

aktuális

2022. július 9.
27. hét | XIX. évfolyam 27. szám

Korszerű épületet álmodott az Avalon a főtérre
A tervezés több mint két
évig tartott, mely során a
város és a beruházó szorosan
együttműködött. Az elkészült koncepciót csütörtökön
egy szakmai prezentáción
mutatták be.
Utolsó szakaszához érkezett, már csak az építési engedélyre vár a Szent István tér
mellett található, az Avalon
Center tulajdonában álló magánterületre tervezett projekt
– tudta meg lapunk Szunyogh
Lászlótól, Miskolc főépítészétől és Tóth Róberttől, a beruházó képviselőjétől. A felek leszögezték, az elkészült tervek
mind a városvezetés, mind a
Miniszterelnökség Építészeti,
Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkársága,
mind pedig a környéken élő
lakosok szempontjait figyelembe veszik.
Mielőtt továbbmennénk, érdemes kicsit visszautazni az
időben, legalább 2019-ig. A
kérdéses terület, vagyis az a bizonyos murvás parkoló évek
óta az Avalon Center Kft. kezében van, a cég korábban
irodaházat tervezett ide, azonban ennek létesítésétől hosszas
egyeztetéseket követően elállt
a befektető. Ezt követően a két
fél (az önkormányzat és a beruházó) között újabb tárgyalások kezdődtek, melyeknek két
jelentős eredményéről első-

A tervezett épület Kálvin utcai homlokzatának látványterve. Fotó: magánarchívum

ként a Miskolci Napló számolt
be 2021 februárjában.
Az egyik az lett, hogy az
irodaház végül a Zsigmondy utcában, a néhai Északterv
épületének felújításával jön
létre. Bár az építkezés még zajlik, de az épület új arca már
egyértelműen kirajzolódott. A
Szent István tér szempontjából
viszont még fontosabb volt,
hogy nem mondtak le a főtér
hiányzó térfalának megépítéséről sem. Tavaly ősszel aztán
a miskolci közgyűlés kiemelt
fejlesztési területté nyilvánította a területet, ami azért volt lényeges, mert a státusz segíteni
és gyorsítani tudja az engedé-

lyezési folyamatokat, ha a tárgyalások lezárultak – mondta el annak idején lapunknak
Tóth Róbert. Ez a pillanat jött
most el.
Mindenre figyeltek
– A jelenlegi koncepcióterv
mind a városvezetés, mind a
lakosság támogatását élvezi,
hiszen minden korábban felvetett szempontot figyelembe vett. A korábbi irodaház
elképzeléssel szemben ezért
az épületben zömében társasházi, lakófunkciót alakítunk
ki, de a projekt belső udvarában számos olyan teret terveztünk, amit mindenki használ-

hat majd és hozzájárul ahhoz,
hogy Miskolc belvárosa is
olyan pezsgő képet mutathasson, ami egy dinamikusan fejlődő városnál megszokott –
hangsúlyozta.
Az Avalon Centers képviselője elmondta még azt is,
örömükre szolgál, hogy a várossal és a Miniszterelnökség
Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárságával is együttműködésben tudtak dolgozni, mint
ahogyan annak is, hogy mentorálást kaptak a város neves
építészeitől.
– Mondhatni hosszú idő, két
és fél éves tervezési folyamat

után jutottunk el arra a pontra, hogy most már csak az építési engedélyekre várunk, ez
azonban azért volt így, mert
mindkét fél nagyon komolyan
gondolta, hogy ide, a főtér mellé, egy nagyon jó épületet kell
előbb megálmodni, majd pedig felépíteni – ezt már Szunyogh László mondta el lapunknak.
A főépítész úgy fogalmazott,
véleménye szerint az eddigi
legjobb beépítési koncepció készült el a területre, ami annak
is köszönhető, hogy igyekeztek
tanulni a korábbiak hibájából.
„Az építtető nagyon nagyvonalú tervet készített el, melyben az
a nagyszerű, hogy remekül beilleszkedik a belváros szövetébe,
de nincs túlcizellálva, így szolgálja a funkcióját is, nem aprózza el lehetetlen megoldásokkal”
– tette hozzá.
Illeszkedik a városszövetbe
A beruházás során két épület jön létre – vázolta Szunyogh
László, előttük és közöttük pedig nagy teresedések lesznek a
földszinten üzletekkel, vendéglátóhelyekkel. „Alaprajzilag az
épületek olyanok, mintha egy
idézőjelet formálnának, így átjárást biztosítanak az Erzsébet
tér és a főtér között. Köszönhetően a kialakításnak a közeli
társasház déli homlokzata nem
egy közeli házfalra, hanem egy
térre fog nézni, és bizonyos

szögekből még a jelenlegi panoráma, vagyis a történelmi
Avas is látszani fog.
A Kálvin János utca irányából az épület visszalép, így a
közeli buszmegállónál is egy
teresedés alakul ki, ami viszont fontosabb, a fürdő épülete és kupolája szabadon marad, továbbra is érvényesülhet,
és nem tolul rá egy nagy épület. Mivel fontos volt számunkra, hogy a történelmi Avasról
milyen lesz a látvány, az épület
tetőrésze összerendezett, nem
lesznek rajta szanaszét dobálva
gépészeti egységek – részletezte a város főépítésze, aki hozzátette: a külső burkolatban a
tégla fog dominálni, ami azért
szerencsés, mert a közeli Erzsébet térre is ez jellemző.
A terveket egyébként csütörtök délután egy szakmai
prezentáción mutatta be a tervező, ezt követően pedig már
csak az építési engedély megszerzése lesz hátra. A beruházó reményei szerint ezt követően az építkezés még idén, a
harmadik negyedévben el tud
kezdődni.
Tóth Róbert végül hozzátette, mindenképpen szeretnék a
teljes koncepciót bemutatni a
nagyközönségnek, egyelőre viszont még csak a látványtervek
közül oszt meg párat a közvéleménnyel, ezeket láthatják
cikkünkben.
TAJTHY ÁKOS

A darálást törvény írta elő Újabb hazug állítással, szándékosan
Megsemmisítették hétfőn
az április 3-ai országgyűlési
választás és országos népszavazás iratait Miskolcon.
A törvény azt írja elő, hogy
90 nappal a voksolás után meg
kell semmisíteni a választási
iratokat. Hétfőn ez megtörtént,
eddig a napig a polgármesteri
hivatal egyik lezárt, lepecsételt
helyiségében őrizték a bedobozolt iratokat.
Egészen hétfő reggelig
senki sem léphetett a közgyűlési terem melletti helyiségbe. Hogy ez valóban így
volt, érintetlenek a pecsétek

az ajtón, azt a rendőrség véletlenszerűen ellenőrizte az
elmúlt hónapokban.
– A megye 1-es és 2-es
egyéni választókerület 129
szavazókörének iratai kerültek be a gépbe. Külső helyszínen, egy nagy teljesítményű
berendezéssel hajtottuk végre
a megsemmisítést – mondta
Kovácsné Omar Leila, a Helyi
Választási Iroda tagja.
A több tucatnyi dobozt
áruszállító kocsival vitték át
a Petőfi utcára, az egykori
házasságkötő teremnél található darálógéphez.
KUJAN ISTVÁN

tévesztené meg a Fidesz a miskolciakat
A Velünk a Város-frakció az
alábbi sajtóközleményt adja
ki: Újabb hazug állítással,
szándékosan tévesztené meg
a Fidesz a miskolciakat.
Döbbenetes, hogy tud
pénzügyi szakember olyan
hamis állítást tenni, mint a
miskolci Fidesz politikusa.
Soós Attila Miskolc város gazdálkodásával kapcsolatban
azt a hazugságot terjeszti a
kormányzat egyik szócsövében, hogy a városnak június
végéig kellett volna visszafi-

zetnie korábban kiadott kötvényei ellenértékét. A fideszes
politikus, a város pénzügyi
bizottságának elnökeke azzal
sincs tisztában, mi a valós határidő. Ha ezt a lényeges adatot nem tudja kezelni, kérdés,
a bizottság vezetőjeként az elmúlt több mint két és fél évben hány hasonló számszerű
tévedéssel intézte a pénzügyi
bizottság ügyeit.
Rosszindulatú félrevezetése, amit most a miskolciakkal
szemben alkalmazott, ugyanakkor máskor is okozhat még

kínos pillanatokat számára
a nyilvánosság előtt. Mi lesz
például akkor, ha a Fidesz legfőbb párvezetője – akit a párt
főkommunikátora csak Toldi Miklóshoz hasonlít – fogja
helyre tenni, ha az ő születésnapját is benézi, és több hetes
különbséggel küld üdvözlőtáviratot?
Soós Attila hazugsága szándékos félretájékoztatást jelez,
mivel a városházán rendelkezésre állnak a hiteles adatok,
amelyekhez a hamis állítást
közlő képviselő és a hazugsá-

got terjesztő sajtótermékek is
hozzáférhetnek. A számszerű
tényekre kellene alapozni, ami
közgazdász végzettségű szakembertől és újságíróktól egyaránt elvárható, de ezt ismét figyelmen kívül hagyták.
A Velünk a Város-frakció
– a miskolci állampolgárok
hiteles tájékoztatását is képviselve – elvárja a fideszes
politikustól, hogy bármekkora erőfeszítésébe is kerüljön,
maradjon a valós állításoknál,
hazugsága beismerését tárja a
nyilvánosság elé.

Egyre inkább megérezzük a drága eurót
Az euró-forint árfolyam enyhe túlzással naponta dönt
rekordokat. Néhány éve még
azon izgultunk, hogy elérte a
300 forintot 1 euró ára, július
6-án viszont ez az összeg már
történelmi mélypontként 417
forint közelire rúgott, a dollár pedig 409-en felül volt.
Sokan ignorálják a problémát
ahhoz hasonló felütéssel, hogy
„nálunk forint van, mit számít
az euró árfolyama?”. Márpedig
igenis számít, hiszen az egy dolog, hogy mi a hazai valutánkban fizetünk, a globális gazdasági folyamatok és egyéb tényezők
annyira összefüggnek egymással, hogy bizony a mi hétköznapi életünkre is hatása van a már
415 forintot is elérő euróárfolyamnak.
A közelmúltban jelent meg
egy vendégírás az online gaz-

dasági újságban, a Portfolio.
hu-n Török Zoltántól, a Raiffeisen Bank vezető elemzőjétől.
Ebben azokat az okokat tárja
fel, hogy miként jutottunk el a
400 forintot is meghaladó euróig, illetve ez miért baj. 2022
elején egyre inkább úgy tűnt, a
koronavírus-világjárvány után
az árfolyam kezdett megnyugodni. Az orosz-ukrán háború
ugyan kitört már, de a devizák
konszolidálódtak, az euró a 370
forint alatti szintre is beköszönt.
Akkor vajon mi történhetett, hogy mára 400 forint felett jár az árfolyam? Török
Zoltán emlékeztet, hogy egyfelől eddigre kiderült: a béketárgyalások nem vezetnek
sikerre, és egy elhúzódó háborúra számíthatunk a szomszédban. Ez globálisan is jelentős gazdasági hatásokkal
jár. Ugyanakkor országunk-

ra jellemző egyedi tényezőket is kiemel a szakember. A
választások után az Európai
Bizottság elindította a jogállamisági mechanizmust Magyarországgal szemben, illetve „elzárta a pénzcsapot”, azaz
befagyasztották az uniós alapok kifizetéseit.
A vezető elemző azt a szentenciát vonja le, hogy „A háború
hatása 10 forintos leértékelődés
az euróval szemben – ennyi és
nem több –, további 10 forintos
leértékelődés pedig az EU-val
való vitához köthető.” Arra is kitér, hogy míg a gazdasági szempontok alapján jó összehasonlítási alapot jelentő cseh korona
és lengyel zlotyi konszolidálódtak, a forint „vesszőfutása április
vége után tovább folytatódott”.
Mindehhez két újabb tényezőt nevez meg Török Zoltán,
amelyek felelősek a forint leér-

tékelődéséért: a magyar gazdaság sérülékenységét és a magyar
gazdaságpolitika minőségét.
Azt a végkövetkeztetést vonja
le, hogy a helyzet nem túl fényes, mivel jelen állás szerint a
felsorolt négy tényező egyike
terén sem várható javulás.
Ugyancsak a Portfolio.hu-n
jelent meg a Mindenki megszenvedi a 400 forintos eurót –
Mi vár Magyarországra? című
írás, ami a tartósan magas árfolyam gazdasági hatásait taglalja.
A héten egyébként a 415 forintot is elérő árfolyamról azt írják,
hogy az elméletileg jó az exportálóknak, azonban „mindenki
másnak rossz”. Kihangsúlyozzák, hogy nagyobb problémát
jelent, mennyire kiszámíthatatlan az árfolyam alakulása, mert
ez bizonytalanságot szül – ezt
pedig „a gazdaság nem szereti”.
A cikk szerint a kisebb vállal-

