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Gorbacsov titkaira derült fényGorbacsov titkaira derült fény
Tavaly megszakadt egy hosszú sorozat, idén 

azonban szerencsére újra meg tudták rendezni 
a Kassa–Miskolc Ultramaraton futóversenyt. 
Sokaknak hiányzott, amit mi sem bizonyít 
jobban, mint az a tény, hogy ebben az évben 
duplaannyian álltak rajthoz, mint 2019-ben. 
A férfiak között a DVTK specialistája, Kohá-
ri Szabolcs nyert, 10 órán belül futotta le a 115 
kilométert, míg a hölgyek kiírását Varga Dóra 
(képünkön) nyerte toronymagasan.

Cikk a 9. oldalon

Miskolcon rajtoltak, Kassán futottak beMiskolcon rajtoltak, Kassán futottak be

MINDEN A LIBÁRÓL SZÓLT MINDEN A LIBÁRÓL SZÓLT 

Sokan, sokféleképpen elevení-
tették fel szerdán a Márton-na-
pi hagyományokat.

Aki Márton-napon libát nem 
eszik, az egész éven át éhezik 
– tartja a régi mondás. Már-
ton-nap a negyvennapos ad-
venti böjtöt megelőző utolsó-
nap, amikor a jóízű és gazdag 
falatozás megengedett. Ezen a 

napon főként libából készült 
ételeket és újbort fogyasztanak, 
ennek megfelelően a miskolci 
éttermek többsége is libahúst 
tartalmazó ételek, menük for-
májában gondoskodott a jövő 
évi jólétről.

A ludas finomságok mindig 
nagyon népszerűek, idén azon-
ban talán a korábbi éveknél is 
többen várták ezt az alkalmat, 

tavaly ugyanis a járvány miatt 
éppen november 11-én zárták be 
a vendéglátóhelyeket.

Számos, időjáráshoz fűző-
dő hiedelem is kötődik a Már-
ton-naphoz. A sült liba mell-
csontjából az időjárásra jósoltak: 
ha a csont barna és rövid, akkor 
sáros lesz a tél, ha viszont hosz-
szú és fehér, akkor havas. Sokfe-
lé úgy vélik, hogy az aznapi idő a 

márciusi időt mutatja. A néphit 
szerint a Márton-napi eső után 
rendszerint fagy, majd szárazság 
következik.

A hagyományőrzést a leg-
több hazai oktatási intézmény 
kiemelten fontos feladatának 
tekinti, a régi idők Márton-na-
pi hiedelmeit így a miskolci és a 
környező települések óvodáiban 
is felelevenítették.                    MN

Az egykori szovjet államfő életéről és po-
litikai karrierjéről beszélgettek múlt pénte-
ken a MAB-székházban. A téma apropóját 
a Gorbacsov titkai című könyv miskol-
ci bemutatója adta. Az írások hitelességé-
re Gorbacsov saját személye a garancia: ez 
az egyetlen könyv ugyanis, amihez a volt 
SZKP főtitkár ajánlót is írt. Ennek egyik 
oka a szerző kiléte: Zolcer János több mint 
húszéves barátságot ápol Gorbacsovval.

Cikk az 5. oldalon

A József Attila utca valódi 
alternatívája lehet az Y-híd 
folytatásaként megvaló-
suló útfejlesztés a Keleti 
kapuban.

Ahogyan arról még július-
ban beszámoltunk, a pro jekt-
tel kapcsolatos szakmapoliti-
kai döntések megszülettek, a 
magyar kormány több mil-
liárd forintot biztosít, a NIF 
pedig még idén szeptember-
ben közbeszerzési eljárást 
indított az új útszakaszok 

tervezőjének kiválasztására.
Akkor azt írtuk, amennyiben 
ez a folyamat sikerrel zárul, 
a bonyolult tervezési mun-
ka 2022 tavaszán indulhat, 
a kivitelezés pedig várható-
an 2025-ben kezdődhet meg. 
Mielőtt azonban ennyire elő-
reszaladnánk, érdemes picit 
utánanézni, pontosan miről 
is szól a nagy fejlesztési pro-
jekt, amit mind a politika, 
mind pedig a szakma nagy 
reményekkel vár.

Folytatás a 3. oldalon

Kerülőút épülhet Kerülőút épülhet 
a Keleti kapubana Keleti kapuban

Miskolc belvárosának leg-
nagyobb közparkját színe-
síti mostantól az a fasor, 
melyet a Miskolc Holding 
Zrt., valamint tagvállalatai 
kezdeményezésére és anyagi 
hozzájárulásával ültettek ki 
a cégcsoporthoz tartozó Mis-
kolci Városgazda Nonprofit 
Kft. munkatársai.

A Holding tizenöt éves ala-
pításának évfordulója kap-
csán Dukai Zoltán vezér-
igazgató azt mondta, hogy 
környezetünk védelméről 
nem elég beszélni, azért cse-
lekedni is kell.

Ennek szellemében mű-
ködnek a Miskolc Holding 
Zrt. tagvállalatai is, ahol 

igyekeznek a zöldgondolato-
kat a gyakorlatba átültetni. 
Ezt példázza az is, hogy hét-
fő óta tizenöt darab ezüst-

hárs-csemete színesíti a park 
faállományát a népkerti cso-
bogó melletti sétányon.

MN

A szülinapos ajándékozott A szülinapos ajándékozott 
Az intézkedés november 
15-étől él, és a benzinre 
valamint a gázolajra is vo-
natkozik.

Négyszáznyolcvan forin-
tos áron rögzítik az üzem-
anyagok árát – jelentette be 
a csütörtöki Kormányinfón 
a Miniszterelnökséget veze-
tő miniszter. Gulyás Gergely 
úgy fogalmazott: a rezsiá-
rakkal kapcsolatban a kor-
mány megállapította, hogy 
Európában nagyon súlyos a 
helyzet, a földgáz ára például 
négyszáz százalékkal emel-
kedett.

– Az európai országok 
nem tudták elkerülni a re-
zsiválságot, Magyarország 

viszont fenntartja a sza-
bályozott árat, mert a fo-
gyasztóknak és a vállalko-
zásoknak is ez az érdekük. A 
magyar gazdaságnak ez ver-

senyképességi előny – hang-
súlyozta.

Kiemelte, a benzinárakat 
is tanulmányozták, nálunk 
még mindig az olcsóbbak 
közé tartozik a kontinensen, 
alig van pár ország, ahol ol-
csóbb az üzemanyag, mint 
nálunk. Viszont az infláció 
is nagyban függ a benzinár-
tól, ezért 480 forintos lite-
renkénti áron maximalizál-
ják az árát.

Gulyás hangsúlyozta, az 
intézkedés a 95-ös benzinre 
és a gázolajra is vonatkozik. 
A korlátozás november 15-
én lép életbe, az intézkedést 
három hónap után vizsgálja 
felül a kormány. 

Tajthy Ákos

Befagyasztják az üzemanyagok árát Befagyasztják az üzemanyagok árát 

Ebbe a kereszteződésbe futna be az új út. Fotó: Juhász Ákos



Aktuális

Kiadó: MIKOM Nonprofit Kft. | felelős kiadó: Hatvani Olivér ügyvezető | Cziffra Andrea főszerkesztő | Tajthy Ákos felelős szerkesztő | Terjesztéssel kapcsolatos panasz, információ (h-p: 8-16 óra):  
+36 70 663 1261. Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. | Szerkesztőség: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., tel.: 46/503-506, fax: 46/358-200, e-mail: info@mikom.hu, hirdetés: Bokor-Horváth Éva 
értékesítési vezető, bokor-horvath.eva@mikom.hu | ISSN 2062-5405 (nyomtatott), ISSN 2062-5642 (online) | Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban, térítésmentes.Miskolci Napló

Miskolci Napló2

Életének 51. évében elhunyt 
Botos Ferenc polgárjogi 
aktivista, a Miskolci Roma 
Nemzetiségi Önkormány-
zat volt képviselője, Miskolc 
Megyei Jogú Város szociális 
bizottságának tagja, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Roma Polgárjogi Mozgalom 
elnökségi tagja.

Botos Ferenc 1971-ben szü-
letett Miskolcon. Munkás ci-
gány családban nőtt fel Mis-
kolc egyik szegénytelepén. 
Nem volt könnyű gyermek-
kora. Tanulmányai elvégzése 
után megnősült, hazásságából 
két fiúgyermek született.

A rendszerváltást köve-
tően figyelemmel kísérte a 
roma polgárjogi szervezetek 
alakulását, a későbbiekben 
pedig aktív szerepet is vállalt 
több miskolci roma szervezet 
megalakulásában és működ-
tetésében.

Miskolc különböző okta-
tási intézményeiben végzett 
munkájával aktívan hozzá-
járult a roma és/vagy hátrá-
nyos helyzetű gyermekek is-
kolai előmeneteléhez. Több 
száz gyermek kifejezetten 
Feri munkájának köszönheti, 
hogy szakmát vagy érettségit 
szerzett. A fia talok tanulmá-

nyi előmenetelének figyelem-
mel kísérése mellett évtize-
deken keresztül önkéntesen 
tanította a sport szeretetére a 
fiatalokat. Hétvégenkét ösz-
szeszedte a szegénytelepen 
élő fiatalokat, és elvitte őket 
futballozni. Mentor és pol-
gárjogi aktivista volt egyben.

Munkatársai körében mél-
tán ismert volt közösségépítő 
és szervezőkészségéről. Bará-
tai és kollégái szívesen kértek 
tőle segítséget, hogyha szerve-
zői munkájukban elakadtak.

Minden miskolci szegény-
telep körülményeit és annak 
minden lakóját jól ismerte. 
Nem túlzás, ha azt mondjuk, 
hogy minden szegénytelepen 
élő embert név szerint ismert.

Gyermektáborokat, közös-
ségi és kulturális programokat 
szervezett évtizedeken keresz-
tül. Lámpás volt. Nagy üzene-
tet vitt, hiszen aranypecsétes 
volt szívében egy nép (Bari 
Károly után szabadon).

2012-2018 között a Mis-
kolci Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat képviselője volt. 
Mindig síkra szállt az igaz-
ságtalansággal szemben. Nem 
kötött kompromisszumot, ha 
a kiszolgáltatott helyzetben élő 
embereket hátrányos megkü-
lönböztetés érte.

Imádta a focit, Maradona 
volt a példaképe. Hajviselete, 
futballtechnikai tudása, mind-
mind „maradónás” volt.

A Diósgyőr lelkes szurko-
lótáborához tartozott. Sport-
szeretete elsőszülött fiára, 
Márkóra is kihatással volt, 
aki édesapja örömére futbal-
lista lett.

Jaj de sokat hallottuk, aho-
gyan bekiabált a pályára:

– Márkó, vállald el!
Ő volt a mi „Botos Ferink”, 

aki előrement..., megtért az 
Atyához.

Nyugodj békében Feri, em-
léked örökké velünk marad!

Soha nem feledünk, emlé-
ked legyen áldott!

Barátaid. Harcostársaid.
A miskolci roma  
közösség vezetői

ELHUNYT BOTOS FERENC ELHUNYT BOTOS FERENC 
A Stadion úti óvoda férőhe-
lyeinek bővítése és az épület 
energetikai korszerűsítése 
mintegy 200 millió forintba 
kerül, ebből az önkormány-
zati önerő eléri a 40 milliót.

Tovább folytatódik a mis-
kolci óvodakorszerűsítési 
prog ram, amelynek részeként 
a MIÓVI Stadion Sport Tag-
óvodája is teljes felújításon és 
bővítésen esik át. Az épületet 
a ’70-es évek közepén húzták 
fel Diósgyőrben, azóta érdem-
ben szinte hozzá sem nyúltak. 
Most azonban megkezdődött 
a munka, ottjártunkkor éppen 
az óvoda egykori teraszának 
törmelékeit szedte össze egy 
munkagép. Itt kap majd he-
lyet az új csoportszoba és az új 
tornaszoba, amire a gyerekek-
nek már nagy szüksége volt: az 
ovi ugyanis több mint húsz éve 

sportspecifikus intézmény-
ként működik, a foglalkozások 
megtartása azonban sok ne-
hézséggel járt.

– Nem volt eddig tornaszo-
bánk – mondta Tóth Edina tag-
óvoda-vezető. – Ezt a helyzetet 
úgy oldottuk meg, hogy mo-
bilbútorokat használtunk, és 
két csoportszobát összenyitot-
tunk; ezeket használta az egyik 
csoport tornára, amíg a másik 
úszott vagy korcsolyázott.

