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Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban – térítésmentes

BÚÉK MISKOLC!
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Remek hangulatban búcsúztatták
az óévet a miskolci szépkorúak

A Szent István téren bulizott
a város december 31-én!

„MINDENKI ITT VOLT,
MINDENKI TÁNCOLT!”
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„A 2019-es év a döntések éve lesz Európában,
Magyarországon és városunkban is”
KRIZA ÁKOS POLGÁRMESTER ÜNNEPI KÖSZÖNTŐJE
Karácsonykor, ahogy ezt Ady
Endre csodálatosan megfogalmazta „Magába száll minden
lélek”. A szeretet ünnepe megnyit egy kaput, amely mögött
a legfőbb ajándékot, a közösséget találjuk. A közösséget, a
családot, amely a nemzet építő
egysége, a közösséget, amelyhez tartozunk: itt Miskolcon,
Magyarországon és a Kárpát-medencében.
Biztonságos, erős várost és
erős országot építünk. Olyat,
ahol öröm az ünnep és kiszámít-

hatóak a mindennapok. Olyat,
ahol szép feladat családot alapítani, gyermeket nevelni.
Az elmúlt évben, években a
közösségek megerősítésére törekedtünk. Ez új lehetőségeket teremtett a miskolciak számára:
Helyi közösségek döntenek a
fejlesztésekről Diósgyőrben és az
Avason. A közösségi tervezés indította el a város főtere és a történelmi Avas küszöbön álló beruházásait. A gazdasági életben
elért sikereink biztatást jelentenek a jövőre nézve is. Ma már
természetes, hogy a Salkaházi

Programmal segítjük az időseket. Biztos munkahelyeket kínál
a város. Válogathat a lehetőségek között az, aki a boldogulását
munkával akarja megteremteni.
A család számára a stabilitás
az egyik legfontosabb dolog. A
ma biztonsága mellett látniuk
kell a holnap biztonságát is. Hasonlóképpen működik ez egy
nagyobb közösség, a város életében is.
A fejlődés a folytonosságon
múlik és az akaraton, amely ezt
biztosítja. Közös döntéseink határozzák meg, milyen irányba

haladunk. A 2019-es év a döntések éve lesz Európában, Magyarországon és városunkban is.
Családjaink jelenét és a most felnövekvő nemzedék jövőjét alapozhatjuk meg, amennyiben helyesen határozzuk meg az irányt.

Becsüljük meg nyugodt hétköznapjainkat, hétköznapi békénket. Együtt teremtettük meg
ezt magunknak. Ezt kell megőriznünk, hogy Isten segítségével januárban új reményekkel
lássunk munkához.

Áldott karácsonyt, és szeretetben gazdag új esztendőt kívánok
minden miskolcinak!
(Elhangzott karácsonykor és
szilveszterkor a Miskolc Televízióban)

„EZ EGY NAGYSZERŰ KÖZÖSSÉG!”
Előszilveszteri batyusbállal
folytatódott december 28-án
a Salkaházi Sára Program
a Generali Sportarénában.
Telt ház, roskadásig megtelt
asztalok, mosolygós, táncos
lábú szépkorúak... – Miskolc
nyugdíjas közössége ezúttal
sem okozott csalódást,
jókedvből is jelesre vizsgáztak!

Számos érdekes programelemmel biztosítottak kellemes szórakozást,
kikapcsolódást az elmúlt
esztendőben a Salkaházi
közösség számára. Talán nem is volt olyan évszak, amikor nem tudtak
együtt szórakozni valamilyen közösségi eseményen. A Salkaházi Program
vezetői és szervezői rengeteg lehetőséget kínáltak a kikapcsolódásra, az év utolsó napjaiban
is. Az előszilveszteri batyusbálon fellépett Karcagi Nagy Zoltán, Kántor László és zenekara,
valamint Balázs Pali és Charlie.
A sportcsarnokot teljesen
megtöltő szépkorú közönséget
elsőként Kiss János alpolgármester köszöntötte, tolmácsolva Kriza Ákos polgármester, és
Hubay György programigazgató üdvözletét is. Az est műsora
kapcsán – Illyés Gyula A derűs öreg című verséből idézve
– Kiss János úgy fogalmazott:
látva a finomságokkal teli asztalokat, minden bizonnyal ízle-

Remek hangulatban búcsúztatták
az óévet a miskolci szépkorúak

tes borokat kortyolgatnak majd,
és sokan táncra perdülnek az
este folyamán.
Az asztaltársaságok, kedélyesen beszélgető szépkorúak között sétálgatva, elsőként
Magyar Bertalannét szólítottuk meg, aki elmondta, a programokon általában nyugdíjas klubjuk tagjaival együtt
vesznek részt. – Ezeken a közösségi, kulturális eseményeken mindenki jól érzi magát,
örömmel jövünk. Igazi közösség kovácsolódott össze Miskolcon. Nagyon jól esik, hogy
ennyire törődnek, foglalkoznak velünk. Megdolgoztunk
érte – nyilatkozta a hölgy mosolyogva.

Baráti társasággal érkezett a mulatságra Kristóf Béla
Györgyné is, aki az elsők között kezdett el táncolni. Két
csárdás között szánt rá néhány
percet, hogy elmondja: ki nem
hagyna egyetlen ilyen Salkaházi-eseményt sem! – Nagyon
sokan jöttünk el most is, tele
van a sportcsarnok. Szeretek itt
lenni, a barátaimmal, és a Salkaházi-közösség többi tagjával.
Tapasztalataim szerint új barátságok, sőt szerelmek is köttetnek egy-egy ilyen programon. Valóban összekovácsoló
erejük van ezeknek a báloknak,
és a többi, év közben rendezett
salkaházis
rendezvénynek.
Mindannyiunk nevében, csak
annyit tudok kérni, hogy folytassák, sőt fejlesszék ezt a programot, mert nagyon szeretjük
– hangoztatta.
Hegyi István szintén nagyra értékelte a kezdeményezést,
mint mondta, végre valahol elindult valami, amivel egy vá-

ros kifejezi, hogy megbecsüli a
nyugdíjasait. – Ez számunkra
egyfajta kárpótlás is a korábbi
időszakok miatt, amikor úgy
érezhettük, hogy megfeledkeztek rólunk. Szeretetet kapunk
és megbecsülést, ami egy ekkora közösségben is megélhető. A város és a szépkorúi igazi
közösséggé váltak – hangsúlyozta.
Társasággal járnak a bálokra Keresztesi Éváék is. Mint
mondták, nagyon szeretik
Karcagi Nagy Zoltánt és azt a
hangulatot, ami ezeket a programokat jellemzi. Nagyon jól
érzik magukat egymás társaságában, de a szomszéd asztaltársaságokkal is szívesen
beszélgetnek, ismerkednek. –
Úgy gondoljuk, nagyon jó ötlet
volt annak idején elindítani a
Salkaházi Sára Programot, jót
tesz a megbecsülés a szépkorúak hangulatának. Öröm látni, mennyien részesei lehetünk
ennek – mondta el Éva.

ÉLŐZENÉVEL IS SZÓRAKOZTATOTT AZ ADVENTI VILLAMOS
Nemcsak a Szent István tér
rejtett varázslatos meglepetéseket az adventi időszakban, a város ikonikussá vált adventi villamosa
is tartogatott különleges
ajándékokat a miskolciaknak.

nyűgözi le az utasokat Miskolcon. A szerelvény külsejét
több héten át kézzel festették,

A kívül-belül ünnepi díszbe öltöztetett miskolci adventi villamos idén is advent
első vasárnapján indult el.
A szerelvény minden évben
megújul, új látványelemekkel gazdagodik – most egy
életre kelt, mozgó jégpalota

Miskolci Napló

és a jégpalota hatást a készítők 3D-s látványos elemekkel
fokozták.

Az ünnepi hangulatot a
külső világítás teszi teljessé,
belül pedig igazi ezüst-fehér
palota várja az utasokat. A
nagy sikerű látványkandalló és az előtte lévő szép kanapé most sem hiányozhat
a villamosról, ahogy a karácsonyi mesefigurák sem.
Ugyancsak jól, ismert állandó eleme az ünnepi járműnek a folyamatos, karácsonyi
zene, amely egész menetidő
alatt szól. Bronzvasárnap a
Mikulás és krampuszai ellenőrizték az utazóközönség
jegyeit, és vasárnaponként

élőzene is szórakoztatta a
közönséget. Az adventi villamos érvényes bérlettel és

menetjeggyel használható az
egyes villamos vonalán, január 6-áig.
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HIVATALOS: CSAKNEM 30 MILLIÁRDOT AD A KORMÁNY
MISKOLCTAPOLCÁRA ÉS A DIÓSGYŐRI VÁRRA!
Csaknem 30 milliárd forintot biztosít az állam a Diósgyőri
várra és a miskolctapolcai fürdőkomplexumra – tájékoztatott közleményében a miskolci városháza.
Több mint 10 milliárd forint
többlettámogatást ítélt meg a
kormányzat a Diósgyőri vár
további rekonstrukciójára –
olvasható a Magyar Közlöny
egyik legfrissebb számában.
A vár újjáépítésének második
üteme, és a vár környékének
rendezése összesen 16 milliárd forintból valósul meg, és
várhatóan 2021-ben fejeződik

be – írják. Ezzel egyidejűleg a
Miskolctapolcai Strandfürdő
közel 13 milliárdos támogatásáról szóló okirat is elkészült.
A kormányzati forrásoknak
köszönhetően Miskolcé lesz
Közép-Európa legmesésebb
középkori vára, és az egyik legmodernebb fürdőkomplexuma – zárul a városháza közleménye.