Forint-Euro árfolyam alakulása 2010-2022 között. Forrás MNB

kozások vannak a legnagyobb
a bajban, „a nagyok megoldják”.
„Szakértők szerint a forint árfolyam-ingadozásával a vállalkozások nagyobb része nemigen
tud mit kezdeni, próbálják kigazdálkodni, elviselni, mint az
emelkedő energiaárakat”.
Sokan a helyzetet áremeléssel kénytelenek megoldani. A
Portfolio.hu cikke két példával
zárul. A légitársaságok aggód-

nak, meddig emelhetik még a
jegyárakat. Emellett a szállodák részéről is idéznek álláspontot. Ők bizakodóak, hogy
a magas euróárak miatt sokan
inkább belföldön nyaralnak
majd, ugyanakkor az is olvasható a cikkben, hogy a Balaton
környékén van olyan hely, ahol
két főre egy vendégéjszaka már
eléri a 130 ezer forintos árat…
MN
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Miskolcnak csak a fideszes demagógia jut
Elsőként adott interjút a
Miskolci Naplónak Hegedüs
Andrea, aki országos listán
került be a parlamentbe.
Frissiben számol be ország
gyűlési képviselői tapasztalatairól. Azért küzd, hogy
a miskolciaknak is járjon a
jólét, ne csak a fideszes vezetésű településen élőknek.

– 2002 óta önkormányzati képviselő, mostantól a parlamentben képviselheti Miskolcot.
Miben változott az élete attól,
hogy elfoglalhatta a 2. szektor
3.sor 1-es székét? Mi a legnagyobb problémája Miskolcnak?
– Más a munkahelyem helyszíne, új kollégákkal dolgozom
együtt, „kicsit” hosszabb az út a
lakóhelyem és a munkahelyem
között, de az alapértékek változatlanok. Miskolc lakosaiért
dolgozom tovább. A 3-as számú
önkormányzati egyéni választókerület után Nagy-Miskolcot,
sőt adódik, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyét is igyekszem baloldaliként képviselni.
Országgyűlési képviselőként a
legjobban a tantestület és a tanítványok hiányoznak, de tartom
velük a világhálón a kapcsolatot.
Az eddigi főállású tanári és intézményvezető-helyettesi munkakör szüneteltetése is nemes
célért történt. Őértük – pedagógusok, diákok – is dolgozom.
Önkormányzati képviselőként
és pedagógusként nem tudtam
hallatni a hangom a megalázóan alacsony tanári bérek miatt, a tanárhiány megállításáért, a közoktatás rendszerszintű
változásaiért. Városom páratlan és egyedi természeti szépséggel van megáldva, emellett
azonban több problémával kell
szembenéznie: a legnagyobb a
kormányzati elvonások, a Fidesz-érából megörökölt, kifizetetlen svájci frank alapú hitel, az

ennek kiegyenlítéséhez szükséges hitelfelvétel bizonytalansága. Míg Debrecen 40 milliárdot
kap negatív felhang nélkül, addig
Miskolcnak csak a fideszes demagógia jut. A miskolciaknak is
jár a jólét, nemcsak a debrecenieknek. További segélykiáltás érkezik a közösségi közlekedés terén a kormány által visszatartott
támogatások miatt. Az egész várost érintik a víz-, és szennyvízhálózati anomáliák, a panel– és
társasházak energetikai korszerűsítésének, az úthálózat fejlesztésének halaszthatatlansága. A
legfrissebb deresre húzás pedig
a rezsivédelem nélkül maradó
önkormányzatok. Egy felelős és
törvényes kormány költségvetése megteremtené az önkormányzatok önálló gazdálkodásának feltétele
it, megszüntetné
az eladósodás újratermelődését.
A meglévő bajokat tetőzi a 13
%-os infláció, stagfláció, extra
profitadó, az energiaárak és a 400
forint feletti euró. Élelmiszerdrágulás nehezíti meg a miskolciak
életét is, az utóbbi évtizedek legnagyobb megélhetési válságával küzdenek. Senki nem tudja,
hogy mennyit fizetünk holnap
a kenyérért. A Fidesz a figyelem
elterelés és a hárítás nagymestere. Az orbáni nyilatkozat szerint,
ha nincs háború, nem lesz infláció, és lesz gazdasági növekedés.
Ez a kijelentés nem állja meg a
helyét! Nem a háború az oka a
pénzromlásnak – ugyanis már
évekkel ezelőtt elkezdődött a
drágulás -, hanem a rossz gazdaságpolitika. Az elmúlt esztendők
tapasztalata alapján tudjuk, hogy
aminek az ára egyszer felment,
az ott is marad.
– Milyen célkitűzésekkel fogott
bele május 2-án az országgyűlési
képviselőségbe?
– Kellő alázattal, szerénységgel szolgálni a városom, és határozott, céltudatos személyisé-

Hegedüs Andrea országgyűlési képviselő. Fotó: Mocsári László

gemmel ellensúlyozni a hamis
szlogennel létrehozott 2/3-ot.
Járni fogom szeptembertől a
megyét, a várost és Miskolc
agglomerációját. Gyűjteni fogom a kapott információkat, és
azonnal tolmácsolni szeretném
a parlamentben. Ritkán hallani
arról, hogy egy országgyűlési
képviselő rendszeres ütemtervvel fórumot és fogadóórát tart,
nos én erre készülök. Feladatom a nagybetűs, valódi képviselet. A célokat, feladatokat az
emberek diktálják nekem. Nem
ők vannak értem, hanem én vagyok őértük.
– Ilyen rövid idő alatt is aktívabb volt, mint az előző „kollégái” éveken át, akik nem
emelték fel a hangjukat a par-

lamentben Miskolcért. Ön eddig hatszor szólalt fel, két önálló
indítványa volt és 2 nem önálló indítványa. Milyen témákat,
ügyeket vetett fel eddig?
– Ellenzéki listáról képviselem Miskolcot, ez sokat elmond.
Sokszor szeretném megfogni a
miniszterelnök palotája ajtajának a kilincsét városom érdekében, de ezt a kaput előlem és
a velem azonos nézeteket valló
emberek elől hét lakat alatt őrzik.
Marad a szó és a magyar emberek meggyőzése arról, hogy mi
a helyes út egy demokratikus és
európaibb lét megvalósításához.
Nem érzem szélmalomharcnak
a felszólalásaimat a 135 fős fideszes túlerővel szemben, mert a
legnagyobb ellenzéki pártra – a

Demokratikus Koalícióra -, az ellenzékre szavazóknak igenis jár a
képviselet a parlamentben. Mint
ahogy a neve is mondja, valóban
egy demokratikus légkör, kiváló szakpolitikustársak, jól szervezett csapat tagja lehetek; mint
egy gördülékenyen, olajozottan
működő óramű, olyan számomra a DK-frakció. Egy hosszú listát készítettem városom égbekiáltó ügyeiről, és tervszerűen írom
a felszólalásaimat a város lakosai
nevében. Ilyen napirend utáni
hozzászólás volt pl. a pedagógusok ügye, a víz– és szennyvízhálózat problémái, a közösségi közlekedés állami támogatásának
megvonása, az Y-híd építésének
folyamata közben a lakosságra
nehezedő közlekedési nehézségek, az önkormányzati megszorítások. Terveim között szerepel
a betegellátásért, az egészségügyi
dolgozók nehézségei miatt, az
óvodapedagógusokért, az egyetemi oktatókért, az idősekért, a
környezetvédelemért, a klímavédelemért, a szociális gondok
enyhítéséért, a panelprogram
foly
tatásáért is szót emelni. A
miskolci fideszes lobbierő hiányzik! A kormányhű képviselők
sem önkormányzati, sem országos szinten nem teszik a feladatukat – pártérdekből -, hogy a megyeszékhely megkapja a jogosan
járó forrásokat. Az ellehetetlenítés a céljuk.
– Összeférhetetlenség miatt
önkormányzati területén időközi választást írtak ki szeptember
25-ére. Van tétje a szavazásnak?
Ön kinek adja át a stafétabotot,
és miért neki?
– Sokan nem tudják, hogy
míg az önkormányzati képviselői feladat mellett lehet, addig az
országgyűlési képviselői mandátum mellett nem lehet vállalni
főállást. Így szüneteltetem a tanári munkám, és le kellett mondanom a körzetemről is. Termé-

szetesen a választásnak van tétje:
egy stabilan megnyert egyéni választókerület megtartása. A hamis országos ígéretek helyett itt
nem a fideszes szlogenek, hanem a helyi ügyek számítanak,
és a képviselő személyisége sokat
nyom a latba. A kormánypárt által indított önkormányzati képviselőjelölttel csak eggyel többen
lesznek azok, akik kárt okoznak
a miskolciaknak, akik hagyják,
hogy elvegyék a miskolciak pénzét. Az a fontos, hogy mennyire
agilis, elszánt az induló személy,
mennyire lokálpatrióta, és men�nyire elkötelezett szeretett városa
és a körzete mellett. Arra hívom
fel a választók figyelmét, hogy itt
nem szabad megtörni egy 5 éves
ciklust. A Velünk a Város nyert
2019-ben, így ennek a csapatnak kell együtt folytatnia a munkát. Judit ide tartozik, tehát az ő
neve mellé javaslom a voksot letenni. Úgyis mondhatom, hogy
a választókerületi „utódom”. Sebe-Gazdig Judit személyében
kiváló, talpraesett, szimpatikus
közgazdászt támogat a Velünk a
Város-frakció. Az országgyűlési választási eredmények körzetekre lebontott statisztikai adatai
minimális eltérést mutatnak a
3-as számú választókerületben.
Ez alapján a szeptember 25-ei
időközi választás megnyerhető.
Judit határozott, céltudatos személyiségével méltó ellenfele lesz
a többi jelöltnek. Nagyon jó helyzeti előnnyel indul, hogy a két és
fél éves önkormányzati képviselői tapasztalataimat átadom neki,
így a választókerület problématérképét kiválóan fogja ismerni. Nem a nulláról indul majd a
győzelem után. Tudatában lesz,
hogy mi valósult meg eddig a
körzetben, melyek a folyamatba
helyezett ügyek, és milyen jövőbeli igényeket, terveket kell továbbvinnie.
BUZAFALVI GYŐZŐ

Bemutatta jelöltjét, Sebe-Gazdig Juditot a Velünk a Város
Közös jelöltet állítanak a
szeptemberi időközi választáson a Velünk a Város
Lokálpatrióta Egyesület és a
benne együttműködő szervezetek, Sebe-Gazdig Juditot
szerdán mutatták be a sajtó
képviselőinek.