Az igényeknek megfelelve 
huszonöt fővel növelik a férő-
helyek számát. Az intézmény 
esetében azonban nemcsak 
bővülésről, hanem megújulás-
ról is beszélhetünk – rá is fér a 
felújítás az épületre, hiszen pél-
dául a vezetékrendszer, a fű-
tés- és a vízrendszer is teljesen 
elöregedett már, és a külső szi-
getelés is korszerűsítésre szo-
rul – ennek során pedig a kör-

nyezettudatossági szempontok 
is fontos szerepet játszanak a 
körzet önkormányzati képvi-
selőjének elmondása szerint.

– Önszabályozó lapradiáto-
rokat szerelünk be, amikhez 
az energiát a tetőn elhelyezett 
napelemek fogják biztosíta-
ni. Ezzel is törekszünk a zéró 
emisszió elérésére – ecsetelte 
Bazin Levente.

Az önkormányzati fenntar-
tású tagintézményben kicse-
rélik továbbá a nyílászárókat,  
valamint felújítják a padlót, a 
falfelületeket. Megújul a teljes 
gépészeti rendszer és a vizes-
blokkok is. Az épület egészére 
utólagos külső hőszigetelés ke-
rül. Új parkolók is épülnek az 
óvoda mellé. A fejlesztés mint-
egy 200 millió forint pályázati 
forrásból valósul meg, és vár-
hatóan jövő év augusztusá-
ig tart – addig a közelben lévő 
óvodában vendégeskednek a 
sportovisok.

– Egy öt évvel ezelőtti pá-
lyázatba sikerült életet lehel-
nünk, de mivel az akkori árak 
ma már nem érvényesek, így 
az önkormányzatnak saját for-
rást, mintegy 40 millió forintot 
kellett biztosítania a projekt-
hez – tette hozzá a Velünk a 
Város-frakció képviselője.

Kujan István

Nagyobb és korszerűbb leszNagyobb és korszerűbb lesz

Utak, járdaszakaszok újultak meg, parkolókat alakítottak 
ki, eltakarították a szemetet, civilszervezeteket támogattak 
egyebek mellett - ha járványtól sújtottan, nehéz gazdasági 
körülmények között is, de igyekeztek fejleszteni választó-
kerületüket a miskolci önkormányzati képviselők. Soroza-
tunkban négy héten át bemutatjuk, mi történt az elmúlt egy 
évben Miskolcon - a képviselők szemüvegén át.

Varga Andrea (Velünk a Vá-
ros) 18. választókerület:

A Diósgyőri 
vár felújítá-
si munkálatai-
val kapcsolatos 
tájékoztatásra 
nagy hangsúlyt 
fektettem, hi-
szen a Tokaji Ferenc utca egy 
szakasza ismét kétirányúvá 
vált, ami fokozott figyelmet igé-
nyelt az ott élőktől. A Mária és 
Csavar utca környékén megtör-
tént a zúzalékos út helyreállítá-
sa, a csapadékvíz-elvezetést elő-
készítő munkálatok részeként 
stabil útalapot alakítottunk ki.

A Kuruc utca mögötti terüle-
ten lévő focipálya állapota kri-
tikussá vált, a kapuk cseréjét 
követően azonban ismét biz-
tonságosan használható.

A választókörzetben két je-
lentős fejlesztés is zajlott: a II. 
János Pál pápa tér és a Blaha 
Lujza utca – Nagy Lajos király 
útja közötti park építése. Mind-
kettőt örömmel használják a 
Diósgyőrben élők.

Idén ősszel is sor kerülhetett 
néhány útszakasz további javí-
tására a Kondor Béla és az Elő-
hegy utcákon.

Badány Lajos (Velünk a Vá-
ros) 1. sz. választókerület:

– Választási 
ígéretemnek si-
került érvényt 
szereznem a 
türelmi zóna 
k ia la k ítására 
vonatkozó ren-
delet megalkotásával. A zónát 
a Szinva utca zúzalékos olda-
lán jelöltük ki, messze a lakott 
övezettől, hogy a Selyemré-
tet és a Tiszai pályaudvar kör-
nyékét elárasztó prostitúció 
szoruljon ki a lakótelepek és 
közintézmények környékéről. 
Az új megyei rendőrfőkapitány 
biztosított arról, kiemelt figyel-
met fordítanak a jogszerűség 
betartására.

Másik súlyos probléma az 
Y-híd-beruházás volt, amely 
megfelelő előkészítés nélkül in-
dult el, és alternatív útvonal hi-
ányában a meglévő híd elbon-
tása közlekedési katasztrófát 
jelentett volna Martinkertváros 
szempontjából. Sikerült elér-
ni egy új bekötőút megépítését, 
amelyen keresztül a városrész 
lakossága el tud jutni a belvá-
rosba, és teljesen felújítottuk a 
Gyóni Géza utcai játszóteret is.

Szopkó Tibor (Velünk a Vá-
ros) 10. választókerület:

– A Tetem-
vár városrész-
ben közösségi 
szemétszedést 
szerveztem, a 
Jókai város-
részben a ko-
sárlabdapályáról hiányzó 
palánkot vandálbiztos megol-
dással pótoltuk, ugyanitt pa-
dokat is festettünk, újítottunk 
fel, a Fábián utcán pedig par-
kolóhelyeket festettünk fel. 
Szalonnasütő kihelyezéséhez 
nyújtottam segítséget a Jókai 
városrészben. Az Aggteleki 
utcánál felújítottuk a törede-
zett lépcsősort.

A belvárosi vendéglátósok-
kal több fórumot szerveztünk, 
melyek eredményeképpen 
rendeletet fogadott el a városi 
közgyűlés. Ennek köszönhe-
tően a társszervekkel együtt-

működve rendeztük a belvá-
rosi éjszakai élet viszonyait, 
megalkottuk a tisztán tartás, 
a rendfenntartás szabályozá-
sát. Emellett közreműködtem 
a Kandia köz végén engedé-
lyek hiányában kiépített Szin-
va-híd lebontásának megszer-
vezésében.

Elindítottuk a Dózsa György 
Úti Tagóvoda fejlesztését, teljes 
energetikai és belső felújítását, 
ami várhatóan az év végén ké-
szül el. Intézkedtem a Mese-
malom Bölcsőde tetőszerkeze-
tének a kijavításáról is.

A Katowice városrészben 
megoldottuk a kerékpárút 
kivitelezése során kialakult 
akut vízelvezetési problémá-
kat a buszmegálló és egy tíze-
meletes társasház közötti ré-
szen. Támogattam a részben a 
körzetemben működő pol-
gárőr-egyesület munkáját is.

MN

BESZÁMOLTAK A MUNKÁJUKRÓL BESZÁMOLTAK A MUNKÁJUKRÓL 

A Prima díjak megyei vá-
rományosait tíz kategóriá-
ból választották ki.

A Vállalkozók Orszá-
gos Szövetsége (VOSZ) Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Szervezetének elnöksége min-
den évben meghirdeti a Prima 
díjat, amellyel a megye kul-
turális, tudományos, oktatási 
és sportéletének legkiválóbb 
képviselőit ismerik el. A me-
gyei döntőbe kerülteket egy 
százharminc jelöltből álló me-
zőnyből választották ki.

– A mai est emléket állít 
Demján Sándornak, a VOSZ 
Örökös Elnökének, aki 
2003-ban létrehozta a Prima 
Primissima Alapítványt és 
a megyei Prima díjak rend-
szerét – nyitotta meg a gálát 
Ádám Imre, a megyei szer-
vezet elnöke. – Mindezt pe-
dig azért, hogy a vállalkozók 
lokálpatrióták legyenek, és a 
díjon keresztül támogassák a 
környezetükben élő, kiemel-
kedő személyiségeket – tette 
hozzá.

Varga Andrea alpolgármes-
ter a honi kultúra ékszerdo-
bozának nevezte az esemény 
helyszínéül szolgáló Miskolci 
Nemzeti Színházat.

„Meggyőződésem, hogy a 
tőke, a vállalkozás és a kör-
nyezet sajátos szimbiózisban 
él egymással. A befektetések 
számára vonzerőt jelentenek a 
település kulturális szolgálta-
tásai, az erős társadalmi tőke 
jelenléte” – mondta.

A Magyar Oktatás és Köz-
nevelés kategóriában az Értel-
mi Fogyatékossággal Élők és 
Segítőik Megyei Érdekvédel-
mi Egyesületét (ÉFOÉSZ), a 
Magyar Tudomány kategóriá-
ban Szabó Zsoltot, a DVTK 
Medical Center orvosigaz-
gatóját, a Magyar Színház és 
Filmművészet kategóriában 
Béres Attilát, a Miskolci Nem-
zeti Színház igazgatóját dí-
jazták. Végül a Magyar Sport 
kategóriában Bíró Ignác, a 
Miskolci DVTK Jegesmedvék 
szakmai igazgatója kapott kö-
zönségdíjat.      

 Bódogh Dávid

A megye legkiválóbbjai A megye legkiválóbbjai 



A Keleti kapuban épülne 
meg, de nemcsak a vá-
rosrésznek, hanem egész 
Miskolcnak új közlekedési 
lehetőségeket biztosítana az 
új elkerülőút – mondja a fő-
építész.

Folytatás az 1. oldalról
– Ahhoz, hogy a jelenlegi 

terveket megértsük, vissza kell 
utaznunk az időben néhány 
évet, egészen pontosan 2016-
ig, ekkor jelentették be ugyan-
is, hogy a Modern Városok 
Program keretében gigantikus 
útfejlesztések indulnak: meg-
épül a régóta várt Y-híd, ezzel 
párhuzamosan pedig a Tiszai 
pályaudvar előtt intermodá-
lis csomópont létesül, ide köl-
tözhetett volna le a Búza téri 
Volán-állomás is – idézte fel 
a korabeli terveket Szunyogh 
László, Miskolc főépítésze.

Ekkor még úgy tervezték, az 
Y-híd után a négysávos útsza-
kasz a föld alatt folytatódna, 

így kerülné ki a Kandó Kál-
mán teret (ami ugye az akkori 
elképzelések szerint intermo-
dális csomóponttá vált volna 
– a szerző), majd a föld felett, 
a Szinva jobb partján haladva, 
a Fonoda utcai kereszteződés-
nél csatlakozott volna be a Jó-
zsef Attila utcába. A kormány 
viszont később megvonta a 
Tiszai elé tervezett gigantikus 
közlekedési csomóponttól a tá-
mogatást, Szunyogh László sze-
rint nem véletlenül.

Újratervezés
– A Tiszai pályaudvar any-

nyira periférián épült meg an-
nak idején, hogy itt az intermo-
dális csomópont hatékonyan 
nem tudna működni. Az IMCS 
nélkül viszont megbicsaklik az 
Y-híd-projekt turbókörforgal-
mastól és Sajó utcástól együtt, 
ugyanis jelenlegi nyomvonalán 
nem igazi elkerülőút, hiszen a 
József Attila utca egy részén vé-
gig kell mennünk ahhoz, hogy 

elérjük. A mi feladatunk már az 
volt, hogy újratervezzük az út-
szakaszt úgy, hogy az intermo-
dális közlekedési csomópont 
nélkül is legyen értelme – rész-
letezte a főépítész.

Az új nyomvonal is a Sajó ut-
cán haladna a Szinva jobb part-
ján, egészen addig a pontig, ahol 
a Csokonai utca nemrég épült 
meghosszabbítása találkozik a 
Fonoda utcával. A keresztező-
dést követően az út észak felé for-
dulna, és egy új Sajó-híddal érné 
el az Auchan Borsod és a régi 
Bricostore előtti körforgalmat.

Több lehetőség
– Az út így valóban elkerülő 

lehet a Keleti kapuból, ráadásul a 
Csokonai utcáról elérhető a Déli 
Ipari Park is, így ezt a területet 
is még jobb helyzetbe tudnánk 
hozni közlekedési szempontból. 
A tervezés szempontjából nem 
álltunk viszont meg itt. Vázoltuk 
a Tiszai és a Gömöri pályaudvar, 
a Búza tér, valamint a jelenlegi 

villamosvonallal, vasúti sínekkel 
történő összekötésének elkép-
zelését is, ami jó alapja lehetne 
egy helyi tram train-rendszernek 
– tette hozzá Szunyogh László, 
aki felhívta a figyelmet arra is: 
az új Sajó-híd létesítése különö-
sen fontos, mert megszüntetné 
a meglévő Sajó-híd sérülékeny-
ségét, ezáltal még biztonságo-
sabbá válna a város közlekedési 
rendszere.