GYORSABB ÉS BIZTONSÁGOSABB LESZ A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS, MISKOLCON IS

Január 1-től kötelezővé vált
a Magyar Sürgősségi Triázs Rendszer

Január 1-től megváltozik a
sürgősségi ellátás rendje,
gyorsabb és biztonságosabb
lesz. A változásnak köszönhetően a lehető legrövidebb
idő alatt rögzítik a betegek
adatait a sürgősségi ellátás
informatikai hálózatában
– tájékoztatta szerkesztőségünket a megyei központi
kórház.
Az úgynevezett triázs rendszernek köszönhetően - amely
súlyossági kategóriákat különböztet meg - a beteget azonnal besorolják, aktuális állapotának megfelelően. A triázs
elvégzése garantálja a magas
kockázatú betegek kiemelését
a kevésbé sürgős ellátást igénylők közül.
A sürgősségi betegellátás átalakítását illetően komoly előkészítő munka zajlott annak
érdekében, hogy az igényekre
jobban reagáló ellátórendszer
alakuljon ki – hangsúlyozza

a kórház közleménye. A sürgősségi ellátás kulcsa az úgynevezett triázs rendszer, a súlyossági kategóriák használata.
Mindegyik kategória esetében
meghatározzák, hogy mennyi
időn belül kell az adott betegnek ellátást kapnia. Cél, hogy
a lehető legrövidebb időn belül – mentővel történő érkezéskor 5 percen belül – rögzítsék
a beteget a sürgősségi ellátás
informatikai
rendszerében,
majd 10 percen belül sorolják
be a triázs rendszerben állapotának súlyossága szerint. Ezt
a célt szolgálja a 2019. január
1-től kötelezővé váló Magyar
Sürgősségi Triázs Rendszer
(MSTR), amely egyszerűbb,
gyorsabb és kiszámíthatóbb
működést eredményez.
A rendszer fontos résztvevője az úgynevezett triázs ápoló, aki a beteg megérkezését
követően azonnal elvégez egy
gyors, 1-3 perces elsődleges
állapotfelmérést, és ha a páci-

ensnek azonnali beavatkozásra
van szüksége, a triázs ápoló késedelem nélkül a megfelelő kezelőhelyiségbe irányítja.
Az új rendszer része a sürgősségi osztályos diszpécser is,
akinek feladatai közé tartozik
egyebek mellett a betegfogadás, az információadás, a felvilágosítás, a betegdokumentáció előkészítése. A diszpécser
folyamatosan összeköti a betegeket a közvetlen ellátókkal, és
időpontot egyeztet további ellátásra.
Gyakran előfordul, hogy a
betegek a sürgősségi ellátást
veszik igénybe „kisebb” egészségügyi problémával. A lényeg,
hogy ellátatlanul senki se távozzon az intézményekből, ugyanakkor a kevésbé súlyos esetek
ne terhelődjenek rá a szakmailag magasan képzett, komoly
technikai tudással bíró szakemberekre, akiknek a traumás
vagy egyéb, akut helyzetekben
kell helytállniuk. Ezért a sür-

gősségi rendszer átalakításának
fontos eleme az Akut Alapellátó Egység, amely révén a beteg
az egységes rendszeren keresztül lép be a kórházi sürgősségi
rendszerbe, majd a triázst végző
szakember az elsődleges vizsgálat során és feltételek mentén
dönt a továbbiakról.
A Magyar Sürgősségi Triázs
Rendszer bevezetésével a teljes
magyar sürgősségi ellátórendszerben a biztonságos és költséghatékony betegellátás és egy
egységes szemlélettel működő,
gördülékeny rendszer jön létre.
A betegbiztonság garanciája
mellett az ellátó egységek, osztályok terhelésének csökkentését szolgálja, biztosítja a strukturált szervezést, a sürgősségi
osztályok hatékonyabb működését. A többletfeladatokra a
sürgősségi ellátást végző 59
fekvőbeteg-szakellátó intézmény éves szinten 677 millió
forintos többletfinanszírozásban részesül.

HIDAKAT
ÚJÍTOTTAK FEL

Két gyalogos fahíd újult
meg teljes szerkezetében
nemrégiben a Győri Kapuban. A Tímármalom
utcai és Gyula utcai átkelőhelyek szerkezetének
teljes cseréjét a közvetlen
balesetveszély elhárítás
miatt kellett elvégezni.
Mivel korábban ismeretlen elkövetők a híd korlát
szerkezetét megrongálták,
járófelületéből több elemet
elvittek, a helyzet rendezése érdekében összefogtak
a Győri Kapu önkormányzati képviselői.

Nagy Ákos és Hollósy
András több mint hatmillió
forintból újították fel a r ossz
állapotban lévő, balesetveszélyes fahidakat. Az óév
utolsó miskolci beruházását
a helyszínen mutatták be a
sajtó képviselőinek.
Hollósy András tájékoztatójában kiemelte, a
Tímármalom és a Gyula utcai átkelőhelyek szerkezetének teljes cseréjét a
közvetlen
balesetveszély
elhárítása miatt kellett elvégezni. Mindkét híd több
mint 13 méter nyílású, a
Tímármalom utcai négy, a
Gyula utcai két méter széles. A hét minden napján

igen nagy itt a gyalogos-forgalom – tette hozzá Hollósy
András.
A képviselők az önkormányzat
támogatásával,
több mint 6 millió forintból
újították fel a hidakat, a rekonstrukcióban az Északerdő is segített. Nagy Ákos a
helyszíni sajtótájékoztatón
arról is szólt, hogy a 12-es
választókörzetben rég tervbe volt már véve a mostani beruházás. – A közelben
bevásárlóközpontok vannak, de most már az ipartelepeket is könnyebben, biztonságosabban meg tudják
közelíteni a helyiek – hangsúlyozta.
Mint elhangzott, az utóbbi időszak látványos fejlesztései közé – játszóterek
megújulása, növények, fák
ültetése – jól illeszkedik a
mostani, infrastrukturális
beruházás is.

Új MVK járat indul, több busz menetrendje változik
2019. január 2-tól új autóbusz viszonylat indul 53-as számjelzéssel a Majális-park – Miskolc Déli Ipari Park – Joyson
útvonalon, emellett módosul az 1-es és 54-es autóbuszok
menetrendje. Az új, 53-as autóbusz a Joyson Kft. kérésére
indul.
Útvonala Miskolc Déli Ipari
Park – Joyson irányába: Majális-park – Hegyalja u. – Árpád
u. – Kiss tábornok u. - And-

rássy u. - Harmadik u. – Fürdő
u. – Gózon L. u. - Batthány sor
– Csermőkei u. – Futó u. – Pesti út – 304. sz. út – Joyson út.

Útvonala Majális-park irányába: Joyson út – 304-es sz. út
– Pesti út – Futó u. – Csermőkei u. - Batthány sor – Gózon
L. u. – Vasgyári u. – Andrássy
u. – Kiss tábornok u. – Árpád
u. – Hegyalja u. – Majális-park.
Megállóhelyei Déli ipari
park – Joyson irányába: Majális-park, Papírgyár, Hóvirág

utca, Felső-Majláth, Alsó-Majláth, Diósgyőri vk., Táncsics
tér, LÁEV, Diósgyőri Gimnázium, Bulgárföld, Újgyőri
piac, Vasgyár, Vasgyári temető, Batthyány sor, Vargahegy,
Magas-hegy, Csermőke-felső,
Csermőke, Ruzsinszőlő, Egyetem, Hejő-park, Sütő János
utca, Mész utca, Erzsébet ki-

rályné u., Harsányi utca, Déli
Ipari Park – Joyson.
Megállóhelyei a Majális-park
irányába: Déli Ipari Park – Joyson, Pesti út, Sütő János utca,
Hejő-park, Egyetem, Ruzsinszőlő, Csermőke, Csermőke-felső, Magas-hegy, Vargahegy, Batthyány sor, Vasgyári
temető, Vasgyár, Újgyőri főtér,

Újgyőri piac, Bulgárföld, Diósgyőri Gimnázium, Táncsics
tér, Diósgyőri vk., Alsó-Majláth, Felső-Majláth, Hóvirág u.,
Papírgyár, Majális-park.
Az 1-es és 54-es autóbuszok
2019. január 2-tól érvényes menetrendje elérhető itt: http://
mvkzrt.hu/aktualis/menetrendi-valtozasok-januar-2-tol.
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JUBILEUMI NAGYKONCERTET ADOTT MISKOLCON A HOLDVIOLA

„Repülj tovább a felhőkön át,
Végtelen utadon láss csodát”
Látványos nagykoncerttel zárta jubileumi előadássorozatát a
napokban a megalakulásának
10. évfordulóját idén ünneplő Holdviola. A Művészetek
Házában felléptek a Szinva Art
Társulat táncosai is.
A zenekar visszatért a kezdetekhez: 2008-ban a miskolci
Művészetek Házában mutatták be először élőben magyar
népdalokból táplálkozó különleges produkciójukat. Ezzel az
előadással indult a 10 éve tartó sikersorozat, melyet előbb
Fonogram Magyar Zenei díjjal, majd a közelmúltban megyei Prima Díjjal ismertek el.
Ennél is többet jelent azonban
a zenekar tagjainak egyre gyarapodó közönségük támogató
szeretete, ami nagymértékben

hozzájárult ahhoz, hogy hazánk
színpadai mellett az USA-tól
Kazahsztánig bemutathassák
színvonalas előadásaikat.
A Holdviolától a 10 év alatt
megszokhattuk, hogy élőben is
minőséget garantálnak. Így volt
ez a jubileumi zenei- és tánc
előadáson is. A csapat egyedülálló zenei világával szerves egységet alkotó csodálatos
tánckoreográfiák Maródi Attila, a Szinvavölgyi Néptáncműhely művészeti vezetőjének alkotásai voltak, melyeket ezúttal
is a Szinva Art társulat táncosai
vittek színpadra. Minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást kínált az évzáró
előadás, melyen az elmúlt 10 év
közönség-kedvencei mellett újdonságokat és ritkábban játszott
dalokat is hallhatott a közönség.