Bevezetőjében Fekete Zoltánné, a Demokratikus Koalíció (DK) miskolci elnöke
kiemelte, az egész Velünk a Város-közösség támogatja a most
bemutatott jelöltet.
A Magyar Szocialista Párt
(MSZP) képviseletében, a Velünk
a Város frakcióvezetőjeként Simon Gábor emlékeztetett, a most
felsorakozott pártok 2019-ben is
együtt indultak az önkormányzati választáson, amit megnyertek. Erre készülnek most is.

Sebe-Gazdig Judit

– Sebe-Gazdig Judit egy fiatal,
felkészült, tehetséges jelölt, aki
itt született, itt végezte középiskolai és egyetemi tanulmányait.
A sporttal aktívan foglalkozik,
edzőként is tevékenykedett, jelenleg pedig a családi vállalkozásuk működtetésében vesz
részt – sorolta.
A frakcióvezető kiemelte, az
együttműködő pártoknak nagyon fontos üzenete van a választók felé, amit a jelölt is megtestesít:
ez pedig a folyamatos megújulási
képesség. De fontosnak tartja azt
is a Velünk a Város-frakció, hogy
a helyi közügyekkel egyre több
hölgy foglalkozzon.
– Az együttműködő szervezetek tagjai aktívan részt fognak venni az augusztus 6-án
induló kampányban, és mindent elkövetünk majd annak érdekében, hogy a frakciónk bővüljön egy új taggal,
Sebe-Gazdig Judittal – zárta
mondandóját Simon Gábor.
Nagyon is van tétje a helyi időközi választásnak – ezt már Hegedüs Andrea (DK) országgyűlési képviselő mondta. A tét pedig
nem más, mint megtartani egy
eddig stabilan megnyert önkormányzati körzetet.
– Sebe-Gazdig Judit személye
a garancia arra, hogy a 3-as számú egyéni választókerületben a

A jelölt és a jelölők a bemutatkozó sajtótájékoztatón. Fotó: Juhász Ákos

munkavégzés folyamatos legyen.
Szeretném neki átadni a stafétabotot, a két és fél éves munkámat és önkormányzati képviselői
tapasztalatomat. Stabil körzetet
örökölhet meg, amiben sok lehetőség rejlik. Meggyőződésem,
hogy nála biztonságban lesz a választókerület – hangsúlyozta Hegedüs Andrea.
A jelölt is azt emelte ki, hogy
elődje munkáját szeretné folytatni. Sebe-Gazdig Judit elmondása
szerint szeretne mindenkit megszólítani a választókerületben és
egész Miskolcon. A problémák
megoldására koncentrál, céltudatos emberként írta le magát.

– Pontosan tudom, hogy elődöm, Hegedüs Andrea milyen
munkát végzett el, ezért azt gondolom, jó kezekbe kerül a választókerület – hangoztatta.
Az egységes támogatást bizonyítandó, részt vett még a

bemutató
sajtótájékoztatón
Szopkó Tibor (Momentum) alpolgármester, Szarka Dénes, a
Jobbik miskolci elnöke, a Velünk a Város frakcióvezető-helyettese, valamint Doszpoly Botond, a Lehet Más a Politika

Az 1989-ben született Sebe-Gazdig Judit a
Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi
Szakközépiskola elvégzése után a Miskolci
Egyetem Gazdaságtudományi Kar marketing
szakán szerezte meg diplomáját. A közösségi munka, a közösségfejlesztés mindig kiemelt fontossággal bírt nála, szervezett egyebek mellett nyári gyermektáborokat, autós és

(LMP) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnöke (a Párbeszéd miskolci elnöke, Göröncsér
Zsolt nyaralását tölti, ezért nem
tudott ott lenni a sajtótájékoztatón – a szerző).
Mint ismert, a miskolci 3-as
számú egyéni választókerület
korábbi önkormányzati képviselője, Hegedüs Andrea listán bekerült a parlamentbe.
Itteni mandátumáról május
végén mondott le az összeférhetetlenség miatt. Ahogy arról korábban beszámoltunk,
szeptember 25-ére tűzte ki az
időközi választás időpontját
a Helyi Választási Bizottság
múltheti ülésén. A választási
értesítőket augusztus 5-éig kiküldik, 6-ától tudják átvenni az
ajánlóíveket a pártok, amiket
augusztus 22-éig kell majd leadniuk. A kampányidőszak augusztus 6-án kezdődik.
KUJAN ISTVÁN

sportrendezvényeket. Dolgozott marketinges
és PR-ügyintézőként, úszóoktatóként, aquafitnesz-edzőként, de van gyakorlata ügyviteli,
pénzügyi és munkaügyi területen is. Bevallása
szerint mivel a demokratikus és liberális elvek
mentén gondolkodik, ezért a Demokratikus Koalíció iránymutatása és értékrendje áll hozzá a
legközelebb.
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Sorban állnak a műszaki vizsgára váró autók
Újra minden autó esetében
kötelező az érvényes műszaki megléte múlthét péntektől. Mivel sokan hosszú
hónapig kivártak a megújításával, így a veszélyhelyzet
feloldása után tumultus alakult ki a vizsgaállomásokon.
Hogy csökkentsék a kontaktok és így a fertőzés veszélyének
kockázatát, nem volt kötelező a
2020. március 11. és 2022. május 31. között lejárt műszaki
vizsga érvényességének meghosszabbítása az elmúlt hónapokban. A moratórium azonban június 30-ával lejárt, így
múlt hét péntektől ismét a régi
szabályok érvényesülnek. Ez
több mint 930 ezer autóst érintett, a Belügyminisztérium adatai szerint ennyi lejárt műszaki engedély várt cserére még
május végén. A számuk csak
Borsodban megközelítette az
1700-at (ez egyébként a legkevesebb a megyei bontásban), de
például Budapesten több mint
150 ezer ilyen engedélyt tartottak számon. Az autósok lóhalálában kezdték el felkeresni

Tömegesen jelentkeztek az autósok a vizsgabázisokon. Fotó: Mocsári László

az ország körülbelül 1400 vizsgaállomását az elmúlt hetekben
– kiegészülve azokkal az autósokkal persze, akiknek a hetekben jár le a műszakija.
– Igazából ezek az autósok kerültek most kellemetlen
helyzetbe – mutat rá érdeklődésünkre Czira Bertalan, a
Kisfaludy utcában található

C+C Vizsgabázis tulajdonosa.
Gyorsan hozzáteszi azonban,
hogy igyekeznek azért segíteni rajtuk: fel szokták ajánlani,
hogy ha valaki reggel elhozza
az autót, és napközben egy másik kiesik, akkor le tudják vizsgáztatni azt helyette.
Azt is megtudjuk tőle, hogy
náluk körülbelül harmadával

nőtt a forgalom, aki ugyanis június 30-áig bejelentkezett,
azt kötelesek fogadni.
– Tömegesen jelentkeztek be
az emberek, feltöltődött a keretünk. Korábban 25-30 jármű
volt a napi átlag, mostanra ez 40re nőtt. Gyakorlatilag július végéig minden napra be vagyunk
táblázva, legkorábban augusztus

második hetében tudunk autót
vizsgára fogadni. Elcsúszott az
egész vizsgaprogram – mondja.
Ez több száz autót jelent a hónapra, túlóráznak is rendesen a
dolgozóik.
A vizsgabázis tulajdonosa
szerint nagyon sokan az utolsó percekig kivárták a moratóriumot. De főleg abban látja
a hibát, hogy nem szabadott
volna ilyen hosszúra nyújtani
a vizsgáztatás elengedését – ha
lejárt a műszaki, akkor pár hónapon belül kötelezni kellett
volna annak megújítására az
autósokat.
Ráadásul a járművek műszaki állapota is igencsak megromlott a járvány 2-2,5 éve alatt
a szakember szerint. Ennek pedig az a következménye, hogy
a műszaki vizsga előtt egyben,
egy nagyobb összeget kell kiadni az autó rendbetételére.
– Van olyan nap, amikor több
autó nem megy át a vizsgán.
Mi annyi kedvezményt tudunk
adni, hogy nem bukik meg az
autó – ha hibát tárunk fel, akkor egy átvizsgálási díjat kérünk az ügyféltől. Ha 1 hóna-

pon belül megjavíttatja a hibát,
akkor legközelebb, a vizsgánál
levonjuk az átvizsgálás összegét
– mondja Czira Bertalan.
Ha valakinek sikerült időpontot egyeztetni június 30-a
előtt, és talált időpontot július 31-e előtt, akkor az időpont-egyeztetésről szóló papír
birtokában lejárt műszakival
sem büntethetik meg. Most
azonban már csak kormányablakban kérhető időpont, itt egy
egyszeri útvonalengedélyt kapunk, amivel egy adott napon
elmehetünk a vizsgaállomásra,
ha lejárt a műszakink.
A vizsga jelenleg hatósági áras,
már több mint tíz éve 16 290 forintba kerül –, de a vizsgáztatással foglalkozó cégek árszabása
ennél magasabb lehet: nagyjából
25 és 35 ezer forint közötti ös�szegre kell készülni.
Az ellenőrzésre egyébként
azért van szükség, hogy ne a
közlekedési hatóság vizsgálata
során derüljön fény az esetleges problémákra, illetve arra,
hogy az autó nem forgalomképes.
KUJAN ISTVÁN

Számlálóbiztos kerestetik A hosszú élet titka, hogy szeressük a szüleinket
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala számlálóbiztosok
jelentkezését várja a 2022.
október-november hónapokban lebonyolítandó
országos népszámlálásban
való közreműködésre.
A számlálóbiztos feladata
a körzet bejárása, a körzethez
tartozó internetes önkitöltési időszakban le nem zárt
címek felkeresése, az adatfelvétel lebonyolítása, címek
pontosítása és esetleges új
címek felvétele, folyamatos
kapcsolattartás a felülvizsgálóval. A számlálóbiztosnak a terepmunka során kb.
130-150 címen kell kérdőívet elektronikus formában
kitöltenie. A terepen történő
adatgyűjtést a KSH által biz-

tosított, védett elektronikai
eszközzel (tablet) kell végrehajtani október 17-e és november 20-a között.
A számlálóbiztosok kiválasztása a helyi népszámlálási felelős (jegyző) feladata.
Amennyiben számlálóbiztosnak szeretne jelentkezni,
és a feltételeknek is megfelel, akkor a www.miskolc.
hu honlapon vagy a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatain (Városház tér 8.,
Petőfi u. 39.) elérhető jelentkezési lapot kitöltve, aláírva,
beszkennelve küldje meg a
nepszamlalas@miskolc.hu
címre vagy postai úton a
Miskolc MMJV Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc,
Városház tér 8. címre.
A jelentkezési határidő:
2022. július 15.
MN