Elmondása szerint elképze-
lése elnyerte az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium 
szakembereinek tetszését, ezért 
is indulhatott meg az útszakasz 
terveztetése. „Az Y-híd folytatá-
sának engedélyes tervei várha-
tóan jövő év őszére lesznek meg, 
de a tramtrain (vasútvillamos) 
megvalósíthatósági tanulmánya 
is elkészül eddig. Hiszem, hogy 
ezek megvalósítása egy hatal-
mas előrelépés lesz Miskolc köz-
lekedési hálózatának fejlesztésé-
ben” – zárta a főépítész.

Tajthy Ákos
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KÖZLEKEDÉSI ALTERNATÍVÁK KÖZLEKEDÉSI ALTERNATÍVÁK 
AZ EGÉSZ VÁROSNAK AZ EGÉSZ VÁROSNAK 

Az útfejlesztés elkészült, már kivitelezés alatt lévő, tervezett és elmaradó szakaszai

Három és félszeresére nőtt 
az elmúlt két hétben az új 
koronavírus-fertőzöttek 
száma Borsodban, több 
mint hatezer új beteget je-
lentettek.

Miskolcon egyelőre keve-
sebb mint kétezer új megbe-
tegedésről érkezett jelentés 
ebből az időszakból, a ka-
ranténban lévők száma vi-
szont meghaladja a kétezret 
– ez derül ki a városháza, a 
miskolci operatív törzs ülé-
sét követően kiadott szerdai 
sajtóközleményéből.

A szakértők rámutattak, 
hogy a megbetegedések szá-
mának alakulásában a ha-
lottak napi hétvége jelentős 
emelkedést hozott. A mis-
kolci nevelési intézmények-
ből is jelentettek új covidos 
eseteket, jelenleg négy óvo-
dában van szükség emiatt 
valamilyen intézkedésre. A 
miskolci szociális és idősel-
látó intézményekben az el-
látás biztosított valameny-
nyi gondozott számára, az 

új fertőzések egyelőre sehol 
sem okoztak komoly fenna-
kadást a munkában.

A kormányzat közben – 
egészségügyi szakemberekre 
hivatkozva – azt reméli: he-
teken belül tetőzhet a járvány 
negyedik hulláma. Gulyás 
Gergely Miniszterelnökséget 
vezető miniszter a csütörtöki 
Kormányinfón azt mondta: a 
jelenlegi járványügyi adatok 
alapján nem lehet megmon-
dani, mikor tetőzik a negye-
dik hullám. Van, aki novem-
ber végére, van, aki december 
közepére teszi.

A szakemberek továbbra is 
mindenkitől azt kérik, hogy 
tartsák be a járvány lassítá-
sát, és az új megbetegedések 
megelőzését célzó védelmi 
intézkedéseket: mossanak 
gyakran kezet, használja-
nak kézfertőtlenítőt, tartsa-
nak megfelelő védőtávolságot 
másoktól, viseljenek maszkot 
különösen zárt terekben, és 
kérjék – szükség esetén akár 
harmadik alkalommal is – 
valamelyik védőoltást.      MN

Több mint kétezren  Több mint kétezren  
karanténbankaranténban

A városi rendészet javas-
latai és a lakosság igényei 
mentén még idén bővülhet 
a térfigyelő rendszer.

A Búza téren, a Repülőtéren 
és a Nagyváthy utcán helyez-
nek el egy-egy készüléket – a 
Centrum épületére azonban 
kettőt is felraknak: az egyik 
a villamosmegállót fürkészi 
majd, a másik pedig az áruház 
melletti parkolót, ahol egy ran-
dalírozó még nyár végén hívta 
fel magára a MIÖR figyelmét, 
mely esetet az azonnali intéz-
kedésen túl konkrét bejelentés 
is követett.

– Az előző városvezetés ál-
tal beharangozott kamera-
rendszer-bővítés a meglévő 
kamerák lecseréléséig ugyan 
eljutott, az önkormányzati vá-
lasztást követően azonban el-
akadt, ugyanis a Nemzeti In-
fokommunikációs Szolgáltató 
Zrt. nem kapta meg a bőví-
téshez szükséges állami támo-
gatást – emlékeztetett Szilágyi 
Szabolcs, a Rendészeti Bizott-
ság elnöke, aki hozzátette: a 
korábban újonnan kihelye-
zett belvárosi és avasi kamerák 
felszerelése megtörtént, ám 
mindezek következtében azo-

kat végül nem üzemelték be. 
Az adatközlő kábelek és vég-
pontok kiépítésétől függően a 
fentiekben megnevezett öt da-
rab kamera még idén „szolgá-
latba állhat”.

– Az érintett önkormány-
zati képviselőkkel arra töre-
kedtünk, hogy a felhelyezett 
eszközök mihamarabb mű-
ködhessenek. Ezt eleinte a 
képviselői alapból próbáltuk 
megoldani, majd időközben a 
városi költségvetésbe is sike-
rült helyet szorítanunk – tag-
lalta a bizottsági elnök.

Szilágyi Szabolcs hangsú-
lyozta: a bővítésre folyamatos 
a szándék a városvezetés részé-
ről. Így a kameránkénti, nagy-

jából egymillió forintos telepí-
téshez szükséges anyagi forrás 
és a közgyűlési felhatalmazás 
birtokában további térfigyelő-
ket helyeznének el például – 
miként azt Pakusza Zoltán és 
Révész Péter képviselőtársai is 
szorgalmazták már – Perece-
sen és a Szemere utcán.

A városi közterületi kame-
rarendszer bővítése az Okos 
város – Okos Miskolc projekt 
keretében valósult meg. A fej-
lesztés során mintegy nyolc-
száz kamerát telepítettek a vá-
ros közterületein, és szintén 
a projekt részeként adták át a 
rendészet Operatív Műveleti 
Központját, ide futnak be a ka-
merák képei.            Bódogh D.

Véget ért az első miskolci kö-
zösségi gyűlés – a két hétvé-
gén át tartó eseménysorozat 
zárórendezvényét szerdán 
tartották a Városházán.

Bő egy hónappal az első 
miskolci közösségi gyűlés vége 
után a legidősebb Vera néni 
és a legfiatalabb Marci átad-
ták a hét javaslatot a városve-
zetőknek. Az eltelt idő alatt 
összegezték és kidolgozták a 
szakemberek, illetve hivatalos 
formába öntötték őket.

A városháza aulájában 
egyébként páran megjelentek 
a korábbi résztvevők közül. 
Többen azt is vállalták, hogy 
a város „klímanagykövetei” 
lesznek, azaz nyilvánosan fel-
szólalnak majd, és kampányol-
nak a klímavédelem és Miskolc 
levegőminőségének javítása 
mellett.

A közösségi gyűlés a mis-
kolci önkormányzat, a Dialóg 
Egyesület és a DemNet Ala-
pítvány együttműködésében 
valósult meg. Utóbbi szervezet 
igazgatója, Bördős Éva a részt-
vevők bátorságáért mondott 
köszönetet. „Az elején talán 
ijesztőnek tűnhetett a mód-
szer, és a levegőminőség témája 
is kicsit megfoghatatlan volt – 

nem tudtátok, hogy mire szá-
mítsatok” – fejtette ki, majd 
hozzátette: „Mégis sikerült!”

Varga Andrea alpolgármes-
ter arról beszélt, hogy egy hosz-
szú folyamat része a közösségi 
gyűlés és az átvett javaslatok. A 
cél az, hogy a részvételiség esz-
köztárát – idetartozik a közös-
ségi gyűlés is mint módszer – a 
városvezetés használja, és egy 
részvételi koncepció mentén 
hatékonyan tudjon együttmű-
ködni az állampolgárokkal.

„Ez egy nagyon jól átlátha-
tó és használható módszer, 
amellyel hihetetlenül sok in-
formációt tudunk összegyűj-
teni” – utalt arra az alpolgár-
mester, hogy módszertanából 
adódóan a közösségi gyűlés 
biztosítja a transzparenciát, va-
lamint arányaiban nagyon sok 

ember véleménye ismerhető 
meg rajta keresztül.

Ez a sokat emlegetett újsze-
rű eljárás illeszkedik abba az 
üzenetbe, amit Veres Pál pol-
gármester korábban megfo-
galmazott: „hallgassuk meg a 
közösség véleményét, legyünk 
nyitott városháza!” – idézte fel 
korábban elhangzott szavait.

Köszönetet mondott min-
den résztvevőnek, majd hoz-
zátette, hogy „alaposan ta-
nulmányozni fogjuk azt a hét 
javaslatot, amelyeket most 
megkaptunk feladatként. A le-
hetőségeinkhez mérten igyek-
szünk megvalósítani őket, de 
ez is csak együtt, közösen le-
hetséges” – zárta a gondolato-
kat a frissen átvett javaslatok-
ról.

Király CsabaTovább bővítik a kamerarendszert. Fotó: Beregi László
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A Miskolc Holding Zrt. ti-
zenöt éves fennállása alkal-
mából készült sorozatunkban 
ezúttal a MIVÍZ Miskolci 
Vízmű Kft. munkáját mutat-
juk be az olvasóknak.

Bükki forrásból – ez a szlogen-
je a régió meghatározó víziköz-
mű-szolgáltatójának, a MIVÍZ 
Kft-nek. A Holding tagvállala-
taként működő közszolgáltató 
Miskolc közigazgatási területén 
kizárólagos jelleggel látja el a 
közműves ivóvízellátással, vala-
mint a közműves szennyvízelve-
zetéssel és tisztítással kapcsolatos 
feladatokat, valamint a nem köz-
művel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtését.

A társaság fő tevékenységei 
mellett elvégzi még a víz– és csa-
tornaközmű-hálózatok korsze-
rű karbantartását, diagnosztikai 
vizsgálatát, a vízhálózat ellenőr-
zését, a mellékvízmérők cseréjét, 
a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtését 
is a Miskolc Holding Zrt. tagvál-
lalatai, egyéb víziközmű-szolgál-
tatók, magántársaságok és a la-
kosság részére.

Mindemellett alapfeladatai-
hoz kapcsolódó tevékenység-
ként a MIVÍZ dolga a város 
fürdőinek vízellátását biztosító 
termálkutak üzemeltetése, a Má-
lyi – Nyékládháza – Kistokaj, il-
letve Bükkszentkereszt – Répás-
huta felé történő ivóvízátadás, 
továbbá a Mályi – Nyékládháza, 
Szirmabesenyő, Alsózsolca, Ar-
nót, Bükkszentkereszt települé-
sek szennyvizeinek átvételét kö-
vető tisztítása is.

A miskolci vízszolgálta-
tó vállalat története több mint 
százéves múltra tekint vissza – 
mondta el a Miskolci Naplónak 
Viszokai János, a MIVÍZ Kft. 
műszaki igazgatója. „Az 1906-
ban megkezdett első forráskiala-
kítást követően 1913-ban, Mis-
kolc város vízellátó hálózatának 
üzembe helyezésével kezdte 
meg működését a Városi Vízve-
zeték és Csatornázási Igazgató-
ság Pazár István vezetésével” – 
mondta a műszaki igazgató.

Miskolc jelenlegi ivóvízellá-
tó rendszere – a nyolc ivóvizes 
karsztvíztermelő-telephely és a 
közel hatszáz kilométer hosszú 
ivóvízhálózat, a több mint 450 
kilométeres szennyvízhálózat, 
valamint a központi szenny-
víztisztító telep – az 1980-as 

években épült ki. A MIVÍZ fő 
feladata most kettős, a környe-
zettudatosságra irányuló fej-
lesztések mellett egyre inkább 
az öregedő vezetékhálózat kor-
szerűsítésére szükséges kon-
centrálni – ezt már Nyíri Lász-
ló, a cég vezetője hangsúlyozta.