Magyar népdalok, továbbgondolva
A Holdviola zenéjében, modern formában, kicsit továbbgondolva elevenednek meg a

gyönyörű magyar népdalok.
Stílusuk: elektro-folk, de dalaikban fellehetőek rock-, popilletve alternatív zenei elemek
is. Előadásaik nem egyszerű
popzenei koncertek, hanem a
zene, a tánc, a színház és a film
ötvözetei. Az előadásokon „video jockey” keveri élőben a háttér-animációt, emellett néptáncosok speciális koreográfiája,
valamint színpadi díszletek és
egyéb vizuális élmények is gazdagítják a műsort.
A Holdviola megálmodója Farkas Péter volt, aki először egy virtuális zenekar ös�szehozásán, és egy látványos
színpadi előadás megvalósításán gondolkodott. 2005 nya-

rán egy miskolci jazzklubban
hallotta először Barta Zsófit
énekelni. Előadásmódja, színpadi megjelenése és kisugárzása azonnal elvarázsolta és úgy
döntött, elveti a virtuális zene-

A szerkesztőtől
Nem tudom, ki hogy van
vele, nálam érzelmileg több
szakaszra oszlik a karácsonyi
ünnepkör. Először van ugye
a lelkes készülődés, aztán a
megérdemelt elérzékenyülés,
végül pedig, amikor mindez
jól sikerül, és leülepedik, jön
egy olyan szintű fáradtság,
ami még a melós hétköznapok
során is ritka.
Mert hát, tény és való: amikor
szóba kerül a karácsony, mindannyian a szeretetet, a lélek rezdüléseit, az egymásra találás
fontosságát szoktuk hangsúlyozni. Jól esik ilyenkor kedvesen egyszerű, ugyanakkor szimbolikus gyermekkori emlékekre
visszagondolni, hiszen a karácsony üzenetét igazából gyermekként lehet megélni. Amikor
– József Attila szavaival – még
„őszinte emberek” vagyunk, voltunk. Mindenki őrizget magában ebből az időszakból egy-egy
felejthetetlen pillanatot, gesztust, talán még több évtizedes,
megfakult
karácsonyfadíszt,
vagy rongyosra koptatott, kicsi
játékot is.
Nagyon ritka, hogy a karácsonyról beszélgetve, nyilatkozva, valaki folyamatosan arról
áradozzon, hány méter villanyfüzérrel tekeri majd körbe a
portát, vagy hogy hány turnét
indít a megfelelő ajándékok beszerzésére… Valahogy rosszul
venné ki magát, pedig sajnos ez
is az ünnep valóságához tartozik. S ha szétnézünk ebben az
időszakban az utcákon, üzletekben, azt kell mondanunk, hogy
nem is kicsit – hanem nagyon!

Mert eldohog itt az ember, de az az igazság, hogy
az ünnepek előtt, más férfitársakhoz hasonlóan, bizony
én is ott lógtam terasz tetején, hogy a lehető legütősebb
szögben sikerüljön elhelyezni, lelógatni, feltekerni az ös�szes villogó, szikrázó, világító
izét, amit a multinacionális

már közmegegyezéssel műfenyő van – viszont meglehetősen hosszú és kacskaringós
úton sikerült idáig eljutni.
Köztudott ugyanis, hogy az
ifjabb nőtagozat mindenhol
fanatikus természet- és állatbarát (rosszabb esetben ráadásul vegetáriánus, illetőleg
folyamatosan diétázik is.) Jó

Ünnepi (s)örömök
elektro-ipar ránk tudott sózni karácsony táján. S csak az
egyik veszélye a dolognak,
hogy ezek közül a távol-keleti
gyártmányok úgy vagdalják
ki a villanyórában a biztosítékot, hogy még a programozott
automata mosógép is megbolondul – valamelyik évben olyan is volt, hogy a kutya, amely hűségesen követni
akarta a gazdit a magasba,
ebbéli igyekezetében ellökte a
létrát, én meg ott maradtam
az állványokon, mint valami dél-borsodi Tarzan. (Ha a
dőlő létra leszakította volna a
füzéreket, talán még a harci
rikoltás is összejön). Mindegy,
csinálni kell, ha nem akarjuk,
hogy a család elhajtson minket otthonról… Komolyan
mondom, úgy villogott az
utcánk decemberben, mint a
kujbisevi erőmű, amikor a részeg éjjeliőr a klotyó lehúzója helyett a tűzriadó gombját
nyomta meg.
Aztán ott van a karácsonyfa. Nálunk az utóbbi időben

ideig csakis természetes, azaz
igazi fenyő jöhetett szóba, viszont ebből egy-egy három
méteres, szúrós példányt felrángatni a lépcsőn, beügyeskedni az ajtókon, belefaragni,
srófolni valahogy a talpába,
stb… úgy untam már, mint az
intim-betét reklámokat. Még
azt is kitalálták, hogy egy ilyen
„kinti” fenyő biztos tele van
baktériumokkal, tehát zuhanyozzuk le, mielőtt felállítjuk.
A fenyőt!
Aztán szintet lépett a természetvédelem, kezdett ciki lenni
az „élő” fenyő, merthogy azt
nyilván ki kell vágni ahhoz,
hogy eladhassák karácsonyfának. (Természetkárosítás!)
A fő „zöldek” kitalálták a dé
zsában, köcsögben, ládában
stb. árult, „visszaváltható” fenyőket, ami már a természetvédelem valóságos csimborasszója! Merthogy ezeket a
fenyőket használat után vissza
lehet vinni, és kiültetik a dézsából a szabadba. Csak ezzel
meg nem voltam hajlandó bo-

hóckodni. (Vodkásüveget sem
váltok vissza, nem hogy fenyőt!) Így vettünk műfenyőt, és
mivel szavazategyenlőség alakult ki a színt illetően, mindjárt kettőt! Van egy hófehér a
nappaliban, meg egy zúzmarás végű zöld a nagyszobában.
Ez utóbbi még foszforeszkál is
a sötétben – a szomszéd macskájának visszatérő pszichológiai problémái keletkeztek,
mióta meglátta egyszer az ablakon keresztül.
Sebaj. „Jön az újév, jön a
cél” Nyomtuk a P. Mobilt torkunk szakadtából szilveszterkor a vásártéren – nagyon
jó falun ünnepelni, mert ott
mindenki haver. (Pár féldeci után már a városban is, de
vidéken eredendően) Tovább
fokozta a hangulatot, amikor
éjféli tűzijáték címén akkora tüzérségi csapást mértek a
közeli szőlődombra, amilyet
az valószínűleg a világháborús katyusák óta nem kapott.
Tisztességben nyugovóra tért
nyulak, fácánok és egyéb aprójószágok generációi menekültek szét pánikban a hadászati célterületről – én meg
egyfolytában azon gondolkodom, mit kapok majd otthon,
ha elolvassák ezeket. Mindegy,
néha ilyen is kell.
Remélem, rendesen kiütötte
magát mindenki szilveszterkor, mielőtt újra elérnek minket a dolgos hétköznapok. „És
ha azt mondod: kezdj új életet!/ A válasz csak annyi, hogy
kettő nem lehet!” BÚÉK!
SZEPESI SÁNDOR

kar ötletét, ehelyett egy valódi
zenekart hoz létre. Elmondta terveit Zsófinak, aki elsőre
igent mondott, és 2006 tavaszán megkezdték a felvételeket.
Az elkövetkező két évben tovább dolgoztak, sorban születtek az új dalok. Ezzel szinkronban megkezdték a próbatermi
munkát is. Az első koncertet
2008 nyarán adták.
Ezt követően csatlakozott
a zenekarhoz Gál Lajos gitáros, aki kiváló stílusérzékével,
kreatív játékával nagyszerűen

illeszkedett a Holdviola zenéjéhez. Immár együtt kezdtek
bele egy nagyszabású színpadi műsor kialakításába. Hamarosan csatlakozott hozzájuk
az országos hírű Szinvavölgyi
Néptáncműhely. Maródi Attila és Kiss Anita munkájának
köszönhetően gyönyörű koreográfiák születtek, elkezdődött a látványtechnikai elemek
kidolgozása is. A produkcióhoz állandó technikai stáb
csatlakozott.
2009 tavaszán elkezdődtek
az első Holdviola nagylemez
felvételei. A korongról kimásolt négy dalt tartalmazó maxi
2009. július 27-én látott napvilágot Bánat utca címmel, a
WM Records gondozásában.
A címadó dal néhány hét alatt
a Mahasz hivatalos kislemez
listájának első helyére kúszott
fel. A Török Állami Televízió
felkérésére a Tavaszi szél című
dalhoz készített videoklipjüket
2015. március 15-én bemutatták Törökországban.

Fiatal tehetségek
Bliszkó Bianka és Bereczki Tünde között rengeteg a hasonlóság: fiatalok, tehetségesek, miskolciak, és mind a
ketten megcsillogtatták a tehetségüket nemrégiben, a
Szent István téren, az Advent Miskolc színpadán.
A lányok a Diósgyőri
Gimnáziumba jártak, az iskola Diákszínpadában játszottak és énekeltek. Múlt
év februárban felbukkantak
Cselepák Balázs Hangok varázsa című tehetségkutató
versenyén is.
– Mit csináltok mostanában, hogy telnek a napjaitok?
Bereczki Tünde: Én jelenleg végzős hallgató vagyok a
Miskolci Egyetemen, védőnő szakon. Mellette klasszikus éneklést tanulok, és van
egy folkrock stílusú zenekar
is, amiben énekelek.
Bliszkó Bianka: Én tizenegyedikes tanuló vagyok a
Diósgyőri Gimnáziumban.
Érdekelne a színészet és az
énekesi vonal a későbbiekben, ha ezek nem sikerülnek,
a pszichológia felé indulok
majd el.
– Vannak jellegzetes adventi, karácsonyi szokásaitok?
B.B.: – Én szeretek ilyenkor sok időt tölteni a csalá-

dommal és a barátaimmal.
Szokás nálunk ilyenkor az
állandó, közös étkezés.
B.T.: – Mi otthon mindig elkészítjük ilyenkor az
adventi koszorút ilyenkor,
és vasárnaponként együtt
gyújtjuk meg a következő
gyertyát. Természetesen mi
is nagyokat eszünk.
– 18 és 22 évesen milyen céljaitok, vágyaitok vannak?
B.B.: Nekem nincsenek
konkrét terveim ezen a pályán, bár mint mondtam, ha
sikerül, jó lenne a későbbiekben egy zenekarban énekelni,
vagy bekerülni egy színházba.
B.T.: – Nekem a színház a
nagy vágyam, mindig vonzott a játék, az éneklés. Jelenleg nagyon szeretnék egy
jazz zenekart alapítani, csak
ahhoz még meg kell tanulni jazzesen énekelni, el kell
sajátítanom azt a stílust. Az
biztos, hogy a zene és az
éneklés végig fogja kísérni
az életemet.
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ESZMÉLETLEN NAGY SZILVESZTERI BULI A SZENT ISTVÁN TÉREN!