Legalábbis Nagy János szerint, akit csütörtökön köszöntött 90. születésnapja
alkalmából a polgármesteri
hivatal. János bácsi egyébként
40 évig dolgozott villamosvezetőként, és nagyon büszke a
családjára, főleg dédunokáira.
Egészen pontosan 1932. július 9-én született a miskolci
Nagy János, akit csütörtökön
Varga Andrea alpolgármester
és Szomorné Takács Tünde, a
lakosságszolgálati
főosztály
csoportvezetője köszöntött közelgő születésnapja apropóján.
János bácsi itallal és sütemén�nyel várta vendégeit, akiknek
lelkesen mesélt élete fontosabb
részleteiről. Családjára tért ki
szinte azonnal, miután a hivatal képviselőitől átvette a köszöntő ajándékokat. Fényképen „mutatta be” 12 és 8 éves

dédunokáit. „Aranyos két
kisfiú, csak egy baj van: hogy
messze laknak. Mert ha közelebb lennének, elmennék minden nap. Mert két olyan aranyos csepp fiút még nem látott
a szabad Európa” – mondta
Nagy János. Ezt követően elhangzott, hogy 20 éve özvegy,
egyébként két fia, két menye és
négy unokája teszi még büszkévé. „Ők majd vasárnap jönnek köszönteni” – fűzte hozzá.
A 40 évig villamosvezetőként dolgozó, lakatos szakmával rendelkező János bácsi
egészsége mára kicsit megkopott már, hiszen magas a cukra és a vérnyomása, néha pedig
szédül, de összességében jól
van. Az elmaradhatatlan kérdésre, hogy mi a hosszú élet
titka, felidézett egy történetet.
A közelmúltban elhunyt Mikolai Vince plébános gyak-

JEGYZET

Voltam nyári mikulás is
Tizenkét esztendősen még
nem erősségem a korán ke
lés. Hiába világosodik, fél
álomban cammogok be éle
tem első munkahelyére, a
belkereskedelmi
szállítá
si vállalat telepére. Hét óra
előtt blokkolok, mint a na
gyok, és kötelességszerűen
tárom szét az elnyűtt iskolai
sportszatyromat. Benne az
olvadó vajas kenyér és pap
rika, felkarikázott retekkel.
Na meg a hideg tea, édes
anyám specialitásai.
Olyan korán nem tudok
bemenni, hogy megelőz
zem a mestert, Hallgató
Lajos autóvillamossági sze
relőt. Fogadja a köszönése
met, de úgy hiányzok neki,
mint púp a hátáról. Bácsi
kám a cég igazgatója, régi
nagy cimbik, így nem vélet
lenül nála leszek több mint
másfél hónapig nyári miku
lás. Sokat vakargatja kopa

szodó fejét, mit is találjon
ki nekem, hogy szó ne érje
a ház elejét. Egyenként kül
dözget a raktárba izzókért,
kapcsolókért, és jobb híján
a villanymotorok tekercse
it smirglizem. Hogy ez mi
ért jó, sosem tudom meg.
Időnként egy –egy nagyhan
gú sofőr ront be dérrel-dúr
ral, hogy fuvarba indulna,
de vacakol az IFA gyújtása.
Sanyi bácsi megígéri, hogy
megnézi, de kéri a bal első
kerék leszerelését, hogy hoz
záférjen az elektromosság
hoz. Az első pilóta csaknem
fülön fogva engem rángat
na maga helyett az abroncs
leszerelésére. A mesterem
megóv, mondja, a nálamnál
súlyosabb 70 kilós kereket
még fellazítani sem tudnám.
Tűröm a lenézést, mígnem
harmadnap már csak azért
is megcsinálom. Dagadok a
büszkeségtől.

Nagyon várom a 10 órás
sziesztát. Ilyenkor varázs
latos pontossággal elhalkul
a szerelőcsarnok, leteszik a
franciakulcsokat, megáll az
élet. Mindenki megterít, ele
mózsia nélkül nem járunk
munkába. Csak az emele
ti irodákban zajlik tovább
az adminisztráció, ott ak
kor falatoznak, amikor csak
kedvük támad. Jómagam
mindvégig egy kis furgon
szélvédője előtt majszolom
el az uzsonnámat. Mivel ko
rán megcsapott a benzingőz,
összekötöm a kellemeset a
hasznossal, míg eszem, for
gatom a volánt, időnként
még a gyújtást is ráadom.
Tilitolizom egy pár métert,
mint a főnök öcsikéje, ezt is
túlélem.
Mindez arról jutott eszem
be, hogy mennyit változott a
világ. Annak idején, ha nem
is egész nyáron, de diákként

dolgoztunk legalább egy hó
napot. Minden vállalatnál
helyet teremtettek az ott dol
gozók gyerekeinek. Nemcsak
ifjúsági építőtáborok voltak,
nemcsak a Hanságot csapol
tuk le, hanem országszer
te megismerkedtünk a való
világgal. Az igazival. Jóma
gam ott tapasztaltam meg,
milyen is dolgozni, pénzt ke
resni, és kilestem, ki hogyan
próbál boldogulni.
A nyári diákmunka most
is létezik. A hírek szerint
nagyobb is a kínálat, mint a
kereslet. Sok szülő a majom
szeretet jegyében mégsem
erőlteti a csemetéit erre a
kikapcsolódásra. Egyébként
büszkén mondom, amikor
nyugdíjazás előtt összeszá
molták a bedolgozott éve
imet, csaknem másfél esz
tendő kerekedett ki a nyári
munkáimból.
SZÁNTÓ I.

A 90 éves János bácsit Varga Andrea alpolgármester köszöntötte.
Fotó: Horváth Csongor

ran beszélgetett a nyáj idősebb
tagjaival. Az egyik ilyen alkalommal az egyébként mélyen
vallásos János bácsi elmondta neki, hogy nagyon tiszteli a szüleit, mert felnevelték és
taníttatták. „Erre azt mondta

a plébános úr: János bácsi…
Csak annyit tudok mondani,
mivel ilyen nagy szülőtisztelő,
a Jóisten hosszú életet biztosít
önnek!” – mesélte, majd hozzáfűzte: „Igaza volt!”.
KIRÁLY CSABA

Országos drágulás, de
Miskolcon fejlesztenek is
A Szentpéteri kapui temető
történetének eddigi legnagyobb fejlesztésén esik át a
tervek szerint még idén.
Bővül Miskolc legnagyobb
sírkertje, a Szentpéteri kapui
temető, ami fennállása óta
nem esett át akkora átalakításon, mint ami most várható.
A beruházás terveit Badány
Lajos alpolgármester, a terület önkormányzati képviselője
mutatta be még márciusban.
Megtudhattuk, hogy körülbelül kétszázzal nő az urnás és
a koporsós sírhelyek száma,
közkutakat létesítenek, és úgy
alakítják ki a temetkezési helyeket, hogy a fűnyírás is egyszerűbb legyen. A fejlesztés
250 millió forintba kerül, és a
tervek szerint már idén megvalósul – erről már a Miskolc
Televízió stúdiójában a Városgazda Nonprofit Kft. ügyve-

zetője beszélt. Osváth Zoltán
elmondta, ebből a pénzből
fel tudják újítani a hűtőkamra hűtőrendszerét és magát a
nagy ravatalozót is, amihez az
átadás óta nem nyúltak.
Az ügyvezető arról is beszélt, hogy a város többi
köztemetőjét is igyekeznek
fejleszteni, a vasgyári ravatalozót például már tavaly felújították, és a tervek között
szerepel a vasgyári és a perecesi sírkertek megújítása is.
Osváth Zoltán beszélt arról
is a Kilátó című közéleti magazinban, hogy a többi nagyvároshoz hasonlóan augusztus
elsejétől – elsősorban az inflációs nyomás, az energia drágulása, a minimálbér emelkedése
miatt – Miskolcon is nőnek a
temetkezési költségek, a drágulás átlagosan 26 százalékos,
ez azonban sírkerteknél városrészenként eltérő lehet.
MN
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Láttak, jöttek, oltottak
Heroikus küzdelemmel fékezték meg a lángokat a tűzoltók. Még tart a károk felmérése a múlt heti pusztító
erdőtűz után.
Az országos média is hangos volt attól múlt pénteken
este, hogy kigyulladt a fenyőerdő Miskolc külterületén a
Bükkben, Jávorkút közelében.
Az első híradások még csak
30 hektárnyi területről írtak,
de hamar kiderült, a baj jóval
nagyobb. Szerkesztőségünk is
igyekezett minél frissebb információkkal szolgálni, követve az oltás folyamatát lépésről
lépésre. Ezt nehezítette, hogy
– az érthető biztonsági intézkedések miatt – nem lehetett
megközelíteni az érintett részt.
Az ómassai úton a rendőrök
megállították az autósokat, és
csak a helyi járatú 15-ös autóbuszt, valamint a helyben lakókat engedték tovább.

Együttes erővel igyekeztek megfékezni a lángokat a
Bükk-fennsíkon megyénk tűzoltóegységei, ám ez nem volt
egyszerű feladat: az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság híradása szerint a miskolci, a diósgyőri, a tiszaújvárosi,
a kazincbarcikai, a szerencsi,
az ózdi és az encsi hivatásosok
mellett a mezőcsáti és a bükkszentkereszti önkéntes tűzoltók
is részt vettek az oltásban. Azt,
hogy milyen heroikus küzdelem folyhatott a Bükkben jól jelzi, hogy összesen 16 jármű és 56
tűzoltó igyekezett megfékezni
a terjedést, mindezt többnyire
kéziszerszámmal, háti permetezővel, mivel a legtöbb helyet
nem lehetett a tűzoltóautókkal
megközelíteni.
A Miskolc külterületén, Jávorkút közelében levő, állami
tulajdonú erdőterület, amin a
lángok tomboltak, az Északerdő Zrt. kezelésében van.

– A pénteken délután négy
óra körül keletkezett tűz
nagyrészt a Lillafüredi, kisebb
mértékben pedig a Répáshutai Erdészeti Igazgatóság területén jelentkezett, összesen
mintegy 65 hektáron. Jórészt
bükkösökben pusztított, természetes és mesterséges erdőfelújítások, valamint 100120 éves állományok egyaránt
áldozatául estek. Ezeken túl
néhány hektár erdei- valamint lucfenyő is komoly károkat szenvedett – számolt be
az erdőgazdálkodással foglalkozó vállalat az esetet követően. A bukk.meteopont.hu
munkatársa, Kerékgyártó Róbert péntek este még elmondta a minap.hu-nak, a tűzhöz
legközelebbi állomás a Vörös-meteor töbörben van. Az
ott mért adatokon az látszik,
hogy erősen emelkedett a hőmérséklet, aminek oka az lehetett, hogy a felerősödő szél

segítette a tűz terjedését. Végül az időjárás mégis a lánglovagok mellé állt: az éjszakai
csapadék segítette a megfeszített munkát. A Bükk-fennsíkon péntek délután kitört erdőtüzet szombat kora hajnalra
sikerült eloltani. Bár a tűz elaludt, a tűzoltók nem pihenhettek: még e hét közepén is
tűzügyeletet tartottak, nehogy
a leégett üszkök újból lángra
lobbanjanak.
A kár mértéke egyelőre nem
ismert. A Bükki Nemzeti Park
munkatársai helyszíni szemlék során vizsgálják az érintett területet. Az első becslések szerint 100 hektár fenyves,
cserjés, bozótos égett le. Azt
sem tudni még, hogy az állatok hogyan vészelték át az esetet, milyen pusztítást okoztak
a lángnyelvek az erdei élővilágban. Mindezek megállapítása egy hosszabb folyamat
része.

A Kecskeláb rét és a Kismező közötti terület is megsínylette a
pusztító tüzet. Fotó: Horváth Csongor

A Földünk érdekében

Saját ecsetükkel festették szebbre az Avas képét

A komposztálásba bevezető szakmai előadásba
hétfőn a városvezető is belehallgatott, majd átvette
az önkormányzat által biztosított komposztkeretet,
hogy ő is belevágjon ebbe
a több szempontból előnyös módszerbe.

Önkéntes összefogásból lett
kicsit szebb az avasi nagyposta környéke a héten. Civilszervezet, helyi lakosok, állampolgárok és az önkormányzati
képviselő összefogásának köszönhetően kaptak új festést
és újraültetést az épület előtti
beton virágládák, illetve a szemetet is összeszedték a városrész forgalmas központjának
környékén.