– A vezetékrendszer cseréjé-
vel kapcsolatban minden szük-
séges erőfeszítést megteszünk, 
most éppen egy egymilliárd fo-
rint fölötti támogatási progra-
mot szeretnénk indítani. Ugyan-
akkor a szennyvíztelepünk és 
a miskolctapolcai ultraszűrő 
bázisunk európai színvonalú – 
mondta el az ügyvezető igazga-
tó, aki hozzátette, az utóbbihoz 
hasonló ultraszűrőt telepítenek 
a közeljövőben a Szinva-forrás-
hoz, ami megoldaná a forrás víz-

bázisának sérülékenységét pél-
dául villámárvizek esetén. Nyíri 
László kiemelte: a következő 
években mindamellett, hogy a 
vezetékhálózatot folyamatosan 
kívánják korszerűsíteni, 2022 ta-
vaszán indul egy szemléletfor-
máló projektjük, amely kapcsán 
a csapvízivást szeretnék népsze-
rűsíteni a miskolci lakosok kö-
rében, hiszen a csapvíz a legjobb 
és legegészségesebb folyadékbe-
viteli forrás.

A cég jövőképe az, hogy 
eredményes és hatékony mű-
ködéssel európai színvonalú 
víziközmű-szolgáltatást bizto-
sítson, és hogy önálló vízbázi-
saival, korszerű és környezet-
barát megoldásaival a régióban 
vezető szerepet betöltő szolgál-
tató lehessen.                       MN
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Nyíri Lászó, a MIVÍZ Kft. ügyvezető igazgatója. Fotó: Mocsári László

A szakaszon található lép-
csősort pedig akadálymen-
tesítették.

Szarka Dénes önkormány-
zati képviselő elmondta, a 
Szentgyörgy úton kezdődő 
és az Áfonyás utca végéig tar-
tó szakaszon az állapotjavítás 
mellett akadálymentesítésre is 
vágytak a helyiek az itt talál-
ható lépcsősort illetően. Ezek-
re az igényekre volt válasz a 
teljes újraaszfaltozás, illetve az 
átalakítás, hogy babakocsival, 
kerekesszékkel is használható 
legyen a felület – és ne kény-
szerüljenek az úttestre.

A választókerületi alap-
ból finanszírozott beruházás 
részeként kisebb kátyúzási 
munkákat is elvégeztek az ut-
cában. „Ezek a javítások a kör-
zet több részében és az egész 
városban folyamatban van-
nak” – mondta a képviselő.

A Veres Pál polgármester-
rel közös nyári körzetbejárás 
során más lakossági igények 
is felmerültek a környék él-
hetőbbé tételére. Fajsúlyos 
problémaként jelentkezett a 
parkolóhelyek hiánya. „Azért, 
hogy ezen enyhítsünk, meg-
kezdődött egy új parkolóhely 
tervezése a Nyíri Dániel utca 
és a Szentgyörgy út keresz-
teződésénél” – tudtuk meg 
Szarka Dénestől, aki hozzá-
tette, hogy a már meglévő he-
lyeken felfestik az autók kije-
lölt pozícióját a kihasználtság 
javítása végett.

Kiemelten figyelik az elha-
gyatottan, huzamosabb ideje 
akár rendszámtábla nélkül 
álló autókat, amiket jelente-
nek a Miskolci Önkormány-
zati Rendészetnek, és a 
MIÖR már több kocsit el is 
szállított – zárta a képviselő.

Király Csaba

Megújult a lépcsősor Megújult a lépcsősor 
az avasi Áfonyás utcánaz avasi Áfonyás utcán

Az országos utaskapcsolati 
versenyt utoljára 2019-ben 
rendezték meg, az MVK csa-
pata akkor is az élen végzett.

2019 után 2021-ben is 
megnyerte az V. Közúti Utas-
kapcsolati Dolgozók Orszá-
gos Versenyét a Miskolc Vá-
rosi Közlekedési Zrt. (MVK). 
A megmérettetést a MÁV 
Baross Gábor Oktatási Köz-
pontja és a Volán Egyesülés 
közösen rendezte meg ötö-
dik alkalommal, november 
elején, hagyományosan Fel-
sőtárkányban – írja közlemé-
nyében a közlekedési cég.

Az eseményen kilenc 
résztvevő csapat négy ver-
senyszámban mérte össze 
tudását: a bemutatkozás so-
rán „szívügyünk” témakör-
ben kellett a versenyzőknek 
cégüket és saját tevékenysé-
güket ismertetni, ezt követte 
egy utasjogi, ügyfélkapcso-
lati teszt, később pedig egy 
esettanulmány feldolgozása.

– A verseny utolsó napján 
három, utasokat alakító szí-
nész bevonásával rögtönzött 

utaskapcsolati szituációt 
kellett kezelni a versenyzők-
nek jegyellenőr, járművezető 
és ügyfélszolgálatos szerep-
körökben – írják.

A versenyzők teljesítmé-
nyét egy ötfős szakmai zsű-
ri értékelte. Ennek ered-
ményeként végzett az első 
helyen az MVK, megelőz-
ve a Budapesti Közlekedési 
Központ (BKK) és a Volán-
busz csapatát.

– Miskolcot Borosnyai Vi-
rág közszolgáltatási és forga-
lomirányítási osztályvezető, 
Csüriné Ficsura Andrea érté-
kesítési és társasági kapcso-
latok irodavezető, valamint 
Kovács Krisztina ügyfélszol-
gálati vezető képviselte, Tres-
tyánszkiné Demkó Mónika 
és Bányai Gábor pedig ta-
pasztalatszerzés céljából ér-
keztek az eseményre. A csa-
patot Gadnai-Bodnár Éva 
operatív igazgató készítette 
fel, akik ebben a felállásban 
2019 után 2021-ben ismét 
megnyerték a versenyt – zá-
rul a közlemény.

MN

Megvédték címüketMegvédték címüket

Egyszem gyerekként ura-
lom a Széchenyi utca ötve-
nes számú egyemeletes há-
zat. A pincétől a padlásig. 
Bejáratos vagyok valameny-
nyi idős szomszédhoz. A kö-
zös témánk sosem több, mint 
nagyra nőttél, vagy hogy 
ityeg a fityeg. Végül életem 
első két évtizedét a főut-
cára néző ház legnagyobb, 
többszobás, az udvariakhoz 
képest komfortosabb bér-
leményében töltöm. A front-
épület szerényen csicsázott, 
gipsz stukkós homlokzata, az 
örökké galambpiszkos bal-
konunk beleolvad a miskol-
ci belváros összhangjába. 
Egyértelmű, hogy a legalább 
két évszázados építmény tel-
kére folyamatosan egyre több 
kisebb-nagyobb lakást épí-
tettek. Az utca felőli szim-
metriát a hosszú kapualj-
tól, balról és jobbról, egy-egy 
üzlet teremtette meg. Az én 
időmben Vályi Gyula cérnás 
és a Stark Ferencné vezet-
te kenyérbolt működött. Ez 
utóbbinak a teljesen külön-
álló pincéjébe csak a lépcső-
házból lehetett bejutni. Végül 
egy forró nyári délelőtt, még 
jól is esett a lenti hűvös, ba-
rátaimmal kalandtúráztunk 
ebben az ablaktalan, töksötét 

barlangszerűségben. A pislá-
koló gyertya fényében akkor 
láttam meg először azt az 
elejére döntött, csupa veretes 
Wertheim páncélszekrényt, 
amely mindannyiunk fantá-
ziáját megmozgatta. Hosz-
szú időre. Később a ház régi 
lakóitól kellő furfangosság-
gal annyit sikerült megtudni, 
hogy az a negyvenes évek vé-
géig a mi lakásunkban volt, 
ahol Miskolc egyik ismert 
ügyvédje és családja lakott. 
Ezért hívták Kozslik-háznak.

Majd most, egy fél évszá-
zad után megvilágosodom. 
Megtudom, kié is lehetett 
az a kormos, porba süllyedt 
mackó. Dr. Kozslik István – az 
unokaöccse meséli - felvidéki 
származású, kalaposmester 
dédnagyapja a nagy miskolci 
árvíz idején - ma úgy monda-
nánk - katasztrófaturistaként 
látogatott hozzánk. Addig né-
zelődött itt, míg megtalálta 
párját, és megnyitották első 
üzletüket, pontosan a Szin-
va partján, a Royal köznél, 
a villamos transzformátorál-
lomás helyén. Két fiuk közül 
Pista már itt végezte el a mis-
kolci jogakadémiát. Ő volt az, 
aki a házunkban praktizált, 
övé volt az emeleti szint, míg 
a kor szellemének megfelelő-

en háziúrként hasznosítot-
ta a decentrumot, az udvari 
lakásokat. Béla, a testvére a 
nagyapa nyomdokába lépett, 
kalaposként dolgozott.

Dr. Kozslik István még meg-
érte, hogy a teljes házát álla-
mosítsák a Rákosi-érában. 
Lánya, Kozslik Mária, mint a 
kisgazdapárt politikusa ösz-
töndíjas meghívást kapott az 
Egyesült Államokba, de az 
itthon megváltozott politi-
kai körülmények miatt sosem 
tért vissza Magyarországra. 
Megismerkedett egy Donovan 
nevű ausztrál fiatalemberrel, 
akinek a feleségeként több or-
szágban, köztük Párizsban és 
Rómában is „nagykövetné” 
lett. Unokatestvérével, a most 
éppen az év végén nyugalom-
ba vonuló Kozslik István ügy-
véd elmondása szerint, az ez-
redforduló előtt szakadt meg 
a kapcsolatuk. Egy biztos, 
Mária a rendszerváltás után 
se gondolt arra, hogy az elor-
zott belvárosi házukat visz-
szakérje.

Az 1956-ban született 
Kozslik ügyvéd úr megkés-
ve, de megnyugtatott, hogy 
az alagsorban hagyott, nem 
éppen mobilizálható páncél-
szekrény már üres volt. Ha 
bármi kincs is maradhatott 

az épületben, azt valahol be-
falazták, hiszen ezek az idők 
másról sem szóltak.

Mostanában egyre többször 
álmodom erről a főutcai laká-
sunkról. Keresztül-kasul járom. 
Ma már tudom, Tamás Andor 
úri szabó táblája miként vál-
totta a háztulajdonos ügyvédét. 
A mesteré kisebbre sikeredett, 
így kitetszett az előbbi mérete a 
zászlórúdtartó mellett. Ennek a 
kiálló vasnak köszönhetően éjje-
lente bármikor, három lépésben 
pattanhattam fel az erkélyünk-
re, hogy megrövidítsem Béla bá-
csit, a házmestert, s megspórol-
jam a hatvanfilléres kapupénzt. 
Most már könnyebben el tudom 
képzelni az ügyvédi irodába ve-
zető vörös, - márvány lépcsősort 
borító - vastag szőnyeget. Em-
lékszem a szőnyegfogó rudakra 
is, amelyek sosem zavartak meg, 
hogy jó kedvemben hatosával 
ugorjak, szálldossak át a lépcső-
fokokon. Később pedig ugyanitt, 
járó motorral ugrattam fel az 
ötven köbcentis kismotorom-
mal.

Különben ennek a háznak 
lelke volt. Lelke van még így is, 
hogy a közelmúltban az utca 
felől nem látszik, talán négy 
szinttel megmagasították. Re-
mélem, lelkestül.

Szántó István

Jegyzet

A miskolci Kozslik-ház titkaiA miskolci Kozslik-ház titkai



Múlt, jelen és jövő egy kalap 
alatt: Fedor Vilmos polgár-
mesteri megbízottal Miskolc 
kulturális stratégiájáról be-
szélgettünk.

Nem csak az olvasás a kultú-
ra. Persze az olvasás is kultúra. 
Nem csak a színház a kultúra, 
de kultúra az is. Táncművészet, 
komoly– és könnyűzene, film, 
képzőművészet, bábjáték: rész-
ben mindegyik az, de önmagá-
ban egyik sem. Nem könnyű vá-
laszt találni arra, hogy mit jelent 
a kultúra szó egy város vonatko-
zásában. Fedor Vilmos a követke-
zőképp definiálta ezt a fogalmat.

– Áthatja az egész életün-
ket: amit én a kultúra alatt ér-
tek, leginkább az, ami miatt jó 
egy településen élni. Az a fajta 
közeg, ami a nap minden órá-
jában körbeveszi az embert, de 
nem csupán körbeveszi, ha-
nem azt az érzetet kelti benne, 
hogy otthon van.

Arra a kérdésre, hogy miért 
kell újragondolni a város kul-
turális célkitűzéseit, Fedor Vil-
mosnak kész válaszai voltak.