„MINDENKI ITT VOLT, MINDENKI TÁNCOLT!”

Csordultig megtelt a Szent
István tér szilveszter este,
idén is több ezren döntöttek úgy, hogy a belvárosban bulizva búcsúztatják
az óévet. Sztárfellépők,
látványos fény- és tűz show,
meleg ételek, forró italok várták a közönséget, a
színpadon pedig a Follow
the Flow, Bárány Attila,
Spigiboy és Veréb Tamás, a
Delta Sigma dj-i és táncosai
szórakoztattak!
Miskolc főutcáját már
kora estétől ellepte a bulizó
tömeg, a Szent István téren
hamar kialakult a fergeteges fesztiválhangulat. Baráti
társaságok, gyermekes családok, fiatalok és idősebbek
szórakoztak együtt a belváros szívében 2018 utolsó
óráiban.
A téren a bulit az év felfedezettje, a Follow the Flow
nyitotta meg. A zenekart két
népszerű lemezlovas, Bárány
Attila és Spigiboy követte a
színpadon.

Fogadalmak és értékelések
Mi is élveztük a bulit, közben a szilveszterező fiatalokkal beszélgettünk. Egyikük,
Görcsös Fanni elmondta, hogy
idén is barátokkal, szeretetben, jó hangulatban töltik
az estét. - Már otthon
elkezdtük a társasággal az óévbúcsúztatót,
aztán úgy
döntöttünk, bejövünk
a belvárosba.
Nagyon
várjuk
a
Follow the
Flow koncertjét, de Bárány Attilát is mindenképp
meghallgatjuk majd –
emelte ki.
Az elmúlt esztendőt értékelve Fanni elmondta, nem
volt mentes nehézségektől
és küzdelmektől, de ettől
függetlenül úgy érzi, 2018
számára pozitívan zárul.

És hogy mire számít 2019ben? – Újabb küzdelmekre,
hiszen mindig küzdeni kell,
hogy előre jusson az ember,
de szere-

szeretne leszokni a dohányzásról, és újra elkezd majd
konditerembe járni.
Bódi-Nagy Gergő is a párjával, szeret-

tetre, barátságokra,
szerelemre is számítok – tette hozzá a fiatal lány. Amikor az újévi fogadalmairól
kérdeztük, Fanni elmondta,

teivel,
szintén baráti társaságban töltötte a szilvesztert.
– A Follow the Flow koncertjére jöttünk be a Szent István
térre, további programot nem

nagyon terveztünk az estére. Spontánok leszünk, sodródunk a társasággal – nyilatkozta mosolyogra, – Valószínűleg
otthon folytatódik a buli, társasozunk, activityzünk, éjfélkor pedig tűzijátékozunk –
tette hozzá. Gergő azt is
elmondta, izgalmas
év áll mögötte,
n e m ré g i b e n
végzett az
egyetemen
és egyből
főállásban
kezdett el
dolgozni. – Voltak nehézségeim, de
ezt leszámítva
igazán izgalmas
év volt 2018 – hangsúlyozta, hozzátéve: jövőre szeretné megcsinálni a jogosítványt, ez a legfontosabb
rövidtávú célja. Az újévi fogadalmakban viszont nem hisz,
mert ha változtatni akar valamin, akkor azt nem kell fogadalomhoz kötni.

Kicsit ki kell engedni a gőzt
Ruha Tímea a barátnői társaságában érkezett a Szent István
térre. – Úgy döntöttünk, kicsit
lejövünk koncertet hallgatni
és az éjfélt is itt töltjük a téren.
Összegyűlünk a barátainkkal,
együtt koccintunk éjfélkor. Tímea elmondta, hogy idén nagyon sok volt a munkája és most
jó egy kicsit kiengedni a gőzt.
Amikor a terveiről kérdeztük,
elmondta, hogy jövőre szeretne
eljutni Olaszországba. – Minden erőmmel azon leszek, hogy
ezt meg tudjam valósítani. De
megfogadtam azt is, hogy többet fogok járni edzőterembe és
kevesebb édességet eszem - tette hozzá. Barátnőjével, Tímeával
együtt, baráti társasággal jött a
Szent István térre szilveszterezni
Tóth Krisztina is. Őt leginkább
Bárány Attila fellépése érdekelte,
de a Follow the Flow koncertjét
is nagyon élvezte. - Két éve az a
tervem, hogy eljutok Rómába,
remélem ez 2019-ben meg is valósul. Fogadkozni viszont nem
szoktam, mert úgy sem tartom
be! – mondta nevetve.
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Nem semmi:

Ismét Miskolc adventi villamosa lett Európa sztárja!
Idén is Miskolc adventi villamosát választották meg
a legszebbnek Európában a
cseh internetes közlekedési portál szavazói - az MVK
ünnepi díszbe öltöztetett
járműve, több mint 27 ezer
szavazatot szerzett.
A 202-es Tátra tehát megvédte címét az európai adventi
villamosok népszerűségi szépségversenyében. Mint arról
hírt adtunk, az MHD86 nevű
cseh tömegközlekedési portál, a korábbi évhez hasonlóan, múlt év december közepén
ismét szavazást indított, 2018

legpompásabb európai adventi
villamosát keresve.
Idén is többnyire cseh, magyar és német villamosokra lehetett szavazni, emellett szlovák, horvát, holland, osztrák,
svájci és lengyel ünnepi díszbe
öltöztetett jármű is versenybe
szállt a győzelemért. Magyarországot a miskolci, a szegedi
és a budapesti adventi villamosok képviselték.
A 2017-es elsöprő győzelem
után, a miskolci adventi villamos idén is rendkívül népszerűnek bizonyult. A szavazás
lezárásáig, január 3-án 18 óráig, több mint 27 ezer szavazat

érkezett városunk ünnepi járművére, amely így a voksok
39 százalékát szerezte meg,
és magabiztos győzelmet aratott a versenyben. A miskolci
mögött több mint 5 ezer szavazattal lemaradva második
lett a plzeňi, harmadik helyre
pedig a pozsonyi villamos futott be.
Vaskó Tiborné, a Miskolc Város Közlekedési Zrt. operatív
igazgatója elmondta, hogy városunk ünnepi villamosának
népszerűsége abban is rejlik,
hogy nem csupán külső, de
igen pazar belső dekorációval
is ellátták a járművet.

„Könyvkuckó” költözött
a Gárdonyiba
Mintegy 500 kötettel nyitott meg egy „könyvtárpont”, egy újabb Letéti
Könyvtár Miskolcon a közelmúltban. A II. Rákóczi
Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár, együttműködve
a Miskolci Kulturális Központtal, a Gárdonyi Géza
Művelődési Házban rendezett be egy „könyvsarkot”,
hogy ebben a városrészben
is biztosítsa az olvasás lehetőségét.
Prokai Margit könyvtárigazgató a hejőcsabai Letéti Könyvtár megnyitóján
elmondta: egy úgynevezett
mozgó állományt, mintegy
500 kötetet hoznak ki ilyen
esetekben a kulturális feladatokat ellátó, befogadó intézménybe, ahol a könyvtárpontot létrehozzák. Emellett
napilapokat és folyóiratokat
is rendelnek, hogy ezek olvasása is biztosított legyen.
Miskolcon már van egy
ilyen Letéti Könyvtár, Felső-Hámorban. - Miskolc elég
sajátos településszerkezettel
rendelkezik, így a távolabbi
városrészekben is törekszünk

arra, hogy olvasnivalót juttassunk el azokhoz, akik ezt kérik – emelte ki Prokai Margit.
Kiss Ákosné Gonda Erika, a
Gárdonyi Géza Művelődési
Ház intézményvezetője úgy
fogalmazott: nagyon boldog
volt, amikor a könyvtár vezetése megkereste a kéréssel,
befogadna-e a művelődési ház egy úgynevezett letéti
könyvtárat. – Ide rengetegen
járnak, sok klub működik
nálunk, szeretnek itt leülni
az emberek – mondta, hozzáfűzve: egyszer már a saját
könyveiből is készített egy
hasonló „sarkat”, most azonban egy igazi „könyvkuckó”
költözött a Gárdonyiba.
Barta Gábor önkormányzati képviselő szerint is nagyon jó ötlet volt Letéti

Könyvtárat létrehozni a Gárdonyiban, Hejőcsaba kulturális központjában. Ezzel tovább bővül és színesedik a
ház szolgáltatásainak köre. –
Van igény a könyvre, az olvasásra, a kultúrára, s jó dolog,
hogy amikor eljönnek ide a
klubokba az emberek, akkor
most már egyből könyvtárba
is jönnek – hangoztatta.
Kálóczy Lászlóné, a Gárdonyi Nyugdíjas Klub kultúrfelelőse is örömét fejezte ki, a
könyvtárpont létrehozása kapcsán. Mint mondta, ő maga
is nagy könyvtárba járó vagyok, és a klubban is gyakran
tartanak felolvasásokat. Nagyon szeretik a verseket, örülnek, hogy most már nem kell
messzire menni a könyvekért,
helyben lesz a könyvtár.