Veres Pál a komposztálásról: „Ha egy picit is tehetünk
így a Földünk érdekében,
akkor tegyük meg!” „Ha egy
kicsit teszünk a szerves hulladékaink újrahasznosításáért, akkor a Föld érdekében
cselekszünk. Nagy szavaknak tűnhetnek ezek, de ilyen
apró lépésekből állhat össze
egy hatékony környezetvédelmi program” – mondta
hétfőn Veres Pál polgármester, aki ennek jegyében ült
be az önkormányzat komposztkeretosztó programjára, amelyet a közelmúltban
részletesen bemutattunk. Az
ingyenes keret megszerzésének egyik feltétele, hogy egy
bevezető szakmai előadást
hallgassanak meg a jelentkezők, ennek a végére a városvezető is beült. Ezt követően,
a többi komposztáló miskolcival együtt, átvette a fakeretet. Veres Pál felidézte, hogy
1 évvel ezelőtt született meg
benne a döntés: bekapcsolódik a programba. A városve-

zetői teendők mellett azonban most jutott el oda, hogy
ebbe ténylegesen belevágjon.
Felidézte, hogy a kerti munkák vagy a főzés során számos szerves hulladék keletkezik nála, amit két módon
kezelhet: vagy elszállíttatja
hulladékként, vagy helyben,
hasznos alapanyaggá átalakítva felhasználja azt.
„A klímastratégia részeként próbáljuk elérni, hogy
amíg még rendelkezésünkre áll az alapanyag – például a zöldhulladék –, azt
a lehető legjobban hasznosítsuk” – érvelt a polgármester a H
 ungAIRy Life
Integrált Projektre is utalva, majd a miskolciakhoz
szólva folytatta. „Biztatok
mindenkit, hogy próbálja
ezt meg, kapcsolódjon be
a komposztálásba. Ha egy
picit is tehetünk így a Földünk érdekében, akkor tegyük meg!”
KIRÁLY CSABA

Mint az korábban megírtuk,
az akciót az a puszta rossz érzés generálta, hogy néhányakat elkezdte zavarni: az említett virágládák régóta gazosan,
kopottan, leromlott állapotukkal csúfították az Avas kettes ütem városképét. Rendben
tartásuk ugyan a posta feladata lenne, azonban erre nincsen
kapacitásuk, így végül az emberek kezükbe vették az ügyet,
és maguk cselekedtek. Először
a Szebb Miskolcért önkéntes
szemétszedő csapata és Szarka
Dénes, a területileg illetékes önkormányzati képviselő találtak
egymásra, ehhez csatlakozott
be a közelben található Avasi
Közösségi Kávézót működtető
Dialóg Egyesület.
Össze is állt az önkéntes csapat, mindenki beletette a maga
részét: legyen szó eszközökről,
önkormányzati cégek mozgósításáról vagy magáról az önkéntes munkaerőről. Majd hétfőn
és kedden – a kánikulától védő

panelházak árnyékában – kicsit
szebbé vált a környék, közben
pedig önkéntes közösség épült.
Ennek részese a Szentgyörgy
úton élő néhány lakos, akiket
már régóta zavartak a posta
körüli állapotok. Ezúttal Szarka Dénessel felvették a kapcsolatot, ami jó első lépés volt
ahhoz, hogy haladás történjen
az ügyben. Ami pedig szintén
nagyon fontos, hogy vállalták
a virágládák gondozását, hiszen a postának továbbra sem
lesz kapacitása erre. Így remélhetőleg tovább kitart a mostani
megszépített állapotuk.

Kovács Béláné Erzsébet egyike volt az önkénteseknek.
„Szerettük volna úgy rendbe
tenni, hogy megállja a helyét
az ország bármelyik városközpontja mellett” – kezdte a motivációkkal. Sokan általában
valaki mástól várják a megoldást egy adott problémára, ő
és társai azonban úgy döntöttek, hogy saját kezükbe veszik
a helyzet megoldását – még ha
ehhez kaptak is társakat az önkormányzati képviselő és a civilek személyében. „Ne írjanak
le minket a környezetünk alapján, itt is ugyanolyan tisztessé-

ges emberek élnek” – magyarázta az állampolgári aktivitás
egyik ihletét. Úgyhogy hétfőn megragadták a kerti szerszámokat a szomszédokkal és
gazoltak, kapáltak, ültettek. A
keddi festésre és szemétszedésre már nem tudtak csatlakozni, annyira elfáradtak az előző
napi munkában, de a szerepük
itt nem ért véget. Hiszen tervezik locsolni és ápolni a megszé
pült virágládákat. Ugyanakkor
keddre is maradt önkéntes erőforrás, hiszen a Szebb Miskolcért tagjai – a hétfő után – újra
csatlakoztak a virágláda-szépítéshez, annak végeztével pedig
szemétszedő akcióban tisztítottak a környéken.
Egyikük Kiss Roberta, aki
egyébként Diósgyőrben él.
Mostanában rendszeresen csatlakozik a Szebb Miskolcért akcióihoz, így került az Avas városközpontba. Elmondta, hogy
nem nézi, az önkéntes munkájából kinek lesz haszna, ezért
őt nem befolyásolta, hogy más
lakhelyét teszik élhetőbbé.
„Magát a várost tesszük szebbé.
Lényegtelen, hogy Diósgyőr, az
Avas vagy a belváros. A lényeg,
hogy haladjunk, együtt cselekedjünk, és egy jó célért önkénteskedjünk” – összegezte ars
poeticáját, ami minden cselekvő állampolgár számára jó mottóként szolgálhat hasonló akciók megszervezésére.

Összeállt az önkéntes csapat. Fotó: P. R.

KIRÁLY CSABA

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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A víz, a közösség és az egyensúly
Hamarosan indul a Közösségi tervezés! Pontosabban
annak immár nyilvános,
második szakasza. A görömbölyi pincesor ügye volt a
„kísérlet”, amit követően a
Szinva mentén folytatódhat a
miskolciak bevonásával zajló
közös tervezés. De mit jelent
ez pontosan?
A „Szinva Zöld Folyosó” kifejezéssel Veres Pál polgármester Nagy-Miskolc programjában is találkozhattunk. A
kifejezés arra utal, hogy a városunkon végigfolyó patak partjait olyan módon lehessen fejleszteni, szépíteni, gazdagítani
a következő időszakban, hogy
az minden ott lakó és minden
arra járó örömére és épülésére
szolgáljon.
A „Szinva Zöld Folyosó” közösségi tervezési programja
hamarosan beindul várhatóan
két hónapon belül. Az előkészítés már az addig hátralévő
hetekben érzékelhető lesz az
érdeklődők számára. Július-augusztus folyamán az előkészítő
stáb igyekszik minden elérhető
csatornán színes és szakmailag
értékes háttér-információkkal
ellátni a nagyközönséget. Újságcikkekben, Facebook-posztokban, infografikákon, mozgó animációkon mutatva be,
mik a patak mentén – a Tiszai
tól a Csanyikig tízegynéhány
kilométeres szakaszról beszélünk – a lehetőségek, mik a
korlátok, mik az adottságok. És
Hirdetés
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27. hét | XIX. évfolyam 27. szám

Helyreállítják
a leomlott támfalat
Vis maior pályázatot nyújtott be a lillafüredi függőkertben történt támfalomlás
helyreállítására a miskolci
önkormányzat. Őszre már
akár rendbe is tehetik azt.

A „Szinva Zöld Folyosó” közösségi tervezési programja hamarosan beindul. Fotó: PH

ehhez rendelhető majd a továbbiakban, hogy mik az igények,
mik a kívánságok – mik a realitások. Ezek együttese adja ki
azt a végső tervet (vagy inkább
terveket), aminek a megvalósítására komoly erőfeszítéseket tehet a városi önkormányzat a következő időszakban. A
Közösségi tervezés végeztével
megfogalmazódó, a városlakók
közös akaratát tartalmazó csomag részét képezi majd a városi fejlesztési stratégiáknak, és
az önkormányzat célzottan keresni fogja a pályázati lehetőségeket az anyagi források előteremtésére.
A napokban tehát megindult az előkészítő munka. A
szakmai irányítást végző vá-

rosi főépítész, Szunyogh László
és a Részvételi Iroda munkatársaival kiegészült stáb kedden például végigkerékpározott a teljes érintett szakaszon:
a Kandó Kálmán tértől indulva
a Herman Ottó Emlékparkig.
Ahol csak lehetett, szorosan a
Szinva partján, hol az egyik, hol
a másik oldalon. Felmérve, hol
mindenhol alakultak vagy alakíthatók ki kisebb-nagyobb teresedések, hol milyenek a növényzet adottságai, a meglévő
burkolatok, utcakapcsolatok,
lakóövezetek távolságai. Sok
ötlet is felmerült, parkokra,
padokra, ilyen-olyan attrakciókra – de itt most tényleg a városlakók kívánságai azok, amik
meghatározóak lesznek, a szak-

emberek csak ezekre reagálva,
értékelve szállnak majd be a
közös tervezgetésbe. Szunyogh
László főépítész és kollégái keddi benyomásai mindenesetre
kedvezőek, sőt, felvillanyozóak voltak: azt érzékelték, hogy
a Szinva patak vonala valóban
Miskolc meghatározó életterévé és turisztikai célpontjává
válhat, erre minden adottsága
megvan. Fontos ugyanakkor
hozzátenni: a vízfolyás maga
egy olyan ökológiai „folyosót”
is képez egyúttal, amire tekintettel kell lenni, és a tervezés fő
szempontja, hogy megtaláljuk a
helyes arányt az épített elemek
és a természeti értékek megőrzése között – hangsúlyozta a városi főépítész.

Még március közepén szakadt le egy hatalmas támfalszakasz a függőkert fősétányára. Személyi sérülés ugyan
nem történt, az anyagi kár viszont már akkor is tetemesnek
nézett ki. A közvetlen élet- és
balesetveszély
elhárításáról
azonnal intézkedett a katasztrófavédelem. Szalagok és kordonok őrzik azóta is a helyszínt. A teljes költség több mint
harmincmillió forintra rúg –
az önkormányzat önrésze ebből valamennyivel meghaladja
a kilencmilliós összeget. A vis
maior keretébe foglalt támogatást már megkérték, az önkormányzat a közgyűlés jóváhagyását követően nyújtotta be
pályázatát a Belügyminisztériumhoz. Az elbírálás egy-két
hónapot vehet igénybe, majd a
kiviteli terv készítéséhez is nekiláthatnak a szakemberek.

Az elöregedett, statikailag
meggyengült fal kibillenésére sajnos már lehetett számítani: a polgármesteri hivatal
városüzemeltetési és műszaki
osztályának vezetője szerint a
közel száz esztendeje szárazon
rakott terméskőfal kihordási
ideje mintegy ötven év. Durda Péter megkeresésünkre jelezte továbbá: a közeljövőben
egy független szakértő felméri
majd, hogy a támfal mely részeiben kell még megelőzésképpen közbeavatkozni. – Az
állagmegóvásra azonban már
más pályázati forrást kell találnia az önkormányzatnak, vagy
önerőből kell megfinanszíroznia azt – húzta alá.
B. D.