– Több feltétel is hiányzik 
ahhoz, hogy kijelenthessük: 
rendben van ma a kultúra Mis-
kolcon. Vannak területek, amik 
korábban működtek, most pe-
dig nem. Például hihetetlen 
számomra, hogy a kulturális 
szereplők között nincsen pár-
beszéd, nincs együtt gondol-

kodás. Egy városban létezünk, 
ezért fontos a párbeszéd. Emel-
lett azzal is számolni kell, hogy 
telnek az évek: amit egykor csi-
náltunk, ma már nem elég, ke-
vésnek számít: megváltoztak a 
fogyasztói szokások, más ez az 
új, digitális miliő. Más világban 
kell a kultúrának teret hódíta-
nia, és ennek a folyamatnak 
nem voltak meg eddig a felté-
telei szerintem Miskolcon.

A korábbi alpolgármester 
beszélt az alapozómunkálatok-
ról is.

– Négy lábra helyezzük a vá-
ros új kulturális stratégiáját. Az 
első, hogy a város kulturális 
szereplőit megismertetjük egy-
mással. A programok egyezte-
tésére összehoztunk egy ha-
vonta visszatérő fórumot, ahol 
nem csupán a művészeti intéz-
mények, művelődési házak és 
közgyűjtemények vezetői vesz-
nek részt, hanem a civil szol-
gáltatók, egyesületek is, és azok 
a magánvállalkozók, akik úgy 
gondolják, érdemes kultúrába 
fektetni a pénzüket.

A második pillér az elérhe-
tőséget célozza.

– Problémát okoz a jelenle-
gi helyzetben, hogy az egyes 
kulturális intézmények ve-
zetői nem ismerik egymást. 
Ennek kiküszöbölésére létre-
hoztuk a Kulturális kapcsola-
tok könyvét. Ebbe mindenki 
bekerült, aki ezen a területen 
tevékenykedik, legyen iro-
dalmi egyesület vagy kortárs 
zenei csoport. Ezt a könyvet 
e-book formában elérhetővé 
tettük mindenki számára: ez-
által láthatóvá válunk egymás 
számára.

A harmadik láb a Kulturális 
Tanácsadó Testület, ami nem-
régiben alakult meg.

– Nem csak mecenatúráról 
van szó: 11 embert felkértünk 
arra, hogy minden kulturális 
témájú anyagot, mielőtt azok a 
közgyűlés elé kerülnek, minő-
sítsenek, egészítsenek ki javas-
lataikkal. Szeretném, ha a vá-
rosi kitüntetési gyakorlatba is 
beleszólnának a jövőben. A ne-
gyedik láb, amiről beszéltem, 
a város 10 éves szakmai prog-
ramjának, úgynevezett kultu-
rális stratégiájának előkészíté-
se – jelentete ki.

A Fedor Vilmossal készült 
teljes beszélgetést régi-új köz-
életi magazinműsorunkban, a 
Kilátóban nézhetik meg no-
vember 15-én 18.25-től.

Bájer Máté
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NÉGY PILLÉRRE ÉPÍTKEZNEKNÉGY PILLÉRRE ÉPÍTKEZNEK
Az eredeti összeghez képest 20 százalékkal többet, idén 
már 12 000 forintot kapnak a Salkaházi Sára Miskolc 
Programban a támogatásra jogosult miskolci idősek – 
erről korábban Veres Pál polgármester és Varga Andrea 
alpolgármester számolt be.

A városvezetők akkor el-
mondták, a folyósítást az 
érintetteknek igényelniük 
sem kell, azt ugyanis min-
denkihez automatikusan, 
hivatalból eljuttatják majd 
a Nyugdíjfolyósító Igazga-
tóságtól kapott, október 
1-jei adatoknak megfele-
lően.

A jogosultságnak négy 
feltétele van: a nyugdíjasnak 
be kell töltenie a 60. életévet, 
Miskolc közigazgatási terü-
letén bejelentett lakóhellyel 
kell rendelkeznie, és életvi-
telszerűen is itt kell élnie, 
valamint a kapott nyug-
díj összege nem haladhat-
ja meg a nyugdíjminimum 
tízszeresét.

Aki valamilyen okból 
mégsem kapja meg auto-
matikusan a támogatást, az 
kérelmet nyújthat be az ön-
kormányzathoz december 
31-éig. Ilyen ok lehet példá-
ul, ha az illető október 1-je 
után töltötte be a hatvana-
dik életévét, vagy az után 
ment nyugdíjba. Az igény-

léshez szükséges dokumen-
tumokat le lehet tölteni a 
www.miskolc.hu oldalról is, 
a megítélt támogatást pedig 
postai úton kapják meg az 
érintettek.

Novemberben is folyta-
tódnak a vetítések a Szépko-
rúak filmklubjában, mely-
nek a Művészetek Háza 
Uránia Art moziterme ad 
otthont. Az előadások in-
gyenesek, ez alkalommal 
sincs előzetes regisztráció. 
A program keretében no-
vember 27-én délután ket-
tő órától a Jackie, 28-án, 
ugyancsak 14 órától a Me-
seautó látható majd.

A jegyeket november 15-
én hétfőn délelőtt kilenc és 
tíz óra között lehet átvenni 
érkezési sorrendben a Vá-
rosház tér 8. szám alatt. A 
közlemény felhívja a figyel-
met arra, hogy az előadá-
sokon csak nyugdíjas-iga-
zolvánnyal rendelkezők 
vehetnek részt, a moziban 
jegyvásárlásra nincs lehe-
tőség.                                   MN

Érkezik a támogatás, Érkezik a támogatás, 
folytatódik a filmklubfolytatódik a filmklub

Zolcer János múlt pénte-
ken bemutatott könyve 
anekdotákba fűzve mesél 
az egykori szovjet államfő 
életéről.

Az SZKP egykori főtitkárá-
ról Zolcer János író, publicis-
ta adott ki nemrég könyvet, 
kiaknázva Gorbacsovval kö-
tött, mintegy húszéves barát-
ságát. Az MTA MAB-szék-
házban szervezett Akadémiai 
esték sorozat pénteki esemé-
nyén ezt a kötetet mutatták 
be. A Gorbacsov titkai című 
könyvről Fazekas Csaba tör-
ténész, a MAB klub elnöke 
beszélgetett a szerzővel.

A Gorbacsov titkai a ha-
gyományos memoáriroda-
lom fogásait és a modern 
stílust ötvözi – számos ol-
dal QR-kódokkal van el-
látva, amelyeket beolvasva 
mozgóképes tartalmakhoz 
juthatunk. Hangoskönyv és 
e-book formájában is elér-
hető.

Zolcer János szerint maga 
a bemutató és az ott megje-
lent emberek is bizonyítot-
ták: Gorbacsov élete és mun-
kássága még mindig érdekes 
téma.

– Nem tudok más olyan 
személyről, aki világszin-
ten pozitív irányba, békésen 
vezette volna a történelmet 
– fogalmazott a szerző, aki 

arról is beszélt, hogyan kerül-
hetett egy reformer a meg-
szállottan maradi politikát 
képviselő Szovjetunió élére.

– Váratlanul érte a 14 em-
berből álló politikai bizottsá-
got Brezsnyev halála '82-ben. 
Aztán Andropov lett a főtit-
kár. Ő '84-ben halt meg. Cser-
nyenko, akit utána választot-
tak, szintén olyan beteg volt: 
történt, hogy beinjekciózva, 
egy zakója alá dugott partvis-
sal kitámasztva tudták csak 
lefényképezni, hogy egy fotó 
idejére úgy tűnjön, egészséges.

Gorbacsov a bizottság tag-
ja volt, de az öregek inkább 
úgy tekintettek rá, mint aki 
elvégzi helyettük az idegesítő 
papírmunkát.

– 1985. március 10-én 
meghalt Csernyenko is. A 

Szovjetunió a csőd szélén 
állt. Változás kellett: ezért a 
„fiatal”, akkor 54 éves Gorba-
csovra esett a választás.

A Gorbacsov titkai nem-
csak a szovjet államfő korai 
éveire, filozófus feleségével 
való szoros kapcsolatára, re-
formtörekvéseire, a Kreml-
ben folytatott politikájára 
és a vele szemben elkövetett 
puccsra fókuszál, hanem a 
későbbi megítélésére is.

– Oroszországban mai na-
pig leköpnék az utcán, mert 
az oroszok uralta Szovjetunió 
lebontóját látják benne. Az 
utódállamokban viszont sze-
retettel emlékeznek a nevé-
re. Gorbacsov vagy így, vagy 
úgy, de mindenkire hatással 
volt – összegzett a szerző.

Bájer M.

Gorbacsov titkaira derült Gorbacsov titkaira derült 
fény Miskolconfény Miskolcon

Interjú időpontok  
minden héten: 

hétfő 11:00  
szerda 12:30  
péntek 12:30

Szeretnél olyan munkahelyet,  
ahol megbecsülnek és havonta  

értékelik a teljesítményedet?  
Nálunk a Hónap Dolgozója Programnak  
és a havi teljesítmény alapú bónusznak  

köszönhetően rendszeresen kapsz  
visszajelzést munkáddal kapcsolatban!

Nyitott pozícióinkról az alábbi felületen  
tájékozódhatsz:    

https://seg-automotive.hrfelho.hu/ 

Hirdetés

Zolcer János és Fazekas Csaba a Gorbacsov titkai című könyv 
bemutatóján. Fotó: Mocsári László
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Fájdalommentes Arteriograph  
érdiagnosztika Miskolcon

a Pátria Üzletházban lévő 
Alma Gyógyszertárban

szerdánként 8-12 óra között! 

NE AKKOR TUDJA MEG, HOGY VESZÉLYBEN VAN, HA MÁR KÉSŐ!

Előjegyzés telefonon:  
46/400-225, 20/256-4222 A vizsgálat ára 12 000 FtA vizsgálat ára 12 000 Ft

ÁLLÁSBÖRZE
Megváltozott munkaképességű munkavállalókat keresünk!

Időpont: 2021. november 17. (szerda) 10.00 – 15.00
Helyszín: MÜHA Művészetek Háza, 3530 Miskolc Rákóczi Ferenc u. 5.

MUNKAKÖRÖK:

• gépkezelő • csomagoló • telepőr • udvaros • takarító • callcentermunkatárs  
• irodai adminisztrátor • gyógymasszőr • szórólap-kézbesítő • konyhai kisegítő  

• tejtermékgyártó • karbantartó • szakács • takarító • gépkocsivezető  
• eladó • biztonsági őr • árufeltöltő • frissességfelelős • áruvédőző 

További információ: foglalkoztatas@szimbiozis.net 
A program a FOGLALKOZTATÁS 2020 kódjelű „Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci 

integrációját elősegítő programok támogatása” című pályázat keretein belül valósul meg. 
A rendezvényen kérjük a hatályos járványügyi szabályok betartását!

HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGYÜNK! 
IDŐPONT-EGYEZTETÉSSEL: 

70/946-0033

AZ ARANY VILÁG GALÉRIA
FELVÁSÁRLÁST TART!

2021. november 19., péntek 
10-14 óra között

Miskolc, Pannónia Hotel,  Kossuth L. u. 2.

Felment! 10 500 Ft/g-tól a törta-
rany ára!

Ezüsttárgyak (100 Ft/g-tól evő-
eszközök, stb.)

Már 12 500 Ft/g-tól fazon, antik arany
Nagyságtól függően  

– akár: 50 000 Ft/g – briliáns ékszerek!
Régiségek: 

Neves festmények. Herendi, Zsolnay, borostyán.
Arany-, ezüst pénzérmék, tallérok, papírpénzek

háborús kitüntetések, régi képeslapok.
Régi karórák: automata, felhúzós. 

Medi-Art Egészségcentrum Miskolc, Arany János utca 9. I/1.
Bejelentkezés: dr. Ispány Marietta 06-70/322-5982

Ø  27 kg-os fogyás  
szeptember óta

Kedves Páciensünk fordított az életén, számára kinyílt 
egy ajtó, amely egy megújult élethez vezet. 2020 szep-
tembere óra 27 kg-ot adott le testzsírból. Figyelemre 
méltó hozzáállással nagy lépéseket tett az egészség 
felé. Vércukor- és koleszterinértéke csökkent, májfunk-
ciói normalizálódtak, így gyógyszereit is csökkentettük. 
Könnyen mozog, hangulata, közérzete kiváló, fellépése 
magabiztos lett. Lendületesen folytatja a diétát a cél-
testsúly felé. 

Szeretettel gratulálunk!

Ø  Végre boldog vagyok,  
53,5 kg zsírtól szabadultam meg!