Vaskó Tiborné kiemelte, a
feldíszített villamos jót tesz a
város turizmusának is, hiszen
nagyon sokan jönnek ide kül-

Az adventi villamos most
vasárnap közlekedik utoljára
és csak a vágányzár után találkozhatnak vele az érdeklődők.
(Bőveben lásd külön)

A Tiszai pályaudvarról az
utolsó 2-es villamos 06:39-kor,
az utolsó 1-es szerelvény 07:00
órakor indul. Az első villamospótló autóbusz a Tiszai pályaudvarról 07:10-kor, az utolsó
14:50-kor indul.
A Malomszög utca – Felső-Majláth, illetve a Malomszög utca – Vasgyár szakaszon
továbbra is villamosok közlekednek.
Ezeket a szakaszokat nem
érintik a Régiségvásár miatti
változások.

venti programsorozat hivatalos „szállítója” Miskolc adventi
villamosa – tette hozzá az operatív igazgató.

A JOGÁSZ VÁLASZOL – SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

Mihez kezdjünk, ha gond van
a karácsonyi ajándékkal?
Karácsony után megszaporodnak a vásárlással kapcsolatos fogyasztói panaszok. Ilyenkor mindenki
szembesülhet azzal, hogy az
ajándékozás jogi vetülettel
is rendelkezik. Nézzük át
azokat a gyakorlati tanácsokat, melyek segíthetnek
a reklamációk zökkenőmentes intézésében.
Fontos szabály, hogy a fogyasztónak kell a vásárlás
tényét bizonyítania. Így a
számla, nyugta megőrzése a
szavatossági jogok érvényesítésének alapfeltétele.
Amennyiben a kereskedő
vagy a gyártó vitatja, hogy
vele kötötte meg a szerződést a panaszos, úgy köteles felhívni a figyelmet a fogyasztó panasztételi jogára és
a fogyasztóvédelemről szóló
1997. évi CLV. törvény szerinti panaszintézési előírásokra.
Ugyanakkor, ha a vásárló be
tudja mutatni az ellenérték
megfizetését igazoló bizonylatot, ez esetben már a szerződést megkötöttnek kell tekinteni. Az említett bizonylat
voltaképpen az a számla vagy
nyugta, amely az általános
forgalmi adóról szóló törvény
alapján kerül kibocsátásra.
A vállalkozás (a forgalmazó, illetőleg maga a gyártó is,
ha ez utóbbinál jelentették be
a kijavítási igényt) továbbra is
jegyzőkönyvet köteles felvenni a bejelentett igényről, egyúttal annak másolatát át kell

VÁLTOZIK A BELVÁROSI KÖZLEKEDÉS
A RÉGISÉGVÁSÁR IDEJÉN
Január 6-án, vasárnap a
régiségvásár miatt 07:0015:00 óra között villamosok helyett villamospótló
autóbuszok közlekednek a
villamosra érvényes menetrend szerint a Tiszai pályaudvar és a Malomszög utca
között.

földről és belföldről egyaránt,
hogy utazhassanak a miskolci
karácsonyi villamoson. – Kijelenthetjük, hogy a miskolci ad-

adnia a fogyasztónak. Ha a
vállalkozás el kíván térni attól
a jogtól, amelyet a fogyasztó
érvényesíteni kíván, és máshogy szeretné a vitát rendezni, akkor ezt indokolnia kell.
Ugyancsak meg kell adni
már a jegyzőkönyvben is, az
arra vonatkozó tájékoztatást,
hogy vita esetén a fogyasztó
a megyei békéltető testületek
eljárását kezdeményezheti.

Ha az
eladó az
árut átveszi
kijavításra, avagy
b e vizsgálásra, akkor erről is külön
elismervényt kell kiállítania és
átadnia a fogyasztónak. Ezen

Ha a vállalkozás nem tud
nyomban nyilatkozni a fogyasztó igényének teljesítéséről, ebben az esetben, a jegyzőkönyv felvételétől számított
legkésőbb öt munkanapon
belül köteles tájékoztatni a
fogyasztót. Ha ennek eredményeként később elutasítja
a fogyasztó igényét, akkor ennek indokáról szintén felvilágosítást kell adnia, továbbá fel
kell hívni a panaszos figyelmét arra, hogy panaszával a
békéltető testülethez fordulhat.

fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az árucikk azonosításához szükséges adatokat,
az átvétel időpontját, valamint
azt az időpontot, amelyen a fogyasztó már átveheti a kijavított dolgot.
A fogyasztó továbbra is bejelentheti jótállási igényét a
kereskedő helyett a jótállási
jegyen feltüntetett javítószolgálatnál. Ebben az esetben a szerviz köteles értesíteni az eladót a
jótállási igény bejelentéséről.
DR. STRASSBURGER GYULA
ÜGYVÉD

Búcsúzik az adventi
villamos

A meghitt, karácsonyi hangulatot árasztó, kívül-belül feldíszített miskolci adventi villamossal utoljára 2019. január 6-án, szombaton délután találkozhatnak, utazhatnak azok, akik még eddig
nem tették meg. Az adventi villamos január 6-án a régiségvásár
miatti vágányzár után közlekedik, menetrendje az alábbi:
• A Tiszai pályaudvarról 15:00-kor, 16:20-kor, 17:40-kor
és 19:24-kor,
• Felső-Majláthról 15:38-kor, 16:58-kor, 18:38-kor és 20:08kor indul.
Az adventi villamos tehát most búcsúzik, köszöni minden
utasának, hogy vigyáztak rá. Legközelebb 2019. december
1-jén, vasárnap gördül majd ki újra – talán új meglepetésekkel – a miskolci közlekedési vállalat remízéből, hogy ismét
örömöt szerezzen kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
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Miskolci Napló – A város lapja

Hubay György: „Vigyázzunk az adventi gyertyák
fényére év közben is!”
A negyedik adventi vasárnap témája a család, amely nélkül
nincs városunk, nincs országunk, de még nemzetünk sem mondta el beszédében Hubay György országgyűlési képviselő, mielőtt december 23-án, a Szent István téren, meggyújtotta a negyedik gyertyát Miskolc adventi koszorúján.
A gyertyagyújtási ünnepséget, a hagyományoknak megfelelően, fanfárosok köszöntötték a városháza erkélyéről.
Hubay György köszöntőjében
emlékeztetett: most a szeretet
gyertyáját gyújtjuk meg az adventi koszorún. – Azt mondják, népes családban az aggódás
megoszlik, az öröm azonban
megsokszorozódik. Karácsonykor kiszakadunk a hétközna-

pok sodrásából, hogy egymásra figyeljünk egy kicsit. Akkor
szép az ünnep, ha mindenkinek
örömet hoz, elmúlt időszakban
jótékonysági hangversenyek,
ünneváró programok sora segítette az áhítatot a várakozás
időszakában – hangsúlyozta az
országgyűlési képviselő.
– Szeretetdobozba gyűjtöttük ajándékainkat, melyeket
rászoruló családoknak szán-
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tunk gyerekeknek, időseknek
vagy akár a határon túlra is.
Ismét bebizonyítottuk, hogy
Miskolc képes egy közösségként törődést mutatni. Vigyázzunk az adventi gyertyák
fényére év közben is – zárta
beszédét Hubay György, kegyelemben gazdag, áldott és

ez a megérkezés békességes!
Milyen reménységgel érkezünk
meg? Legyen a reménységünk
Jézus! És hova érkezünk meg?
Legyen ez a hely a család! –
hangsúlyozta az igazgató.

boldog karácsonyt kívánva
Miskolc minden lakójának.
A műsor zenei betéteit a
Lámpás Keresztyén Dicsőítő
Együttes, az Avasi Református Gyülekezet tagjai, a Schola
Viridis kórus, illetve egy flash
mobon Jancsó Dóra és Cselepák Balázs énekesek adták.
A vallásos emberek számára karácsonyi ünnepkör
egyik szimbolikus pontja az
éjféli misén való részvétel,
szeptember 24-éről 25-re
virradó éjszaka. A miskolci
minorita templomban Szalkai Zoltán József plébános
mutatta be a szentmisét.

Az ünnepi beszédek után
Hubay György meggyújtotta
az adventi koszorú negyedik
gyertyáját, majd megajándékozta a jelenlévőket a betlehemi lánggal.

Beszédet mondott az ünnepségen Ábrám Tibor, a Lévay
József Református Gimnázium
igazgatója is, aki úgy fogalmazott: az advent finisébe értünk.
– Három kérdést teszek fel és
három gondolatot osztok meg
Önökkel: Hogyan érkezünk
meg a karácsonyhoz? Legyen

„CHRISTUS EST VIA VERITAS ET VITA”

Elhunyt Seregély István
nyugalmazott egri érsek

ÉJFÉLI MISE A MINORITA
TEMPLOMBAN
Magyarországon a katolikus keresztények számára Jézus születése napjának fénypontja a karácsonyi misén
való részvétel. December 24én hagyományosan a katolikus családok böjtöltek (karácsony böjtje), és csak az éjféli
miséről hazatérve fogyasztották el a vacsorát.
A karácsony latinul Nativitatis Domini, Natalis Domini (Az Úr születése), az
egyik legnagyobb keresztény
ünnep, teológiailag a húsvét
ünnepe után, amellyel Jézus
Krisztus születésére emlékeznek, az első nikaiai zsinat határozata értelmében
Jézus Krisztus földi születésének emléknapja: egyúttal
az öröm és békesség, a család
és gyermekség, az otthon és
szülőföld ünnepe.
A Biblia leírása szerint Jézus szegényes körülmények
között született, egy istállóban, mert senki nem fogadta

be a házába a várandós Máriát, Jézus édesanyját a születés estéjén. Napkeleti bölcsek
(„háromkirályok”) indultak
útnak ajándékokkal köszönteni a születendő Messiást, és
egy fényes csillag vezette el
őket Jézushoz.
Annak ellenére, hogy a
tradicionális karácsony a
kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, sok nem keresztény ember is ünnepli

világszerte az emberi szeretet ünnepeként. Az ünneppel
együtt jár az ajándékozás, a
karácsonyi zene, üdvözlőlapok küldése, templomi ünneplések, karácsonyi ebéd és
ünnepi hangulatú tárgyakkal
való díszítés, mint például
karácsonyfa-állítás, karácsonyi égők, színes üveggömbök, girlandok, szaloncukor,
fagyöngyök és krisztustövisek elhelyezése, díszítése.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK
Vasárnap, 6-án vízkereszt
ünnepe lesz, az első misék
utáni vízszenteléssel. Ezen a
napon 16 órától mocorgós
mise lesz a jezsuita templom
kápolnájában. Akik újonnan épített házuk vagy lakásuk megszentelését igénylik,
jelentsék be a sekrestyében

vagy a plébánia irodákban.
A selyemréti Szent István-templomban az új esztendőben vasárnaponként
csak két szentmisét mutatnak
be, 8 és 9.30 órai kezdettel, 11
órakor nem lesz szentmise.
Január 7-én, hétfőn, a Kolping
Akadémia keretében tart

előadást a Szent Anna Kolping-házban 18.30 órai kezdettel Seres Tamás ikonfestő,
Kalandozás az ikonfestészet
világában címmel. A stóladíjak 2019. január elseje után
változnak. A szentmisék díja
3000, a temetéseké 25 ezer, az
esküvőké 30 ezer forint.