A lillafüredi függőkertet utoljára 2013-ban újították fel. A
több mint kétszázmillió forintos beruházás során megújultak a sétányok, javították a támfalakat, funkciókkal töltötték
meg a teraszokat, mindemellett WiFi-hálózatot, játszóteret,
új bejáratot és két új teraszt is kialakítottak.
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A hűség mintaképe csendesen elszenderedett
Sikora Feri nem csak egy
futballista volt a DVTKból. Zárkózottsága ellenére nemzedéke tagjai szellemi vezérüknek tekintették.
Hallgatag emberként keveset
beszélt, de ha megszólalt,
mindenki ráfigyelt.
Egymással szemben lévő
utcában nőtt fel Sikora Feri
és Kovács Pista. Előbbi a Vince utcában, utóbbi a Petőfiben
(ma Diófa). Közös bennük az,
hogy mindketten a DVTKban fociztak. Mustos szerint
Feri szerény, visszahúzódó, nehezen barátkozó alkat. Pista
mellett a legjobb barátja Vass
Laci volt, akivel együtt hagyták abba a focizást. Kedvenc
csapattársuk volt még Tamás
Gyuszi, a remek kapus. Feri
ritka tehetségként, bal külsővel bombaerős löketeket eresztett meg, pontos beadásaiból
sok gólt fejelt Mustos. Olyan
higanymozgású volt, mint
George Best, a legjobb bekkek is megkínlódtak vele. Az
NB II-ben az Ózd elleni derbi következett, de nem volt ki
a csapat, ezért Demény Béla és
Krompaszky Gyula a lakásukon
kereste fel, hogy vállalja a fellépést. Feri éppen házi büntiben

Nem csak a pályán értette meg magát a két jóbarát: Sikora Feri és Vass Laci. Fotó: archív

volt, édesapja eltiltotta a mec�csektől, mert rossz jegyeket vitt
haza. Bukovi Márton tette be
először az NB II-be, felfedezte
a tehetségét, meglátta benne a
jövő nagy játékosát. A labdával azt csinált, amit akart. Mindig csak a DVTK-ban játszott,
nem vágyott el sehová. A klubvezetés mégis új labdarúgókat
szemelt ki Feri és Vass Laci helyére. Joggal sértődtek meg 29

Vitorlások országos
viadala Hejőkeresztúron

Egyre népszerűbb a hejőkeresztúri vitorlásverseny. Fotó: Beregi L.

Immár a hatodik alkalommal rendezik meg a
hejőkeresztúri tavon az
Expert-FPS Vitorlás Kupa
országos ranglistaviadalát. Az idei verseny július
8-10. között lesz – közölte
lapunkkal dr. Hajdú László
főszervező, az Expert-Factor Zrt. igazgatóságának
elnöke.
Újjáéledt a vitorlázás Miskolc környezetében a lokálpatrióta cégeknek, a DEBOTI Sportegyesületnek és
néhány lelkes sportembernek köszönhetően. Kiépülőben van egy, már országos versenyek rendezésére
is alkalmas bázis, van oktatói gárda, és van oktatás
is, valamint hobbivitorlázás
is – jelentette ki dr. Hajdú
László. Az Expert-FPS Kupát 2017-től tartjuk. A vetélkedő minden év júniusában, júliusában az országos
versenynaptárban jegyzett
forduló. A Dunától keletre, Kelet-Magyarország leg-

nagyszabásúbb eseménye.
A kupa a hazai kalóz és finn
hajóosztály élversenyzőinek
nyújt kiváló szereplési lehetőséget.
A rendezvény a nézők előtt
is nyitott, a parti fövenyről
végigkísérhető a verseny.
Régi magyar bajnokok hangosítással közvetítik a vízen
történteket, ezáltal is sokan
megismerhetik, megszerethetik e csodálatos sportágat. Hiszünk abban, ha a fiatalokkal megszerettetjük e
sportot, megmutatjuk nekik,
hogy a kis tavakon is lehet
élversenyzői szinten vitorlázni, ezzel hozzájárulunk
ahhoz, hogy Miskolcon és a
térségben maradjanak, és itt
képzeljék el a jövőt – fogalmazott dr. Hajdú László. A
fehér vitorlák szerelmeseinek ez kitörési pont. A hejőkeresztúri verseny palettára
helyezése jótékony hatással
lesz az idegenforgalmi, turisztikai, szabadidős lehetőségekre is.
BGY

éves korukban, leálltak, és sokak szomorúságára a közönségkedvencek abbahagyták a
focizást. Annak idején nekem
elmesélték a sztorit, a Déli Hírlapban jelent meg Miért álltak le? címmel. Jól emlékszem
Feri akkori kifakadására: „Síbakanccsal érkeztek, nézd meg
most, mire vitték!?”
Vass Laci is megerősítette, hogy Feri nem volt barát-

kozó típus, szókimondása
nem tetszett a vezetőknek. A
tesitanár sportvezető nyegle modorát sem hagyta szó
nélkül, megromlott a kapcsolat. Elmúltunk 29 évesek,
az NB I-ből a kiesés felé sodródtunk, és ahogy az lenni
szokott, mindig az öregeken
verik el a port. Girnyó megunta a basáskodást, eldöntötte, hogy leáll, én is csatlakoz-

tam, a mérnök szakmámban
akartam haladni. Az edzős
ködés sohasem vonzott – eleveníti fel a történetet Vass
Laci. A régi diósgyőri Szamosi Ferenc hívására elmentünk
egy félévre levezetni a megyei
I-es Sajószentpéteri Üveg
gyár csapatához.
A Girnyó nevet egyébként
az 55 kilója miatt kapta, valóban egy szál hurka volt. E
furcsa figura hozzám állt a
legközelebb. Kitűnő bal lába
volt. Bal külsővel odarúgta
a labdát, ahová kellett. Manapság itthon külsőzni nem
is igen tudnak, külföldön is
csak Modric. Feri azt látta,
amit kellett, mások nem is
vették észre. A passznál fontos, hogy az ellenfelek minél kevésbé tudják leolvasni
a szándékot. Preiner Kálmán
edző találta ki, hogy leállíttatott egy-egy oszlopot a 11es pont tájékán. A balszélsőnek, azaz Ferinek úgy kellett
beívelnie, hogy a labda jusson el az első oszlop mögé,
de ne essen túl a másodikon,
és az ebbe a területbe befutó
csatár aztán zörrentse meg a
hálót. E módszert alkalmazta Szabó Pál és Tátrai Sanyi
bácsi is.

Ha edzés közben valaki
rosszul szólt, Feri nem replikázott, de félretette a sértést,
és alkalomadtán nem maradt
adós. Visszahúzódó alkata
miatt csak igen kevés embernek nyílt meg. Két mondatnál
nem mondott többet. A szurkolók imádták elegáns játéka
miatt. Sokfelé hívták, ő mégsem hagyta el Diósgyőrt, de
önérzete miatt túl korán szögre akasztotta csukáját. És emberemlékezet óta nem járt a
stadionban. És milyen az élet,
megérezhette a sorsát. Évente,
június 27-én, hagyományosan találkoznak az egykori diósgyőriek a Calypsóban. Így
történt ez idén is. Szabó Laci,
Vass Laci és Mustos ott volt
és a főszervező Győri Laci. Sikora Feri kimentette magát,
mondván 30-40 méterenként
meg kellene állnom. Aztán
egy héttel utána a Tiszavasváriban lévő saját nyaralójukban
érte utol a halál. A hűség mintaképe csendesen elszenderedett.
Családtagjai, rokonai, barátai, tisztelői és ismerősei július
13-án délután két órakor vesznek tőle végső búcsút a diósgyőri temetőben.
BUZAFALVI GYŐZŐ

Fiatalít a rendészet: mindkét fél számára hasznos
Gyakorlatukat töltik a Szemere rendészetis diákjai a
MIÖR-nél, ami mindkét fél
számára hasznos: a fiatalok
tapasztalatot szereznek, a
szervezet pedig új munkatársakkal bővülhet, ha azok
letudták az iskolát.
– Az eligazítás után járőrfeladatokat látunk el napközben, igyekszünk kiszűrni a
szabálysértéseket. Nincs sok
akció, de így van ez jól – mesél az első napok tapasztalatairól Jablonkai Péter. A Miskolci SZC Szemere Bertalan
Technikum, Szakképző Iskola
és Kollégium rendészeti szakon harmadikos diákja ezen
a vonalon szeretne továbbtanulni – nem tartja elképzelhetetlennek, hogy idővel a
MIÖR munkatársa legyen.
– Eddig nagyon tetszik a
szakmai gyakorlat, a legfontosabb, terepen megszerezhető alapokat itt meg tudjuk

szerezni. Hamar kiderül, ha
valakinek nem való ez a pálya – szűri le a legfontosabb
tanulságokat Péter.
Kísérik a rendészjárőröket
a miskolci utcákon, megismerik a térfelügyeleti rendszert, és közben ezernyi olyan
tapasztalatra, tudásra tesznek
szert, ami nincs benne a tankönyvekben. Orgona Martin
is a gyakorlat hasznosságát
emeli ki. – Örülök, hogy ki tudom magam próbálni, diákként jó lehetőségnek tartom,
hogy belelássak egy szervezet
működésébe, mindennapjaiba. A tapasztalataimra majd
tudok építeni, ha befejeztem
a tanulmányaimat – mondja.
Az együttműködést a Szemerével tavaly kezdte meg a
Miskolci Önkormányzati Rendészet, ezt a hagyományt viszik
tovább idén is. A héten indult
el az egyhetes szakmai gyakorlat, amit kifejezetten rendészeti szakos diákoknak találtak ki.

Vincze Csaba (balra) tájékoztatóját tartja. Fotó: Mocsári László

A hasznáról a MIÖR igazgatója beszélt a Miskolc Televízió
riporterének.
– Megismerik a rendészet
szervezeti felépítését, és belelátnak a járőrszolgálati tevékenységbe, a mezőőri munkába, a
térfelügyeleti szolgálat tevékenységébe, az ügyeleti tevékenységbe, a hatósági csoport
munkájába – sorolja Vincze
Csaba. Hozzáteszi, az elmúlt
két évben jelentősen megfiatalodott a rendészet személyi ál-

lománya; sokan mentek nyugdíjba, van egyfajta fluktuáció
– az ő pótlásukra igyekeztek
minél fiatalabb, agilisabb fiatal kollégákat verbuválni. – Ez
már részben sikerült is, a gyakorlatot töltő diákokat vis�szavárjuk. A tavaly végzettek
között van olyan, aki itt kapott
kedvet, lendületet, hogy a sorainkba álljon. Ő ma már a közterületen végez szolgálatot –
mutat rá az igazgató.
KUJAN ISTVÁN

A Zsarnai megőrzi hagyományos vásári hangulatát
Amit már csak kevés helyen
lehet megtalálni Magyarországon, azt a különleges
vásári légkört továbbőrzi a
Zsarnai piac.
A piac nem liget, nem a szépségéért jár oda az ember. Más
szempontok alapján kell mérni
az értékeit. Ha fejlesztésekről beszélünk a „Zs-center” kapcsán,
akkor sem parkosításra vagy festésre kell gondolni, hanem a piac
működése szempontjából praktikus megoldásokra – aki szereti ezt a konzervált balkáni miliőt, az így szereti. A koronavírus
pedig rámutatott: sok rajongója
van még mindig a Zsarnainak.
Csütörtök délután Badány
Lajos alpolgármester és Kovács
Imre István, a Városgazda szol-

gáltatási vezetője beszélt a piacot érintő újításokról.
– Két, használt zsiradék elhelyezésére alkalmas lakossági gyűjtőtartály került a piacra a CseppetSem program

keretében. Ezekbe a zárt, sárga műanyag edényekbe főként
a büfésor sütödései tehetik a
visszamaradt olajat, de a környék lakói is használhatják –
mondta az alpolgármester.