A hétköznapok során nagyon megviselt a rémisztő való-
ság, hogy 146 kg voltam, nem volt önbizalmam, félénk 
voltam, és sokszor szorongtam. Elhatároztam, hogy meg-
változtatom az életemet. 2020. április 28-án kezdtem az 
INSUMED orvosi diétát dr. Ispány Marietta doktornőnél. 
Nagyon lelkes voltam, és a célom elérésében segítséget 
kaptam.  A doktornő felügyelete biztonságot jelentett, és 
ahogy csökkent a súlyom, ez tovább növelte a kitartásom. 
2021. január 19-én 57,5 kg-os súlycsökkenést mértünk, eb-
ből 53,5 kg zsír volt. Nagyon hálás vagyok, mert az egész 
életem megváltozott. Jobb a közérzetem, az egészségem, 
az önbizalmam visszatért! Köszönöm!

Biztonságos és fertőtlenített környezetben ingyenes állapotfelmérés, zsírraktár-kalkuláció, testösszetétel- 
vizsgálat, anyagcseretérkép, orvosi tanácsadás, a máj glikogénszintjének ellenőrzése, diétás tanácsok.  
A fogyókúra elkezdésekor ingyenes mérés. HA MEG SZERETNE SZABADULNI A TÚLSÚLYTÓL ÉS AZ EZZEL 
JÁRÓ magas vérnyomástól, szív-érrendszeri betegségektől, magas koleszterinszinttől, refluxbetegségtől, ízületi 
gyulladástól, vagy ha nem tud teherbe esni, esetleg PCO-szindrómával küzd, akkor keressen meg minket!

Hódít az ORVOSI FOGYÁS!  
Fogyókúra orvosi segítséggel.

Dr. Ispány Marietta rendelése  
2021. 11. 17-én és 24-én NYÍLT NAPOT tart!  
INGYENES az orvosi mérés és tanácsadás.

Bejelentkezés: dr. Ispány Marietta 06-70/322-5982
Dr. Ispány Marietta vagyok, 9 éve foglalkozom az orvosi fogyókúrával. Célom, hogy 
minél több ember részesüljön ebben a terápiában, leadva a kilókat, megtanulva a 
helyes táplálkozást, elindulva a mozgás útján, elhagyva a gyógyszereket. Akár 5, 
10, 20, akár 70, 80, 100 kg-ot kell leadnia, fogadjon el egy egészséges, önbizalom-
mal teli életet, túlsúly nélkül, karcsú alakkal.

Sikertörténetek páciensektől kapott üzenetekben:

Dr. Ispány Marietta
Insumed orvosi-  

fogyókúra-specialista

Apróhirdetés
Gyermekmegőrzést, is-
kola-előkészítést vál-
lal napi 4-6 órában Mis-
kolc területén gyakorlott 
nyugdíjas óvónő. Helyszín 
megbeszélhető. Érd.: 06-
70/329-3622

Az akció érvényes: 2021. 11. 13-tól 2021. 11. 19-ig 
Star kéztörlő, 2 tekercs, 84,5 Ft/tekercs 219 Ft 169 Ft
Dosia mosópor, 300 g, 729,99 Ft/kg 249 Ft 219 Ft
Amodent fogkrém, 100 ml, 2890 Ft/l 319 Ft 289 Ft
Prelix téli szélvédőmosó, 1 l, -210C, 399 Ft/l 459 Ft 399 Ft
Duck WC-gél, 750 ml, 531,99 Ft/l 499 Ft 399 Ft
Coccolino öblítő, 925-1050 ml, 647,56-570,47 Ft/l 659 Ft 599 Ft
Garnier hajfesték, naturals, colors sensation 899 Ft 799 Ft
Aquella antibakteriális nedves kendő, 80 db-os, 9,98 Ft/db 999 Ft 799 Ft
Calgon vízlágyító, 500 g, 1998 Ft/kg 1099 Ft 999 Ft
Prevent jégoldó ae., 400 ml, 2747,5 Ft/l 1199 Ft 1099 Ft
Black dent szájvíz, aktív szenes, 500 ml, 1998 Ft/l 1259 Ft 999 Ft
Ariel folttisztító, pumpás, 750 ml, 1598,66 Ft/l 1499 Ft 1199 Ft
Active mosógél, 4,5 l, 333,11 Ft/l 1699 Ft 1499 Ft
Harmat WC-papír, 40 tekercs, 3 rétegű, 42,47 Ft/tekercs 2299 Ft 1699 Ft
Trinat 9in1 alapozó és fedőfesték, minden felületre, 0,75 l, 6665,33 Ft/l 5499 Ft 4999 Ft
Tapéta, többféle (10 fm/tekercs) 1999 Ft 699 Ft

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



A pandémia miatti három-
szori halasztás után újra 
megrendezték a Kassa-Mis-
kolc ultramaratont. Idén 
kétszer annyian indultak az 
embert próbáló futóverse-
nyen, mint legutóbb, két év-
vel ezelőtt.

2019-ben – 2 év kihagyás után 
– nagy sikerrel rendezték meg is-
mét a Kassa–Miskolc Ultrama-
raton futóversenyt. A Covid-jár-
vány azonban megakadályozta, 
hogy 2020-ban folytathassák a 
sorozatot. Idén szerették volna 
tavasszal megszervezni az erő-
próbát, ám a magyar és a szlová-
kiai egészségügyi szabályozások 
nem tették ezt lehetővé, így ha-
lasztásra volt szükség. A két or-
szág versenynaptárainak egyez-
tetését követően jelölték ki az új 
időpontot.

Szombaton viszont már nem 
volt akadálya a rajtnak: Mis-
kolcról, a Városház térről indult 
el a mezőny, innen Sajóvámos, 
Szikszó, Hernádkércs, Abaúj-
szántó, Vizsoly, Gönc, Kéked, 
Nyizna Misla és Krasna érin-
tése után érkeztek meg a spor-
tolók Kassára, a Szent Erzsé-
bet-dóm mellett kijelölt célba.

A III. Kassa–Miskolc Ultra-
maratonon – mely a hazai és 
külföldi hosszútávfutó társada-

lom számára kínál remek ver-
senylehetőséget – a példásan 
összefogó két testvérváros és 
megye, valamint a váltópont-
ként fontos szerepet vállaló te-
lepülések közötti összesen 115 
kilométeres távot magyar, 
dél-afrikai és szlovák futók tel-
jesítették. A mezőny több mint 
kétszer akkora volt, mint két 
évvel korábban: 42 egyéni in-
duló, egy páros és 40 váltó kez-
dő embere volt ott a rajtnál.

Az indulók között volt a Fan-
csalban élő 2019-es győztes, a 
címvédő Bogár János ultrafu-
tó-legenda is. A férfiak küzdel-
mében azonban nem őt, hanem 
a DVTK specialistáját nem 
tudták megközelíteni a többiek: 
Kohári Szabolcs 9 óra 55 perc 

52 másodperces idővel – egye-
düliként az egyéniben indulók 
között 10 órán belül lefutva a 
távot – lett a leggyorsabb a 115 
kilométeres versenyen.

– Nagyszerű érzés volt egy 
ilyen viadalon részt venni, ez 
már a hetedik ultramaratoni 
versenyem volt az évben, egy-
ben a legfontosabb, hiszen ha-
zai közönség előtt futhattam. 
Titkon reménykedtem a győ-
zelemben, de nagyon nehéz 
volt… 9 és 10 óra közötti időt 
terveztem, ami sikerült is. A 
pályát már tavasszal bejártam, 
így tudtam, hol kell odafigyel-
ni, így az emelkedőkre vagy a 
legnehezebb szakaszokra. A 
Gönc–Kéked-szakasz bizo-
nyult talán a legemberpróbá-

lóbbnak, ott nagy emelkedők 
voltak és már igencsak a táv 
vége felé jártunk – mondta a 
célba érkezés után a diósgyőri 
futó, hozzátéve, a maraton 
gyönyörűen megmutatja az 
abaúji táj szépségeit.

A női mezőnyből végig ki-
emelkedett Varga Dóra, aki 11 
óra 55 perc 55 másodperces 
időeredménnyel toronymaga-
san nyerte a hölgyek kiírását 
a második Ihász Veronikát és 
a harmadik Andrea Zelinovát 
megelőzve. Kohári Szabolcshoz 
hasonlóan ő is több mint 45 
perces előnnyel futott át a Kas-
sa belvárosában kijelölt célon.

A szervezők tervei szerint 
jövőre április 16-án rendeznék 
meg az ultramaratont.       MN
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Még napfelkelte előtt indultak a Városház térről az első maratonisták. Fotó: Juhász Ákos

Miskolcon védte meg vi-
lágbajnoki címét Fekete 
Miklós, így már nyolca-
dik alkalommal nyerte el 
a Világ Natúr Legerősebb 
Embere titulusát.

A tizenöt versenyzős me-
zőnyben mindössze ketten 
akadtak, akik képesek voltak 
tartani a lépést Fekete Mik-
lóssal a natúr erős emberek 
Generali Arénában rende-
zett világbajnokságán. Bár 
az első szám után a bajnok 
összeszedett egy bicepszsé-
rülést, ez sem akadályozta 
meg a címvédésben.

A harmincegyéves Fekete 
Miklós a végső számot telje-
sítve, szoros versenyben győz-
te le dél-afrikai vetélytársát: 
Jack Louis az utolsó, 280 ki-

logrammos súllyal már nem 
volt képes megbirkózni. A 
dobogóra még a svéd Henrik 
Elgh állhatott fel. A másik ma-
gyar induló, a szlovák színek-
ben versenyző Horvát Tamás 
ugyancsak sokáig a közvetlen 
élmezőnyben tartózkodott.

– Nagyon kiélezett volt a 
küzdelem, talán ez volt szá-
momra az eddigi legnehe-
zebb, mert hihetetlenül közel 
voltunk egymáshoz. Ráadá-
sul az elején a sérülésveszély 
is fennállt, az orvosok le akar-
tak beszélni a folytatásról, 
szóval egy hullámvasút volt 
ez a verseny – mondta a si-
kerével nyolcadik vb-győzel-
mét begyűjtő Fekete Miklós, 
aki már csak egy győzelemre 
van édesapja rekordjának be-
állításától.                           MN

Testvérvárosi ultramaraton Testvérvárosi ultramaraton 
rekordszámú indulóvalrekordszámú indulóval

Nyolcadszor is apja Nyolcadszor is apja 
nyomdokaiba lépettnyomdokaiba lépett

Negyedszer győztek zsi-
nórban

Sorozatban negyedik baj-
noki mérkőzését nyerte 
meg vasárnap Kaposváron 
a DVTK. Az NB II. 15. for-
dulójában a Szentlőrinc el-
len győzött 2–1-re Kondás 
Elemér csapata. A piros-fe-
hérek az első félidőben egy-
re jobban beszorították az 
ellenfelet, aminek gólban 
mérhető eredménye a 39. 
percben lett meg: Horváth 
Zoltán közelről lőtte a hazai 
kapusról kipattanó labdát 
a hálóba. A fordulás után 
a Szentlőrinc egyenlített 
Jancsó András révén a 61. 

percben, de Molnár Gábor 
góljával a DVTK negyedó-
ra elteltével visszavette az 
előnyt, melyet meg is őrzött 
a lefújásig. Ezzel a sikerrel a 
dobogó 3. helyére lépett fel 
a miskolci együttes. A vá-
logatott világbajnoki selej-
tezői miatt a hétvégén nem 
rendeznek fordulót, így leg-
közelebb november 21-én, 
vasárnap játszik a DVTK: 
17 órakor a Budaörsöt fo-
gadja.

Sorozatban 11 vereség
Az elmúlt három idényt 

a szlovák élvonalban töltő 
DVTK Jegesmedvék soro-

zatban tizenegyedik mér-
kőzését vesztette el a jég-
korong Erste Ligában. 
Múlt vasárnap a Titánoktól 
szenvedett 5–1-es vereséget 
hazai jégen Tokaji Viktor 
alakulata, majd 3–1-re ma-
radtak alul szintén otthon a 
Gyergyói HK-val szemben, 
amely egyhuzamban nyol-
cadik találkozóját nyerte 
a magyar bázisú ligában. 
Szombaton újabb miskol-
ci fellépés következett, ám 
ezúttal gólt sem tudtak ütni 
a Macik: 2–0-ra kaptak ki a 
DEAC-tól, így sorozatban 
tizenegyedszer szenvedtek 
vereséget a Ligában. Jót tesz 

a szünet most a DVTK-nak, 
mely legközelebb novem-
ber 16-án, kedden (18:00) 
az Újpest otthonában lép 
jégre.