December 31-én, Nyíregyházán elhunyt Seregély
István egykori egri érsek, a
Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia korábbi elnöke, az Avas-déli Ige temploma és a jezsuita gimnázium építtetője.
Seregély István 1931. március 13-án született Szombathelyen.
Családjával
1940-ben került Miskolcra.
Középiskoláit a miskolci Fráter György Gimnáziumban
végezte. 1950-ben jelentkezett szemináriumba. Teológiai tanulmányait Szombathelyen kezdte, majd a
szombathelyi szeminárium
bezárása után Budapesten a
Központi Szemináriumban
folytatta és fejezte be. 1955.
június 19-én szentelte pappá
Kovács Sándor szombathelyi
megyés püspök, az 1957-ben
az Oltáriszentség és a lelkipásztori hivatás vértanújává
lett Brenner Jánossal, Szabó
Ferenccel, a vatikáni rádió
magyar nyelvű adásainak későbbi szerkesztőjével és Kováts Ferenccel, az ÁVO későbbi áldozatával együtt.
1956-ig kisegítő studens
Budapesten, 1956-1963 között

káplánként működött Gyöngyösfalun, Nyőgéren, Bagodvitenyéden, Zalaegerszegen,
majd 1963-1974-ig Szombathelyen a székesegyházban.
1960-ban készítette el doktori
disszertációját. 19 évi kápláni
szolgálat után, 1974-ben Fábián Árpád szombathelyi megyés püspök nevezte ki plébánosnak Kőszegszerdahelyre.
1980-ban itt ünnepelte ezüstmiséjét; plébánosi szolgálata
(1974-1981) idején, a plébániához tartozó mind a négy
templomot (kőszegszerdahelyi Mindenszentek templom,
velemi Szent Vid templom,
cáki szent Péter és Pál templom és a kőszegdoroszlói Szent
Márton templom) felújították.
Irányításával a négy kőszeghegyaljai falu lakói olyan időszakban újították fel a templomokat, amikor a hivatalos
körök azokat feleslegesnek
tartották. 1981–1987-ig Kőszegen volt plébános, ahol 9
templom renoválását szervezte, irányította.
Püspöki pályafutása
II. János Pál pápa 1987. június 5-én nevezte ki egri érsekké, és július 25-én szentelték püspökké az Egri

főszékesegyházban. „Christus est via veritas et vita”
(„Krisztus az út, az igazság és
az élet”).
1990-től 2005-ig a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, és ezzel együtt
1992–2005 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nagykancellárja volt,
1993-tól 2001-ig pedig a
CCEE alelnöki tisztét is betöltötte. 2005-ben Fraknói
Vilmos-díjjal tüntették ki.
2007. március 15-étől az egyházmegye apostoli kormányzója, 2007. június 9-étől nyugalmazott érsek.
Seregély István temetése
január 8-án, kedden lesz az
Egri Főszékesegyházban. Lelki üdvéért koporsója előtt 10
órakor elimádkozzák a dicsőséges rózsafüzért, majd 10.30
órakor szentmisét mutatnak
be. Ezt követően helyezik el
földi maradványait a főpásztorok temetkezési helyén, a
bazilika altemplomában. Az
egyházi épületeken gyászlobogó kitűzését rendelte el
Ternyák Csaba érsek a temetés napjáig bezárólag. Január
8-án az esti harangszó után
negyedórás harangozást tartanak.
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Miskolci Napló

„SANTO VINO”

Nem sokon múlt, hogy metrójuk legyen a miskolciaknak

A vasgyári metró legendája
HAGYOMÁSNYOS
BORSZENTELÉS
Idén megtartotta hagyományos, János-napi borszentelését a lillafüredi István Nádor Borlovagrend, a minorita
templomban. A megszenteltetni kívánt borokat az oltárnál helyezhették el a tulajdonosok, a szertartás után a
palackokra rákerült a „Santo Vino”, szentelt bor felirat.
A János-napi borszentelés
és borivás rituáléját már a XV.
századi magyar misekönyvekben is megemlítik. A bort,
vagyis „Szent János szerelmét” a karácsony utáni harmadik napon áldották meg.
Az 1499-ben keletkezett pécsi
misekönyvben is így szerepel.
A XVIII. század közepéig a
karácsony háromnapos ünnep volt, a harmadikon ünnepelték Szent János evangélista
emlékét, ezen a napon szentelték meg a bort, a Jánosok
pedig szőlőhegyi mulatságra,
pinceszerre hívták meg rokonaikat, barátaikat.
A Szent János-napi borszentelés egyházi magyarázat sze-

rint azt jelenti, hogy ha a hívő
buzgó imával veszi magához a
nedűt, akkor az megóvja a testi és a lelki bajoktól, az utazás
alkalmával fenyegető veszedelmektől, az ördög kísértéseitől.
A János-napi borszentelés hagyománya ma is él az ország
bortermelő vidékein.
Ezen a napon a szőlősgazdák egy kis üveg bort visznek
a templomba, a főoltár jobb
oldalán álló asztalkára teszik,
majd a megszentelt borból a
pincében minden hordóba
öntenek egy keveset, hogy ne
romoljon meg a hegy leve. A
szentelt bort a népi gyógyászatban is alkalmazzák, főként torokfájás esetén.

„...vajon nem lehetne-e az
egész vasúti vonalat a városon keresztül az utcák színe
alatt, mint egy alagútban vezetni...”- írja az az 1868-ban
kelt levél, amelyet Glanzer
Miksa egykori gyárigazgatónak címzett Lónyay Menyhért pénzügyminiszter.
Ebben a levélben többek között felmerül a vasgyár közelében létesítendő kórház mellett
a földalatti vasút létrehozásának
gondolata is. Bár a levél egészét
nem ismerjük – annak eredeti példányát sehol az országban
nem sikerült fellelni -, a kiragadott, mai szemmel utópisztikus
felvetés így is elgondolkodásra készteti a város- és közlekedéstörténet iránt érdeklődőket.
Már csak azért is, mert a vasgyár
létesítésének előzetes költségvetésében biztosították a pénzügyi
keretet egy földalatti vasút megépítésére.
A gyár építésénél ugyanis
elsődleges feladat volt az üzemek összeköttetése a vasúttal.
Ebben az időszakban azonban
Miskolc és a közigazgatásilag
Diósgyőrhöz tartozó Vasgyár
viszonya nem volt felhőtlen,
komoly gazdasági és társadalmi szembenállás jellemezte a
két települést, így a Miskolc
alatt is elhaladó földalatti vas-

út megépítése komoly akadályokba ütközött.
„Nem lehetett, mert a város
nem járult hozzá, ui. nem találták meg a módját a föld alatti
tulajdon telekkönyvezésének.” –
szólt a hivatalos indoklás. Tény,
hogy 1868-ban precedenst teremtett volna a beruházás, az
már más kérdés, hogy a fent
említett szembenállás okán
mennyire volt igénye Miskolcnak ezt a helyzetet megoldani.
Így, egy másik verzióként
építették meg a ma is működő vasgyári iparvágányt, ami
szintén végzett személyszállítást is, példának okáért az
1930-as évek elején közlekedő Budapest- Lillafüred járat
is ezen a nyomvonalon vitte az
utasokat. Az egykor nagy forgalmú vonalat ma már csak

csekély mértékű teherszállításra használják.
A vasgyári vasútállomás is
azon része a jelenlegi Miskolcnak, ami kevésbé látható. A
pályaudvar a kohászat területén fekszik, így évek óta le van
zárva, bejutni csak külön engedéllyel, indokolt esetben lehet.
Érdekesség még, hogy ezt a
vonalat - mely olyan fontos részeit érinti a városnak, mint az
avasi lakótelep vagy az egyetem
- pár száz méter sín építésével
össze lehetne kötni a kettes villamos végállomásával, így akár
a villamosközlekedésre is alkalmas lehetne a megfelelő fejlesztések mellett. Persze, így is költséges beruházás lenne, hiszen
a vonalak összekötése mellett
nagy volumenű tereprendezést
(megállók és az azokhoz vezető

zavartalan gyalogosforgalom
kiépítése) igényelne.
És, hogy miért maradt meg
a vasgyári metró a legenda
szintjén? Nos, ahogy a legendáknak, így vasgyári metró
megépítésének is volt valóságalapja, azonban azt nem tudhatjuk pontosan, hogy a teherszállítás mellett volt-e konkrét
terv a föld alatti személyszállításra is. Erre megfelelő források hiányában csak következtetni lehet. Mindenesetre
el lehet játszani a gondolattal,
hogy akár meg is valósulhatott
volna az eredeti koncepció,
ami közel 30 évvel előzte volna meg Európa első földalatti
vasútjának, a budapesti „kisföldalatti” 1896-os átadását.
NAGY ATTILA
TÖRTÉNÉSZ

Miskolci beszélgetés Bernáth József sztárséf-mesterszakáccsal

„ÉDES EMLÉKEK ANYUKÁMTÓL”
„Édesanyám már átadta
nekünk a tudást, most én
következem.” – olvasható Bernáth József legújabb
szakácskönyvének előszavában. A kötet nemcsak receptjeinek számát tekintve
tér el az eddigiektől, hanem
az indíttatásában is.