Badány Lajos alpolgármester a használtsütőolaj-gyűjtőpont előtt.
Fotó: Juhász Ákos

A piacot működtető Városgazda Nonprofit Kft. többirányú
fejlesztéseket tervez a területen.
– Elkezdődött az elárusítóasztalok fedése: első ütemben mintegy 25 méter hosszú tetőszerkezet került a standok felé, ennek
célja, hogy az árusoknak és a
vásárlóknak egyaránt javítsa a
komfortérzetét – számolt be Kovács Imre István, aki hozzátette,
a fedés összege 800 ezer forintba
került eddig, a piac bevételeiből
költöttek erre. Tervben van még
a 2500 nm terület aszfaltozásának folytatása – ezt is a befolyt
bevételekből fogják finanszírozni. Az is kiderült, hogy a vírust
követően ismét virágzik a piacozás: rengeteg embernek hiányzott a hétvégi zsarnaizás.
BÁJER MÁTÉ
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hirdetés
Könyvelés,
adótanácsadás,
pályázatírás

MISKOLCI BÉRBEADÁSRA KÍNÁLT INGATLAN
A Miskolc Holding Zrt. pályázatot hirdet kiemelt önkormányzati ingatlan bérbeadására.

www.uzletiszolgaltato.hu, iroda@uzletiszolgaltato.hu

Cím
(Jelleg)

+36 30 441 1467
Inter-V Kft. munkatársakat keres

SZERSZÁMLAKATOS
munkakörbe.

Feltétel:
műszaki végzettség,
műszakirajz-olvasási készség.

Önéletrajzokat a
szolosi.tamas@inter-v.hu
e-mail-címre várjuk.

Tel.: +36 20 405 5895
(H-P: 7-15 h)

Apróhirdetés
Borászati
eszközök
sürgősen, áron alul eladók: 1000 l-es tartályok,
szüretelőkádak (275, 500,
750 l-esek) 15-25-35 ezer
Ft-ért. Tel.: 06-30/3478068.

2022. július 9.
27. hét | XIX. évfolyam 27. szám

Nagy-Avas Alsó sor
(Bortanya)

Helyrajzi
szám

Alapterület
(m2)

Minimális
ajánlati bérleti díj
(Ft/hó+áfa)

Letéti díj/
Bánatpénz
(Ft)

Pályázatok
beadásának
határideje

Pályázatok
bontásának
időpontja

12054

• földszint: 285,06
• fedett terasz: 50,37
• pince: 483,21
• alagsor: 53,00
• emelet: 215,84
Összesen:
1087,48

604 126

3 068 960

2022. 07. 27.

2022. 08. 01.

Az írásos pályázatok benyújtásának és bontásának helyszíne: Miskolc Holding Zrt., Miskolc, Széchenyi u. 107. III. emelet 310. sz. iroda
Részletes pályázati hirdetmény és ismertető cégünk honlapján megtekinthető:
https://miskolcholding.hu/ingatlangazdalkodas/letoltheto-dokumentumok
Az ingatlanról és a pályázati eljárásról bővebb tájékoztatás az 516-279 miskolci telefonszámon kérhető.

Amikor úgy tűnik, hogy már minden lehetőség kimerült,

akkor még mindig van legalább egy.

l HR vezető

Ha
munkát
keres,
minket
keres!

l senior könyvelő
l HSE munkatárs
l gyártósori munkatárs
l betanított gépkezelő
l CNC esztergályos
l targoncavezető
l fegyveres biztonsági őr

www.myhrteam.hu

Elérhetőségeink: +36 46 612 212, jelentkezes@myhrteam.hu,
3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt./3.

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

A Bosko Hidraulika Kft. több mint 30 éve
jelentős képviselője a magyar és a nemzetközi piacnak
a hidraulikagyártás és a karbantartás területén.
Dinamikusan fejlődő csapatunkba keresünk új kollégát:

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

Az akció érvényes: 2022. 07. 09-től 2022. 07. 15-ig

Kolynos fogkrém, 75 ml, 2919,9 Ft/l
Dettol szappan, 100 g, 2990 Ft/l
Garden automatic utántöltő, 260 ml, 1842,30 Ft/l
Perla kéztörlő, 1 tekercs, 549 Ft/tekercs
Cif folyékony súroló, 500 ml, 1198 Ft/l
Palmolive tusfürdő, 500 ml, 1198 Ft/l
Fiorillo ablaktisztító, pumpás, 750 ml, 865,33 Ft/l
Well Done mosógél, 1,5 l, 399,33 Ft/l
Silan öblítő, 800-925 ml, 998,75-863,78 Ft/l
Aquella antibakteriális nedves kendő, 80 lapos, 9,98 Ft/l
Tomi mosógél, 1 l, 1099 Ft/l
Bref WC-illatosító, 4x50 g
Star WC-papír, 24 tekercs, 58,29 Ft/tekercs
Fénymásolópapír A/4, 500 lap, 3,59 Ft/lap
Zorka magasfényű fehér zománcfesték, 0,7 l, 2855,7 Ft/l
Diszperzit mennyezeti festék, 14 l, 499,92 Ft/l

299 Ft
399 Ft
529 Ft
649 Ft
689 Ft
699 Ft
749 Ft
899 Ft
899 Ft
999 Ft
1299 Ft
1499 Ft
1599 Ft
1899 Ft
2499 Ft
7999 Ft

219 Ft
299 Ft
479 Ft
549 Ft
599 Ft
599 Ft
649 Ft
599 Ft
799 Ft
799 Ft
1099 Ft
1299 Ft
1399 Ft
1799 Ft
1999 Ft
6999 Ft

IRODAI ADMINISZTRÁTOR

pozícióba.

Feladatok:
• vevői ajánlatkérések, megrendelések
kezelése: vállalatirányítási rendszerbe történő
rögzítése, nyomonkövetése
• levelezések lebonyolítása, arhiválása

• szállítólevél, számlakészítés
• szállítmányok EKAER rendszerben történő
rögzítése, nyomon követése

Elvárások:
• számítógépes felhasználói szintű ismeretek
• alapos, precíz munkavégzés önállóan
és csapatban egyaránt

• angol kommunikációs szintű nyelvtudás
(napi levelezések kezeléséhez)

További információ weboldalunkon: www.bosko.hu,
illetve a +36 20 320 6977 telefonszámon

Jelentkezés módja: szakmai önéletrajz eljuttatása az info@bosko.hu e-mail-címre.

program
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PROGRAMAJÁNLÓ Varázslatos levendulaünnep
JÚLIUS 9., szombat
20:00 Lili bárónő – operett 2 felvonásban, Lovagi tornák tere
20.00 A Padlás – Félig mese-félig musical, Akropolisz Szabadtéri Színpad

JÚLIUS 11., hétfő
15:00 – 17:00 Életre kelt apróságok –
Bábkészítés kicsiknek és nagyoknak,
Petőfi Sándor Könyvtár
16:00 – 17:30 Játsszunk együtt!, Tompa Mihály Könyvtár
16:30 – 18:00 Gyógyulat önképzőkör, Kaffka Margit Könyvtár
JÚLIUS 12., kedd
10:00 – 12:00 Baba-mama klub, Tompa Mihály Könyvtár

16:30 – 17:30 Mesék a dobozból, József Attila Könyvtár
JÚLIUS 15., péntek
10:00 – 11:00 Tökmag baba-mama klub,
Petőfi Sándor Könyvtár
14:00 – 17:30 Társasjáték-kaszinó, Petőfi
Sándor Könyvtár
18:00 – 00:00 GasztroPLACC Extra, Lovagi
tornák tere előtti Vásártér
20:00 Meseautó – musical comedy, Akropolisz Szabadtéri Színpad
JÚLIUS 17., vasárnap
9.00 – 13.00 Miskolci termelői nap, Erzsébet tér

JÚLIUS 13., szerda
16:00 – 17:30 Mutatom, csináld utánam! –
Kézműves délután, Petőfi Sándor Könyvtár

JÚLIUS 18., hétfő
15:00 – 16:30 Pokrócmesék – Mesedélután a könyvtár udvarán, Petőfi Sándor Könyvtár

JÚLIUS 14., csütörtök
15:00 – 17:00 Társasjátékkuckó, Kaffka
Margit Könyvtár

JÚLIUS 19., kedd
10:00 – 12:00 Baba-mama klub, Tompa Mihály Könyvtár

MOZIMŰSOR
• Művészetek Háza, Uránia-terem: JÚLIUS
7-JÚLIUS 13., csütörtök-szerda: 17:30 Minyonok: Gru színre lép; 19:30 Elvis | JÚLIUS
14-JÚLIUS 20., csütörtök-szerda: 17:30 Minyonok: Gru színre lép; 20.00 Bezárva
• Művészetek Háza, Béke-terem: JÚLIUS
7-JÚLIUS 13., csütörtök-szerda: 17.00 A jó
főnök, 19.30 A szerenád | JÚLIUS 9., szombat: 15.00 A farkas és az oroszlán | JÚLIUS
14-JÚLIUS 17., csütörtök-vasárnap: 17.00
Legeslegjobb szülinap | JÚLIUS 18-JÚLI-

US 20., hétfő-szerda: 17.00 A tenger dala
| JÚLIUS 14-JÚLIUS 20., csütörtök-szerda:
19.30 Rimini | JÚLIUS 16., szombat: Latte
és a titokzatos varázskő
• Cinema City: JÚLIUS 7- JÚLIUS 12., csütörtök-szerda, naponta több időpontban –
A játszma | Az elveszett város | Jurassic
World: Világuralom | Encanto | Sonic, a
sündisznó 2 | Top Gun Maverick | Lightyear
| Thor: Szerelem és mennydörgés | Fekete
telefon | Elvis | Minyonok: Gru színre lép

HARANG-HÍREK
A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában
július 10-én, vasárnap, 16
órától a Búza téri görögkatolikus székesegyházból
közvetítenek. Szent Liturgiát bemutatja: Gorcsa János segédlelkész.

Péter Vilmos július 17én, vasárnap, délután fél
4-kor mutatja be újmiséjét a
Mindszenti templomban. A
június 16-án szentelt új pap
augusztus elsejétől a Mindszenti Plébánián kezdi meg
kápláni szolgálatát.

Mindössze 36-an laknak
a gyönyörű környezetben
levő Keresztétén, szombaton
mégis 600-nál többen vettek
részt a Levendulafesztivál
rendezvényein.
Hogy mi a titka ennek? Nem
csak a virágzó, illatozó levendulamező tündökletes látványa. Kell hozzá egy kreatív és
agilis polgármester, Nevelős
Barnabás, aki 2010-től irányítja a Kelet-Cserehát északi
részében elhelyezkedő pici falucskát, mely kiesik a fő közlekedési útvonalból, alig 2 kilométerre a szlovák határtól. E
zsákfalu mégis él és nem csak
ünnepnapokon.
– Több mint hat esztendeje
telepítettük az első levendulatöveket, Pannonhalmán és Tihanyban járva született meg
bennem az ötlet – emlékszik
vissza Nevelős Barnabás. Mostanra már az Aradi emlékpark
mögötti másfél hektáros területen több mint 15 ezer tő levendula illatozik, melyet folyamatosan szeretnénk majd
bővíteni. Észak-Magyarország
legnagyobb
levendulaültetvényévé nőttük ki magunkat,
messze földre híre ment a Levendáriumnak. Csak egyedül a
Pamlényba vezető útról Szászfánál letérve vagyunk megkö-

zelíthetők, mégis évről évre
jönnek hozzánk a 65 kilométerre távoli Miskolcról, Kassáról, Debrecenből, Nyíregyházáról vagy a 32 kilométernyire
lévő Encsről.
Történelmi jelképe községünknek az iskolakápolna,
melyet a hívek összefogásából
1926-ban építettek. A Magyar
falu pályázatán elnyert 15 millió forintból és adományokból szépen felújítottuk, itt tartottuk a július 2-ai megnyitót,
ahol Szarvas István, pápai káplán, c. prépost, esperes, szikszói
plébános celebrálta a római katolikus ünnepi szentmisét. Eljöttek erre a környék elöljárói,
így Krasznokvajdáról, Pamlényból, Büttösről, Perecséről, a felvidéki polgármesterek
Szádelőről, Péderről, Buzitáról,
valamint országgyűlési képviselők, az Encsi járás vezetői és
elszármazottaink.
– A levendulaszentelés
után ebédre invitáltuk a vendégeket, és kulturális programok szórakoztatták a jelenlevőket. No és a szüreten
a helyszínen vásárolt, emblémával ellátott papírtasakba
gyűjthették az érdeklődők a
levendulát. Igen sokan távoztak saját szedésű, illatos, lila
virágokkal. Egy hétig várjuk a levendulabarátokat a

JÚLIUS 11., 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)
JÚLIUS 12., 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 ism.
(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Testközelből ism.
(12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30
Képújság (12)
JÚLIUS 13., 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 Basszuskulcs ism.
(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15
Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (12)
20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30
Képújság (12)
JÚLIUS 14., 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) ism.