Bitskey-emlékverseny – 
harmincnegyedszer

A múlt hét végén ren-
dezték a 27. Testvérvá-
rosok Kupa Nemzetközi 
Úszóversenyt és 34. Bitskey 
Z o l t á n - e m l é k v e r s e n y t . 
A Kemény Dénes Városi 
Sport uszodában két napon 
át harminchárom verseny-
számban közel háromszáz-
ötven versenyző mérte ösz-
sze tudását. A tizenhét 

magyar klub mellett Ma-
rosvásárhelyről, Csíkszere-
dáról és Kassáról is érkez-
tek úszók, míg Miskolcról 
mintegy hetven sportoló 
mérette meg magát a két 
nap során. A szervezők 
igyekeztek odafigyelni a 
járványhelyzet miatti szigo-
rítások betartására: a szülő-
ket például csak korlátozott 
számban, védettségi igazol-
vány felmutatásával enged-
ték be, emellett elkülönített 
szektorban kaptak helyet. A 
maszkot kötelező volt hasz-
nálni a medencetéren kívül. 
A verseny online is nyomon 
követhető volt.

RÖVIDTÁV

Pénteken Jantek Tamás 
férfifodrásszal, két miskolci 
Barber Shop tulajdonosával 
autózik majd Gulybán Péter.

A Borsod Autó Kft. jóvoltá-
ból az elektromos autópaletta 
egyik nemrég megjelent mo-
delljét, a Hyundai Ioniq 5-öt 
fogjuk kívül-belül alaposan 
megvizsgálni a Miskolc TV Su-
hanj velem! című műsorában.

Az extravagáns, innova-
tív modell tesztelésében egy 
ízig-vérig miskolci fenegyerek 
lesz Gulybán Péter segítségére, 
a férfihajak koronázatlan kirá-
lya, Jantek Tamás. Vendégünk 
15 évesen fogott először a kezé-
be ollót, akkor fertőződött meg 
a borbély szakmával. Ma már 

három Barber Shop tulajdono-
sa, melyek közül kettő Miskolc 
főutcáját ékesíti. A sikere egyik 
kulcsa az innováció, így nagy 
örömmel segített a Hyundai új 
modelljének bemutatásában.

Az autó tesztelése mellett 
a szórákozásé lesz a főszerep, 

mindemellett önökről sem fe-
ledkeztünk meg. Ismét lesz já-
ték, ahol értékes nyereményért 
szállhatnak harcba. Öveket be-
csatolni és suhanjanak ismét 
velünk! A műsor november 19-
én, pénteken 18:25-től látható a 
Miskolc Televízióban.            MN

A FÉRFIHAJAK KIRÁLYÁVAL SUHANUNK A FÉRFIHAJAK KIRÁLYÁVAL SUHANUNK 

Telefon: 30/9450-228
E-mail:  

info@bagameri-uleshuzat.hu
www.bagameri-uleshuzat.hu

Üléshuzat-  Üléshuzat-  
készítés,készítés,

kárpitjavításkárpitjavítás
Méretpontos,  

minőségi üléshuzat.
Bagaméri üléshuzat:  

az autós hálás lesz érte!
Hirdetés

Hirdetés

Jantek Tamás és Gulybán Péter a Hyundai Ioniq 5 társaságá-
ban. Fotó: Horváth Csongor
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Az első világháború hősei és 
áldozatai előtt tisztelgő fotó-
kiállítás nyílt a polgármeste-
ri hivatal aulájában.

Mezei Zsuzsanna miskolci mű-
vésztanár kereste meg Veres Pál 
polgármestert azzal a szándékkal, 
hogy a megyeszékhely is csatla-
kozzon az első világháború em-
lékét őrző és ápoló mozgalom-
hoz. A székesfehérvári székhelyű 
Krajczáros Alapítvány – melynek 
munkájában évek óta részt vesz 
Mezei Zsuzsa is – erős kapcsola-
tot épített ki határon túli szerve-
zetekkel, aktivistákkal. A szerve-
zet a világháború befejezésének 
évfordulóján, november 11-én, 
megemlékezéseket, valamint a 
témához kapcsolódó akciókat 
tart. Az, hogy Miskolc is csatla-
kozzon a mozgalomhoz, nem 
valóságtól elrugaszkodott ötlet, 
hiszen a Tizeshonvédokként is-
mert Kir.10. számú gyalogezred 
katonái mintegy 40 ezren indul-
tak a háborúba ebből a városból.

– Jó húsz évvel ezelőtt, ami-
kor Belgium flandriai részén 
voltam, a régi frontvonal te-
lepüléseit bejárva azt tapasz-
taltam, hogy a mai napig 
tisztelettel emlékeznek a világ-
háborús hősökre – vezette fel 
gondolatait Veres Pál polgár-
mester. – Ott találkoztam első-
ként a pipacs szimbólumával 

is, ami a véráldozat és a vesz-
teség jelképe. Vörös, mint a vér, 
és nagyon hervadékony virág, 
így hűen jelképezi az emberi 
lét mulandóságát is.

Szép hagyomány
A polgármester visszaem-

lékezett a Belgiumban megélt 
érzelmekre.

– Az ottani katonai teme-
tők nagyon megindítottak: 
hihetetlen hagyománya van 
Flandriában a különböző 
nemzetek és nemzetiségek ka-
tonai temetőinek ápolásában. 
Ez a tisztelet, amivel a múlt-
nak adóztak, mélyen megérin-
tett – mondta a városvezető, 
aki Miskolc kollektív emléke-
zetét is becsesnek tartja.

– Szobor és utcanév is állít 
emléket a város híres gyalog-
ezredének. A cserkészeknek 
hála, a Hősök temetője újra 
látogatható és megemléke-
zésekre is alkalmas. Ennek a 
katonai sírkertnek a történe-
tét több évtizedes munkával 
feltárták: idén jelentette meg 
a Háromkő Egyesület azt a 
kötetet, amelyben Tóth Ar-
nold, a Herman Ottó Múze-
um korábbi igazgatója ennek 
a munkának az eredményeit 
teszi közzé.

A megemlékezés gerincét az 
a több mint 30 darabból álló 
fotókiállítás alkotja, amit kedd 
délután nyitottak meg a hiva-
tal aulájában. A képek a vér vi-
rágait jelenítik meg különböző 

művészi képek és montázsok 
formájában.

Emlékeztek
Az ünnepségen korabe-

li dallamokat csalogatott elő 
hangszeréből Molnár István, 
a Miskolci Nemzeti Színház 
művésze, Polgár Bendegúz, a 
Földes Ferenc Gimnázium ta-
nulója pedig elszavalta az első 
nagy világégés miskolci poétá-
jának, Sassy Csabának Halot-
tak napján című versét.

Miskolcon – csatlakozva a 
Krajczáros Alapítvány felhívá-
sához – november 11-én csen-
des megemlékezéssel egybekö-
tött gyertyagyújtást tartottak a 
hivatal épületében.

Bájer Máté
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A vér virágaival állítottak emléketA vér virágaival állítottak emléket

Az emberi lét mulandóságát is jelképezik a kiállított képek. Fotó: Mocsári László

Hirdetés

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
November 15., hétfő: 06:00 Az előző 

esti adás ismétlése (12) 09:50 Képúj-
ság (12) 18:00 Híradó (12) 18:15 Idő-
járás-jelentés (12) 18:25 Highlights 
(sportmagazin) (12) 19:00 Híradó 
ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 
19:25 Kilátó (közéleti magazin) 
(12) 20:00 Híradó ism. (12) 20:15 Idő-
járás-jelentés (12) 20:25 Fuchs Jenő, az 
első ember (12) 21:15 Képújság (12)

November 16., kedd: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése (12) 09:20 Képúj-
ság (12) 18:00 Híradó (12) 18:15 
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Sport-
percek (12) 19:00 Híradó ism. (12) 
19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 
Első segély (12) 20:00 Híradó ism. (12) 
20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 
Gyökérkeresők, Ezredvégi emberke-
reskedelem (12) 21:50 Képújság (12)

November 17., szerda: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése (12) 09:20 Képúj-
ság (12) 18:00 Híradó (12) 18:15 
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Egész-
ségpercek (12) 19:00 Híradó ism. 
(12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 
19:25 Kilátó (közéleti magazin) 
(12) 20:00 Híradó ism. (12) 20:15 Idő-
járás-jelentés (12) 20:25 Basszuskulcs 
(ism.) (12) 21:00 Képújság (12)

November 18., csütörtök: 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése (12) 09:20 Képúj-
ság (12) 18:00 Híradó (12) 18:15 Idő-

járás-jelentés (12) 
18:25 Promenád 
(kulturális maga-
zin) (12) 19:00 Híradó ism. (12) 19:15 
Időjárás-jelentés (12) 19:25 Highlights 
ism. (12) 20:00 Híradó ism. (12) 20:15 
Időjárás jelentés (12) 20:20 Polgár40 
(12) 21:15 Képújság (12)

November 19., péntek: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése (12) 10:00 Képúj-
ság (12) 18:00 Híradó (12) 18:15 Idő-
járás-jelentés (12) 18:25 Suhanj ve-
lem! (12) 19:00 Híradó ism. (12) 19:15 
Időjárás-jelentés (12) 19:25 Gazdasá-
gi Navigátor (12) 20:00 Híradó ism. 
(12) 20:15 Időjárás jelentés (12) 20:25 
Hazatérők (12) 21:30 Képújság (12)

November 20., szombat: 07:00 Az előző 
esti adás ismétlése (12) 11:00 Képújság 
(12) 18:00 Krónika (heti hírösszefog-
laló) (12) 18:25 Egészségpercek ism. 
(12) 19:00 Krónika ism. (12) 19:30 Su-
hanj velem! ism. (12) 20:00 Krónika 
ism. (12) 20:25 Kisebbségben Kárpát-
alján (12) 21:30 Képújság (12)

November 21., vasárnap: 07:00 Az 
előző esti adás ismétlése (12) 11:20 
Képújság (12) 16:00 Hívőszó (12) 
18:00 Kilátó ism. (12) 18:25 Prome-
nád ism. (12) 19:00 Kilátó ism. (12) 
19:25 Highlights ism. (12) 20:00 Kró-
nika ism. (12) 20:30 Gazdasági Navi-
gátor ism. (12) 21:00 Képújság (12).

November 13., szombat
10:00-19:00 Márton-napi mulatság, Ke-

rekerdő Baba-Mama Ház és Játszóház
14:00-17:00 és 18:00-21:00 Közönségkor-

csolya, II-es pálya a Jégcsarnok mellett
17:00 Pókerverseny, Tropicana Casino
18:00 Kowalsky meg a Vega, DVTK Aréna
18:00 DVTK – Vasas-Óbuda – röpladba női 

Extraliga 5. forduló, Generali Aréna
19:30, 20:30 és 21:30 Szaunaprogram, 

Miskolctapolca Barlangfürdő
20:00 Karaoke-party, Liverpool Söröző
21:00 Hódítás éjszakája – fellépő: Bar-

ta és Elektra, védettségivel látogatha-
tó, Block Bistro

22:00 Sterbinszky House Classics, Helynekem
November 14., vasárnap
10:00-13:00 és 14:00-17:00 Közönségkor-

csolya, II-es pálya a Jégcsarnok mellett
10:30 Holle anyó – bemutatóelőadás, 

Miskolci Csodamalom Bábszínház
November 15., hétfő
17:30 Test és lélek – a mentális egészség 

megőrzése, Ifjúsági és Szabadidő Ház
19:00 Almási Kitti klinikai szakpszicholó-

gus: (Újra) hiszek magamban, Művé-
szetek Háza

November 16., kedd
10:00 Ötvenéves az intézmény, József At-

tila Könyvtár
13:30 Holle anyó – Papírszínházas fog-

lalkozás, hópehely készítése, Tompa 
Mihály Könyvtár

17:30 Vértes György: Egy rockfotós nap-
lója, Ady Endre Művelődési Ház

22:00 Krisz Rudi koncertje, Rockwell Klub
November 18., csütörtök
16:30 Pilinszky 100 – előadások, II. Rákó-

czi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
16:30 100 történelmi érdekesség Mis-

kolcról – könyvbemutató, Petőfi Sán-
dor Könyvtár

16:30 Retró diafilmvetítés – Mik-
lós püspök legendája, József Atti-
la Könyvtár

17:00 Világ/kép – fotókiállítás meg-
nyitója, Szabó Lőrinc Idegennyel-
vi Könyvtár