– Nagyon régóta szerettem volna egy ilyen könyvet
megjelentetni, anyukám gyerekkoromban rengeteget sütött. Nagymamám egy pres�szóban dolgozott, ő még úgy
volt vele, hogy ott az édesség a cukrászdában egye azt
a család. Anyunak ez nagy
szívfájdalma volt, megfogadta, ha neki gyerekei lesznek,
ő biztos, hogy rendszeresen
süt és főz majd nekik. Volt
olyan hét, amikor 3-4 féle sütemény volt otthon, ráadásul minden nap meleg étel
– mondta el a sztárséf, akitől miskolci dedikálásán kértünk interjút.
– Innen is ered a hivatás,
amit választottál magadnak?

– Nem terveztem, hogy
szakács leszek, kb. 26 évesen
döntöttem így. Most, ahogy
elkészítettük a bátyámmal a
süteményeket, arra is rájöttem, hogy cukrásznak lenni
sokkal nagyobb precizitást
igényel, mint a szakács szakma. Itt tényleg mindig min-

dennek grammra pontosan
meg kell lennie, előre ki kell
mérni. Cserébe viszont garantált az eredmény: ha az ember
pontosan úgy csinál mindent,
ahogy le van írva, csak jól sikerülhet a sütemény.
– A könyvben kizárólag
édesanyád receptjeit gyűjtötted össze?
– Igen. Manapság nagyon
sok a kávézó, a cukrászda,
ahol van brownie, sajttorta, répatorta – de ezeket mi
gyerekkorunkban nem ettük. Nálunk fánk volt, aranygaluska, ördögpirula, linzer,
Kata-szelet, hamis krémes...
Ezek azok a sütemények,
amiknek elég kimondani a
nevét, mindenki egyből fel-

lelkesül. Azokat a klasszikus, régi recepteket, amiket
anyáink, nagyanyáink használtak, eddig nagyon kevesen jegyezték le, inkább
szájról-szájra öröklődtek a
családokban. A sütemények
esetében az is nagyon fontos, hogy pontosan le legyenek írva az elkészítés fázisai.
Nekem az volt a célom ezzel
a könyvvel, hogy úgy írjak le
minden receptet, hogy aki
még életében nem sütött, annak is sikerüljön.
– Tehát a sütemények mellé
jó tanácsaid is vannak a háziasszonyoknak?
– Szerintem az a legfontosabb, hogy annak is tudok újat
„mutatni”, aki már rutinosan
süt. Például bizonyára mindenki készített már főzött, vajas krémet. Sokszor, ha nem
találjuk el a hőmérsékletet,
vagy túlkeverjük, akkor kitúrósodik. Arra is van egy trükk
a könyvemben, milyen módon lehet ezt kivédeni.
– Hány recept van a könyvben?
– Az eddigi könyveimben 36
recept volt, a gyermek-kötetet
leszámítva, mert ott csak 15. Ebben viszont 54 recept található.
– Ezeket mind ki is próbáltátok?
– Pontosan! Véleményem
szerint csak úgy készülhet
egy igazi szakácskönyv, ha
az abban szereplő recepteket
legalább kétszer, de inkább
háromszor-négyszer lefőzik,
kipróbálják. Nem evidens
ugyanis, hogy amit én leírok, az másnak is egyértel-

mű. Ezért egy-egy receptúrát, mindig odaadtam két
ismerősömnek. Egyikük még
soha nem sütött, a másik pedig gyakorlott szakács. Mind
a ketten tettek észrevételeket,
amelyeket rögzítettem.
– Milyenek az első visszajelzések?
– Vidéken nagyon jók, elsősorban ugyanis itt ismerik ezeket a süteményeket. Pesten kicsit tartanak tőle, a nagyvárosi

életmódból adódóan, ott jóval
kevesebbet szoktak sütni.
– Melyik süti a személyes
kedvenced?
– Mindig más. Most a zserbó az egyik, vagy legalábbis
annak kell lennie, mert az év
végi ünnepekkor nagyon sok
zserbót kell készítenem. Állandó kedvencem a hókifli
is, ennél nagyon fontos, hogy
zsírral készítsük. Ezt nem lehet se vajjal, se margarinnal

kiváltani, akkor lesz porhanyós, omlós. A krémes palacsintát is nagyon szeretem.
– Érzésed szerint hány évesen célszerű elkezdeni egy
ilyen hivatást?
– Minél előbb. Mint már
mondtam, én 26 éves voltam, amikor úgy döntöttem,
hogy kipróbálom magam
ezen a pályán, de ez már nagyon késő volt. Erre rá kellett
jönnöm. 20 éves korig ideális, hogy az ember elkezdjen
szakácsnak tanulni, Franciaországban már 16 évesen nagyon kemény képzéseken esnek át azok a fiatalok, akik
ezen a pályán akarnak dolgozni. Ott 20-21 éves gyerekek már olyan jól főznek,
mint Magyarországon még a
séfek sem mindig. Furcsa volt
ezt számomra látni, és az sem
volt kérdés, hogy tanulnom
kell tőlük.
MUNTYÁN BERNADETT
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„A kialakulóban lévő új világrend megköveteli, hogy
naprakészek legyünk a honvédelem kérdésében”
„Borsod-Abaúj-Zemplén megye élen jár az önkéntes tartalékos katonák számában” – fogalmazott Benkő Tibor honvédelmi miniszter nemrégiben, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Államigazgatási Kollégium legutóbbi ülésén. Mint
elhangzott, hamarosan minden járásban lesznek területvédelmi önkéntes tartalékos századok: a tervek szerint 2026-ra
Borsod megye mind a 16 járásában lesz egy-egy századnyi
önkéntes tartalékos katona.
Mint arról már hírt adtunk,
idén márciusban kezdődött a területvédelmi tartalékos katonák
kiképzése Miskolcon. Mindan�nyian tanulmányaik vagy munkájuk mellett vállalták, hogy
segítenek a haza védelmében.
Az ülésen elhangzottak szerint,
jelenleg 277 önkéntes területi tartalékosa van Borsod-Abaúj-Zemplén megyének. Országos szinten a megyék első
harmadában vagyunk ezzel a
számmal.
A Magyar Honvédség Zrínyi
2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programjának szerves
része a területi elven szerveződő önkéntes tartalékos szolgálat, amely nagy mértékben hozzájárulhat Magyarország és a
magyar emberek biztonságának garantálásához – mondta el
érdeklődésünkre Benkő Tibor
honvédelmi miniszter.
– Milyen jelentősége van napjainkban a honvédelemnek?
– Az elmúlt években a jelentősen megváltozott biztonsági környezetben új típusú kihívások jelentek meg. Az új
világrend, amely kialakulóban
van és folyamatosan változik,

megköveteli, hogy naprakészek
legyünk a honvédelem kérdésében, hiszen új kihívások, új
fenyegetések, új kockázatok jelentek meg az ember életében.
Nap, mint nap hallani, hogy a
világban milyen terrorcselekmények következnek be, hogyan
veszélyezteti ez a polgári lakosság életét, a biztonságát, és a biztonságérzetét. Napjainkban két

az elvet valljuk a Honvédség részéről, hogy a gondokat ott kell
kezelni, ahol azok keletkeznek,
célunk, hogy az embereknek
ne kelljen elhagyniuk az országukat, és szeretteiket a háborús
övezetekben sem. A Magyar
Honvédség ezért vesz részt a békemissziós feladatokban: évente
több mint 2000 katonánk végez
békefenntartói feladatokat, hogy
hozzájáruljanak egy élhető világ
megteremtéséhez.
– Mikor és milyen céllal hozták
létre az önkéntes tartalékos katonai rendszert?
– Az önkéntes területvédelmi
tartalékos szolgálatot azért hoztuk létre, hogy adott esetben a
járásokban, helyi járási száza-

Toborzás a Miskolci Egyetemen
veszélyességi irányt különböztet
meg a NATO: a keleti és a déli
fenyegetettséget, melynek egyik
eleme az illegális migráció. Azt

dokat tudjunk alkalmazni, s a
helyszínen rögtön rendelkezésre
álljon egy olyan állomány, amely
szükség esetén azonnal képes

FELHÍVÁS
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az általa létrehozott kuratórium javaslatai alapján, Miskolc Város Napja (május 11.) alkalmából hagyományosan
kitüntetéseket, díjakat adományoz.
A városban működő civil szervezetek, közösségek, intézmények, gazdálkodó és
egyéb szervezetek, szakmai szövetségek, érdekképviseletek, egyházak, valamint
magánszemélyek 2019-ben is javaslatot tehetnek, hogy kik kapják az alábbi elismeréseket:
Miskolc Város Díszpolgára kitüntető cím,
Pro Urbe kitüntető cím,
Gálffy Ignác életmű-díj,
Herman Ottó tudományos díj,
Szemere Bertalan közéleti díj,
Szabó Lőrinc irodalmi díj,
Kondor Béla képzőművészeti díj,
Reményi Ede zenei díj,
Déryné színházi díj,
Miskolc Város Építészeti Alkotói díj,
Bizony Ákos Kitüntető Jogi Díj,
Benkő Sámuel díj,
Pedagógiai díj,
„Miskolc Város Turizmusáért" díj,
„Az év sportolója" díj,
„Miskolc Város Sportjáért" díj,
„A Civilek Támogatásáért" díj,
„Az Év Civil Szervezete" díj,
Pro Minoritatae díj,
Nívódíj,
Az Egyetemért – A Városért.
A jelöléshez szükséges letölthető adatlap és a vonatkozó többször módosított 38/2004.
(XI. 10.) rendelet a www.miskolc.hu honlapon Aktuális pályázatok menüpont alatt található.
A kitöltött, aláírt adatlapot és a részletes indokolást a kitüntető cím megjelölésével legkésőbb 2019. február 15. napjáig juttassák el a következő címre: Dr. Kriza Ákos polgármester Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 3525 Miskolc, Városház tér 8.
A kitöltött adatlapot és részletes indoklást elektronikus úton (a további feldolgozásra
alkalmas docx, doc, odt formátumban) kérjük a brezai.zoltan@miskolc.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni.
Szíves közreműködésüket előre is köszönöm.
Miskolc, 2019. január 3.