(12) 19:00 Miskolc Ma
ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25
Köztünk élnek ism. (12) 20:00 Miskolc
Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12)
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
JÚLIUS 15., 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 16., szombat 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12)
18:00 Krónika (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Kilátó ism. (12) 19:00 Krónika ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12)
19:25 Basszuskulcs ism. (12) 20:00 Krónika
ism. 20:25 Film 21:30 Képújság (12)

GasztroPlacc és
GasztroPlacc Extra
A több éves múltra visszatekintő GasztroPlacc és GasztroPlacc Extra idén is különleges meglepetésekkel készül
a nyárra. A Művészetek Háza
előtti teret és a Lovagi tornák
tere előtti Vásárteret megtöltjük zenével, minőségi borokkal és ínycsiklandó falatokkal. Jó hangulat, barátságos

légkör és kulináris élvezetek,
amik igazán fémjelzik a GasztroPlaccokat. Július 15-én DJ.
Bordee fogadja a Lovagi tornák terén azokat, akik a Vendéglő a Pisztrángoshoz, a Borsod Burger, a Gofrim, az Öreg
Miskolcz Étterem, a KT Kézműves Pince, Csáter Apó Pincéje,
a Mezei Pincészet vagy az Orsolya Pince kínálatára kíváncsiak.

Városunk egyik fő attrakciója a régiségvásár, ahol minden hónap első vasárnapján
megidézzük saját és mások
gyermekkorát. Itt valóban
senki nem csalódik. Azok
sem, akiknek az álmukon
kívül egyebük sincs, még a
praktikus szempontú reális
emberek is ellazulnak, ha
csak néhány órára is.
Hogy mi a titka e hétköznapi
varázslatnak? Találó Einstein
mondása: a legtöbb, amihez
az embernek köze lehet, a titokzatosság. Aki semmin nem
tud csodálkozni, aki érzéketlen az ámulásra, az valójában
nem is él, olyan, mint a gyer-

tya, melyet elfújtak. Egy gyerek még örülni tud egy tarka
lepkének is, csillogó szemmel
bámulja. Felnőttként sajnos a
többség elveszti e képességét,
mert a megszokás mindent
szürkére mázol. Rövidlátóvá
tesznek a napi gondok, a céltalan robot kilátástalansága. A
régiségvásár nyüzsgő forgataga segít abban, hogy legalább
havonta egyszer ne hagyjuk
elherdálni játékosságunkat,
apró kincseinket. Lelkünk feltöltésére, kikapcsolódásra legközelebb augusztus 7-én lesz
alkalmunk, újra résztvevői lehetünk a legkedveltebb foglalatosságok egyikének.
BUZAFALVI GYŐZŐ

JÚNIUS 17., 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 Testközelből ism. (12) 20:00 Krónika ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12)
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Szedd-vidd! akcióban, mely
6 éves múltra tekinthet vis�sza – hangsúlyozta Nevelős
Barnabás. Településünk értékesíti majd a megmaradt
levendulát, többféle formában. Eladjuk a csokrokat, a
morzsolt virágokat, egy részéből pedig levendulaolajat
készíttetünk.

Gondolhatják, hétköznapokon
ez az a tájék, ahol megállt az idő.
A csend, a tiszta levegő, a festők
ecsetjére kívánkozó gyönyörű
környezet, a madárfütty, a kutyaugatás, a kakaskukorékolás, a kikapcsolódás, a feltöltődés miatt
az ünnepnapok elmúltával is érdemes ellátogatni e parányi ékszerdobozba.
BUZAFALVI GY.

A Miskolci Kulturális Központ ajánlata

A megidézett gyermekkor
A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

Lilinek is kedvenc virága a levendula. Fotó: Buzafalvi Győző

Séta az Erzsébet téri forgatagban. Fotó: Buzafalvi Győző

Miskolci termelői nap:
„7 éve együtt”
Július 17-én, vasárnap reggel kilenc és délután egy óra
között várjuk a kedves érdeklődőket az Erzsébet téren, ahol
beszerezhetik kedvenc kézműves portékájukat, és a minőségi bioélelmiszereket. De
ez a nap nem csak a bevásárlásról kell hogy szóljon, hiszen
tartalmas délelőttöt tölthet-

Hirdetés

nek itt a miskolciak és a távolabbról érkezők is, a család
apraját-nagyját apró meglepetésekkel várjuk. A születésnap alkalmából zenél majd a
Miskolc Dixieland Band, és a kicsiket és nagyokat egyaránt a
mesék birodalmába varázsolja
a Kalamajka Bábszínház.

12 mozaik
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Tűzvész után fagyott a Bükk-fennsíkon
Nulla fokot rögzített hétfő hajnalban a Vörösmeteor síház mellett lévő online meteorológiai állomás - írja a Horváth Csongor fotóriporterünk által üzemeltetett Lillafüred Online. Kerékgyártó Róbert, az állomás üzemeltetője úgy fogalmazott, ez egy speciális mikroklímájú mélyedés a fennsíkon, ahol a domborzati viszonyok miatt gyakran megreked a hideg. Róbert és Csongor munkásságával rendszeresen találkozhatnak a Miskolci Naplóban (Csongi fotóival pedig még annál is gyakrabban), télen például arról számolt be nekünk, hogy a
Bükk-fennsík töbreiben olyan hideg volt, hogy röptében megfagyott a víz. Fotó: Horváth Csongor

Gazdikereső

Ezen a héten Vilingert (6091.), 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.

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

Akkor és most. Ugyan nem a legjellemzőbb szögből, de a mai
Földes Ferenc Gimnázium látható a heti képeslapunk középpontjában. Előbbit a Miskolci Katolikus Fiúgimnáziumnak (1922-től felvette Fráter György nevét) emelték, 1910 és 1911 között épült fel
Orczy Gyula tervei alapján. A XX. század viharai nem kerülték el az
iskolaépületet sem: az első és a második világháborúban is hadikórházként üzemelt, a másodikban ráadásul 1944. július 2-án
bombatalálat érte. A Fráter 1945-ben költözött vissza, hogy aztán
1948-ban államosítsák. 1949-ben ismét költöznie kellett, mivel
a Minisztertanács az épületet átadta az újonnan megalakuló Nehézipari Műszaki Egyetemnek, a mai Miskolci Egyetem elődjének.
A tanítás ekkor az Evangélikus Tanítóképző Intézet épületében
folyt (a mai Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium). Az egyetem
1952-ben költözött ki, és az akkor már Földes Ferenc nevét viselő gimnázium ekkor költözhetett vissza. Az iskola mellett magasodnak a Minorita templom tornyai, míg a háttérben a belvárosi
református templom sziluettje is felsejlik. (Tajthy Ákos szövege
Sáfrány Gy. József képeslapja, Juhász Ákos fotója)

Sudoku

Bekerülés helye: Diósgyőr
Fajta: keverék
Kor: 1,5 év
Neme: hím
Szín: világosbarna
Súlya: 33,80 kg
Magasság: 50 cm
Hirdetés

Vilinger egy világutazó, imád
villamoson közlekedni. Fennforgást okozva próbálta ki a tömegközlekedés nyújtotta kényelmet,
de mivel senki nem jelezte, hogy
az övé lenne a kutyus, így bekerült a telepre. Szerethető ifjonc.

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.) Szeretne pihenni egy kicsit, de
egy ügy nem hagyja nyugodni. Ha nem tud mit tenni a
megoldás érdekében, akkor próbálja félretenni a gondolatot, mert csak fölöslegesen vesztegeti az energiáit.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Van, aki mindenkiben ellenséget, és minden véletlen eseményben támadást
lát. Az ilyen emberektől jobb ha távol tartja magát,
mert igazi energiavámpírként viselkedhetnek.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Kisebb vitája alakulhat ki valakivel, mert bár könnyű önnel kijönni, a hűtlenséget és
az árulást nagyon rosszul viseli. Korántsem biztos azonban, hogy a helyzet olyan rossz, mint ahogy azt elsőre látja.

Bika (04. 21.–05. 21.) Nem csak romantikus hangulatban telik a hét, a meghittnek induló program szenvedélyes randevúba csaphat át, és önnek jólesik olyannal átélnie ezeket az érzelmeket, aki igazán fontos az ön számára.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Egy családi ügy rendezésére
fordíthatja a hetet, de rá kell jönnie, hogy ez még az
ön képességeit is meghaladja. Gyorsabban túljuthatnak a problémán, ha valaki mást is bevon a rendezésébe.

Bak (12. 22.–01. 20.) Általában nehéz kihozni a
sodrából, most viszont feszült és ingerlékeny. Vigyázzon, hogy ne olyanon vezesse le az indulatait, aki nem
érdemli meg! Próbáljon rájönni, mi az oka annak, hogy így reagál!

Ikrek (05. 22.–06. 21.) A mostani időszak különösen
kedvez arra, hogy egy kicsit feltöltődjön, kipihenje az
elmúlt hetek fáradalmait. Érdemes valamilyen kreatív
tevékenységgel is foglalatoskodnia.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Ha van rá lehetősége, akkor
utazzon el valahova, akár a közelben tett kirándulás is izgalmas lehet, mert a csillagok kedveznek az új tapasztalatoknak, tanulságokat szűrhet le, és kapcsolatokat is kiépíthet.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Most bizonyos területeken
nagyon szerencsés lehet, így például a szerelemre nem
lesz panasza, de más területeken nem biztos, hogy hasonló sikereket ér el. Mindennek megvan a maga ideje.

Rák (06. 22.–07. 22.) Nem alakul minden a tervei
szerint, de emiatt fölösleges magát hibáztatnia, főleg,
hogy a dolgok jóra fordulnak. Ne feledje, nem biztos,
hogy másoknak is olyan magas elvárásai vannak, mint önnek!

Skorpió (10. 24.–11. 22.) A szenvedélyes természete nemegyszer sodorta már bajba, most azonban kifejezetten jól jön, hogy nem ijed meg a saját árnyékától,
és ki tud állni a saját érdekei mellett.

Halak (02. 20.–03. 20.) Egy régi emléket keres a gondolatai között, a részletek azonban már nem olyan világosak. Forduljon segítségül egy családtagjához, ő segíteni fog, hogy tisztábban lássa a dolgokat.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: „Mindenkit
érhet jogeset”. E-mail: info@mikom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr.
Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol.