18:00 Hang-ár: a Bartók Béla Zene- 
és Táncművészeti Szakgimnázium, 
Művészetek Háza

November 19., péntek
16:30 Gyökereink a mesében és a test-

ben, Pontközpont
17:00 Mikulás-ajándékok gyűjtése – 

szociológus, szín- és csellóművész 
előadása, MAB-székház

18:00 Moby Dick-koncert, Ady Endre 
Művelődési Ház

18:00 DVTK Jegesmedvék – UTE, Ers-
te Liga alapszakasz 93. forduló, Jég-
csarnok

19:00 Rákász Gergely orgonaművész 
koncertje, Miskolci Görögkatolikus 
Általános Iskola

November 20., szombat
10:00 Közös-s-égi vásár, Avasi Közös-

ségi Kávézó
17:30 Reneszánsz lakoma, Aranykoro-

na Történelmi Étterem-Hotel & Lát-
ványpince

19:30, 20:30 és 21:30 Szaunaprogram, 
Miskolci Barlangfürdő

22:00 Groovehouse a retro partin, 
 Rockwell Klub

November 21., vasárnap
9:00-14:00 Miskolci termelői nap, 

 Erzsébet tér
10:00 Karácsonyi tündérlak készítése, 

Kreatív és Hobby Sarok
15:00 DVTK – Vasas, kosárlabda NB I. A 

csoport 8. forduló, DVTK Aréna
17:00 DVTK – Budaörs, labdarúgó NB 

II. 16. forduló, DVTK Stadion

PROGRAMAJÁNLÓ 

NOVEMBER 13., SZOMBAT 19:00 
DÉJÀ VU, bérletszünet, Nagy-
színház

19:00 KALAND – SZÍNMŰ 
KÉT RÉSZBEN, a Kassai Thá-
lia Színház előadása, Kamara

NOVEMBER 16., KEDD 19:00 BOL-
HA A FÜLBE, Egyetemi bérlet, 
Nagyszínház

19:00 DIXIE KLUB, Játékszín

NOVEMBER 17., SZERDA 18:00 BOL-
HA A FÜLBE, Ferenczi ifjúsági 
bérlet, Nagyszínház

NOVEMBER 18., CSÜTÖRTÖK 18:00 

SZENTIVÁNÉJIÁ!, bérletszü-
net, Nagyszínház

NOVEMBER 19., PÉNTEK 19:00 

SZENTIVÁNÉJIÁ!, bérletszü-
net, Nagyszínház

NOVEMBER 20., SZOMBAT 11:00 
KAKAÓKONCERT, Nagy-
színház nézőtéri társalgó

19:00 BOLHA A FÜLBE, Sebes-
tyén Mihály bérlet, Nagyszín-
ház

19:00 TILTOTT ÖSVÉNYEK 
/ NEM ÉN VOLTAM – tánc-
előadás, Bemutatóbérlet, Ka-
mara

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

Művészetek Háza, Uránia-terem:

November 11-17., csütörtök-szer-

da, (kivéve vasárnap) naponta 15:30 A 

farkas és az oroszlán, 17:30 A boldogság 

íze, 20:00 Túl jó srác a pasim | Novem-

ber 14., vasárnap 15:30 Az örökbeadás, 

17:30 Én vagyok a te embered, 20:00 Haj-

tóvadászat | November 18-24., csütör-

tök-szerda, naponta 17:00 A feleségem 

története, 20:00 Külön falka | November 

18-21., csütörtök-vasárnap, naponta 
15:00 Sabaya

Művészetek Háza, Béke-terem:
November 11-13., csütörtök-szom-
bat, naponta 16:00 Szent Ignác útja – 
Camino Ignaciano, 18:00 Elk*rtuk | No-
vember 11-17., csütörtök-szerda, 
(kivéve vasárnap) naponta 20:15 A Bu-
dapest-művelet | November 14., va-
sárnap 13:45 Elk*rtuk, 16:00 Mese a ba-

rátságról, 17:45 Anette, 20:15 Legjobb 
tudomásom szerint | November 15-24., 
hétfő-szerda, naponta 18:00 Elk*rtuk | 
November 15., hétfő 16:00 A szülész-
nő | November 16., kedd 16:00 Most és 
halálunk óráján – A rózsafüzér ima ereje | 
November 17., szerda 16:00 Soha töb-
bé nem fog havazni | November 18-24., 
csütörtök-szerda, naponta 16:00 A mű-
vészet templomai: Botticelli és a Medici-
ek, 20:15 Könyvesbolt Párizsban

MOZIMŰSOR



Mozaik Miskolci Napló12
3

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

Akkor és most. A korabeli kép leírása a Fortepanon így hang-
zik: Szinva-híd a Déryné utcánál. Parkosított zöldfelületek, ke-
rékpárút, díszburkolattal ellátott sétányok – így néz ki most a 
Kandia utca és a Széchenyi utcai épületek hátsó homlokzatai 
közötti terület, mely szervesen kapcsolódik a közeli Szinva te-
raszhoz és a vendéglátó egységekkel teletűzdelt szórakozó-
negyedhez. Az 1955-ből származó felvételen mindennek még a 
nyomát sem látni: a szemünk elé ez a városrész tárul, amit még 
ekkoriban is Miskolc Velencéjének hívtak. A terület a Szinva sza-
bályozásával párhuzamosan veszítette el régi arcát: a patakot a 
Bartók tér és a Kandia (Rudas) utca között lefedték, a medret pe-
dig szinte mindenhol keskenyítették és mélyítették is. A terüle-
tet a kétezres évek elején újították fel, ekkor kapta meg jelenlegi 
funkcióit. (Tajthy Ákos szövege, Mocsári László fotója, a régi felvétel forrá-

sa: Fortepan/Kotnyek Antal)

GazdikeresőGazdikereső

Már-már karneváli a kavalkád – állapíthatta meg az, aki néhány évvel ezelőtt járt utoljára a helyi régiségvásáron. A Miskolcot 
négyhetente eluraló esemény nem pusztán hagyomány és intézmény: légkör, közérzet és kedélyállapot. A veterán autók expójával és 
terepszemléjével tarkított piacon a mögöttünk hagyott vasárnap is volt szinte minden. Talán még gombostű is - ám az egészen bizto-
san nem a földön, ugyanis azt leejteni aligha lehetett volna. Remélhetőleg a járványhelyzet nem fogja útját állni, hogy decemberben 
ismételten kilátogassunk a műtárgyak és antikvitások – és egyre inkább: a sokféle egyebek – börzéjére. Fotó: Juhász Ákos

MINDENÜNK  MINDENÜNK  
A RÉGISÉG A RÉGISÉG 

Ezen a héten Grétát (5816), a Miskolci Állategészségügyi Telep 
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltások-
kal, 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.

Bekerülés helye: Geró János u.
Fajta: keverék
Kor: 2 év
Neme: szuka
Szín: világosbarna
Súlya: 21 kg
Magasság: 45 cm

Jóravaló, kedves kutya. Védi 
a területét, de pusztán a hang-
ját hallatja, nem viselkedik 
agresszívan. Emberközpontú, 
bújós eb, ezáltal remek tagja 
lehet egy családnak. Gyerme-
kek mellé is ajánlható.

Hirdetés

Könyvújdonságok a Géniusztól 
3

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ez-
úttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük, 
megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy e-ma-
ilben küldjék el! Beküldési határidő: 2021. novem-
ber 24. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes 

megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A nye-
reményt a Géniusz Könyváruház biztosítja. 

A Miskolc Televízió Hívőszó 
című műsorában november 
14-én, vasárnap 14 órától az 
Avas-déli templom szentelé-
sét és Dandé András lelkész 
beiktatását élőben közve-
títjük.

Ismét előírás a maszk és a 
kézfertőtlenítés a római kato-
likus templomokban.

A Mindszenti templom ta-
nácstermében gyóntatnak 

szombat este 6-tól és vasárnap 
minden szentmise alatt.

A Magyarországi Reformá-
tus Egyház Zsinati Tanácsa 
közleményében a súlyosbodó 
járványhelyzet miatt arra kér 
mindenkit, hogy az istentisz-
teleteken, illetve rendezvé-
nyei ken viseljenek maszkot.

Péntekenként a fiataloknak 
ifjúsági bibliaóra van este 6 
órától a Deszkatemplom mel-
letti gyülekezeti teremben.

HARANG-HÍREK

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) A héten pontot tehet egy kényes 
és bonyolult ügy végére. Akár kihűlt kapcsolatról, akár működés-
képtelen munkahelyi viszonyról, akár kellemetlen barátságról le-

gyen szó, eljött az idő a búcsúzásra. Ezt most könnyedén megteheti.

Bika (április 21 – május 20) Figyeljen oda az álmaira! Nem 
kell persze mindent szó szerint vennie, de az biztos, hogy ál-
mának fontos jelentése van. A megfejtésben egy idősebb ba-

rátja segíthet. Mesélje el neki az álmát!

Ikrek (május 21 – június 21) Újabb fellángolást hozhat az 
életébe ez a hét. Ezzel jócskán megperzselheti magát, és má-
sokat is. A fájdalomtól megóvhatja a lelkét, ha nem flörtöl 

meggondolatlanul. Érdemes időt adni, hogy kibontakozzanak az érzések.

Rák (június 22 – július 22) Ne csodálkozzon rajta, ha a párja 
számonkéri a régi ígéreteket. Ahelyett, hogy sértésnek veszi, in-
kább váltsa őket valóra. Még az sem baj, ha nem teljesen úgy tesz, 

ahogy tervezték. De a párja egészen biztosan értékelni fogja az igyekezetet.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Sokszor forognak a gon-
dolatai a pénz körül. Szerencsére ez most nem csupán keserű-
séget, de teremtő, értelmes elhatározásokat is jelent. Amikor 

lehetősége nyílik rá, hogy több pénzt keressen, akkor azzal érdemes is élnie.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Elképzelhető, hogy elé-
gedetlenkedik a héten, ezt meg kell osztania a kedvesével. Persze 
az sem mindegy, milyen módon teszi ezt meg. A végső kifakadás, 

a viták megelőzésére hívja el a párját vacsorára, sétára, nyugodt beszélgetésre!

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Szép reményekkel in-
dul neki a hétnek, de egy váratlan probléma rögtön megakasztja 
a lendületet. A humorérzéke szerencsére sok nehézségen átlen-

díti, mert távol tartja attól, hogy lelkileg is beleengedje magát a történésekbe.

Skorpió (október 24 – november 22) Egyre többen néznek önre 
más szemmel. A különleges csáberő, ami mostanság árad önből, 
nemcsak abban segítheti, hogy új kapcsolatokat kössön, hanem 

abban is, hogy a régieket megújítsa. A kérdés az, mit szeretne valójában.

Nyilas (november 23 – december 21) Ha még nem házas, 
de van párja, jól tenné, ha elengedné az elköteleződéstől való 
félelmet. Rá kell jönnie, hogy a párja pontosan olyan, mint aki-

ről mindig is álmodott. Ne halogassa a boldogító igen kimondását!

Bak (december 22 – január 20) A magánéletében tapasztal-
ható nehézségek mind-mind a múltban gyökereznek. Minden-
képpen fontos, hogy ezeket fejtse meg, tudatosítsa magában. 

Amint ráébred a problémák gyökerére, a gyógyulás is magától megtörténik.

Vízöntő (január 21 – február 19) Legyen határozottabb a héten! 
Főként a munkahelyedén kellene jobban kiállnia az ötletei mellett. 
Ha nem akarja, hogy folyton támadják, akkor önnek is ki kell áll-

nia magáért. Különben ne lepődjön meg, ha a kollégák nem tisztelik a határait.

Halak (február 20 – március 20) Ha nincs saját jövedelme, ak-
kor a párjától való anyagi függőség mostanra igencsak frusztráló 
lehet. Jól teszi, hogy változtatni akar ezen. Érdemes böngészni az 

álláshirdetéseket, érdeklődni, mert a héten jó lehetőségre bukkanhat.

Szakmai önéletrajzokat a 
jaborcsik.agnes@inter-v.hu  

e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft. keres  

TAKARÍTÓ  
munkakörbe  

munkatársakat,  
azonnali kezdéssel.

Tel.: +36 20 488 6007
(H-P: 7:00-15:00)
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