Benkő Tibor: „Teljesen újjá kellett
szervezni az önkéntes tartalékos
rendszert”

Dr. Kriza Ákos
Miskolc Megyei Jogú Város
polgármestere

közbelépni. Az önkéntes tartalékos rendszert teljesen újjá kellett szervezni, hiszen 2010-ben
összesen 17 tartalékosa volt a

Magyar Honvédségnek. 2026ra 8 ezerről, 20 ezerre kívánjuk
emelni önkéntes tartalékos katonáinak számát. A Magyar Honvédség Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programjának része a
helyi közösségekre épülő, területi elven szerveződő tartalékos
szolgálat.
– Kik az elsődleges célcsoportjai az önkéntes területvédelmi
tartalékos rendszernek?
– Természetesen szeretnénk,
hogy minél több fiatal csatlakozzon ehhez a szervezethez,
amelynek a fő célkitűzése Magyarország és a magyar emberek biztonságának a szavatolása,
garantálása. A felkészülés arra,

hogy ennek a követelménynek
bárhol, bármikor, bármilyen
feltételek mellett meg tudjanak
felelni. Az ország északi, északkeleti régiója mindig is élen járt
a honvédelem kérdésében, nagyon sok hivatásos katona került ki Borsod-Abaúj-Zemplén,
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is. Természetesen van
még hová fejlődni, lehet emelni
az önkéntes területvédelmi tartalékosok számát, szükség van
rájuk, és elsősorban a fiatalokra. A honvédelmi nevelés is hozzájárul, hogy a fiatalok igazából
megismerjék, mi az a haza, a
hazaszeretet, a hagyományaink
iránti tisztelet, és megbecsülés.

Együttműködés a Miskolci
Egyetem és a Honvédség között
Együttműködési megállapodást írt alá múlt év végén a
Miskolci Egyetem és a Honvédelmi Minisztérium. Az egyetemen toborzó pontot hoznak
létre, a tartalékos szolgálatért
pedig plusz kreditpontot kapnak a hallgatók. A Honvédelmi Minisztérium kutatás-fejlesztésben is együttműködik a
miskolci campusszal a jövőben.
A Honvédelmi Minisztérium
és a Miskolci Egyetem kapcsolata évekre nyúlik vissza, most
azonban jogilag is megerősítették. Az együttműködési megállapodás célja az oktatás, kutatás
területén a Magyar Honvédség
társadalmi támogatottságának,
a katonai pálya ismertségének
és népszerűségének növelése, toborzási hatékonyságának fejlesztése. A stratégiai szövetség részeként hirdetik meg a honvédelmi
alapismeretek tárgyat is.
Torma András, a Miskolci
Egyetem rektora az eseményen
elmondta, négy terület biztosít
együttműködésre lehetőséget a
megállapodás. Ezek a toborzás,
az önkéntes tartalékos szolgálattal való együttműködés, az okta-

tás, illetve a kutatás és a tudományos együttműködés.
– Ebből is érzékelhető, milyen széles lehetőségek nyílnak,
és valójában tőlünk függ, hogy
a szerződés által biztosított kereteket mivel fogjuk majd kitölteni. Meggyőződésem, hogy nagyon gazdag és tartalmas lesz az
együttműködés – hangsúlyozta
a rektor.
Torma András kiemelte, minden karon és szakon megteremtették a lehetőséget, hogy a hallgatók felvegyék a honvédelmi
ismeretek tárgyat. Itt elmélyíthetik a tudásukat, tájékozottságukat a magyar honvédelmi
törvény, illetve az Alaptörvény
tekintetében is.
Az együttműködés keretében a Miskolci Egyetemen úgy-

nevezett toborzópontot működtet a Magyar Honvédség,
amely biztosítja azokat az információkat, amelyek szükségesek
lehetnek, ha a hallgatók a katonai pályát választják. Ugyanakkor összeköttetést is jelent a
Miskolci Egyetem és a Magyar
Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium között. – Ez
az összekötő szerep legalább
olyan fontos, mint a Magyar
Honvédség utánpótlásáról való
gondoskodás. Meggyőződésem, hogy jó együttműködési
megállapodás aláírására került
most sor – zárta szavait Torma
András.
Szabó István, a Honvédelmi
Minisztérium államtitkára kiemelte, hogy toborzás rendszere továbbra is nagyon fontos
a Magyar Honvédség számára. Ugyanakkor a most folyó
haderő fejlesztési programban nagyon fontos az a kutatási potenciál is, ami az egyetem
rendelkezésére áll, és a szerződés révén elérhetővé válik a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium számára.
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Deák Bárdos Mihály lett a megyei
birkózók szakmai alelnöke
Nemrégiben tartotta hagyományos, évzáró közgyűlését a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Birkózó Szövetség, mely Deák
Bárdos Mihály, a Miskolc Városi Sportiskola (MVSI) szakmai
vezetője személyében szakmai alelnököt is választott.

A rendezvény első részében
Rónai Kálmán elnök, a Magyar
Birkózó Szövetség (MBSZ) el
nökségi tagja értékelte a 2018as esztendőt, majd a tagság el
fogadta a szervezet aktuális
gazdasági beszámolóját. Ezt kö
vetően a megye birkózó egye
sületeinek,
szakosztályainak
képviselői ismertették a szezon
számukra legfigyelemremél
tóbb eredményeit, történéseit.
A jelenlevők személyi kér
désben is döntöttek. Ennek ér
telmében a B.-A.-Z. Megyei
Birkózó Szövetség szakmai al
elnöke Deák Bárdos Mihály
egykori Európa-bajnok, ötszö
rös vb-ezüstérmes, négyszeres
olimpikon birkózó lett, aki je
lenleg a Miskolc Városi Sportis
kola (MVSI) szakmai vezetője.
A szövetség állandó és alkal
mi támogatóinak köszönhető
en idén is megjutalmazták a
kiváló munkát végző edzőket,
sportvezetőket, sportági akti
vistákat.

Az összejövetelen elhang
zott, hogy az utóbbi évtizedek
hagyományait folytatva, Mis
kolc és a megye 2019-ben sem
marad magyar bajnokság nél
kül. Ezúttal a korábban már
nagy sikert arató veterán ob
rendezési jogát pályázzák meg.
A kötetlen beszélgetésre
is alkalmat kínáló vacsorá
val egybe kötött közgyűlésen,
mások mellett jelen volt Szinay Attila, az Agrárminiszté
rium helyettes államtitkára,
a DBC felügyelő bizottságá
nak elnöke, Fazekas Sándor
országgyűlési képviselő, volt
agrárminiszter, Repka Atti
la olimpiai bajnok, a DBC el
nöke, Török Dezső, a B.-A.-Z.
Megyei Közgyűlés elnöke, a
megyei birkózó szövetség al
elnöke, ifj. Orbán Győző,
a megyei szövetség alelnö
ke és Mecser Tamás ezredes,
B.-A.-Z. megye bűnügyi ren
dőrfőkapitány-helyettese, a
megyei szövetség alelnöke is.

Tizennyolc érmet hoztak az MVSI úszói
Kiválóan szerepeltek az MVSI képviselői a 15 ország, 949
sportolóját felvonultató X. Scitec Open nemzetközi úszóversenyen, Győrben. A finálékban 5 arany-, 7 ezüst-és 6
bronzmedál jutott a miskolciaknak, akik közül jó néhányan egyéni csúcsokat értek el, illetve az Aranyjelvényes-minősítéshez és országos bajnokságon való induláshoz szükséges szintidőt úsztak.
Eredmények, leányok: 400 m
vegyes, 2002-es kcs: 2. Vécsei
Réka, 50 m mell, 2002-es kcs.:

2. Vécsei Réka. 2006-os kcs.:
2. Esztián Petra. 2007-es kcs.:
3. Deák Zsóka. 200 m gyors,

2002-es kcs.: 2. Vécsei Réka.
200 m mell, 2002-es kcs.: 2.
Vécsei Réka. 2006-os kcs.: 1.
Esztián Petra. 2007-es kcs.:
1. Deák Zsóka. 100 m mell,
2006-os kcs.: 2. Esztián Petra.
100 m gyors, 2002-es kcs.: 2.
Vécsei Réka. Fiúk: 400 m ve
gyes, 2007-es kcs.: 3. Kárpáti
Zalán. 50 m mell, 2007-es kcs.:
3. Kárpáti Kende. 100 m pil

Európa legjobb 20 csapata
között az Aluinvent DVTK
A mértékadó eurobasket.
com szakportál az elmúlt
év végén közzétette az európai női kosárlabda csapatokat értékelő rangsorát, amelyben az Aluinvent
DVTK az előkelő 19. helyet
foglalja el.
A diósgyőri kosarasok ed
dig remekül szerepelnek a
nemzetközi kosárlabda szö
vetség által a 4. legerősebb
európai küzdelemsorozatnak
rangsorolt magyar nemzeti
bajnokságban, ahol a címvé
dő Sopron mögött az ezüst
érmes pozícióban zárták az
évet. Az európai kupasze
replés is várakozáson felül
jól sikerült (kosárlabdázóink
képviselik egyedül Miskolc
városát a nemzetközi kupa
küzdelmekben), mivel az Eu
rópa Kupában az olasz baj
nokságot veretlenül vezető
Venezia-t, a francia Nantes-t
és a cseh Brno gárdáját meg
előzve csoportgyőztesként
és kiemeltként jutottunk a
legjobb 16 közé. Ha a másik
ágon érvényesül a papírfor
ma, akkor január 24-én ide
genben, január 31-én pedig
hazai pályán igazi kosárlab
da csemegére számíthatnak
a szurkolók, hiszen a koráb
bi Euroliga (Bajnokok Ligá
ja) győztes, világklasszisok

langó, 2007-es kcs: 3. Kárpáti
Zalán. 200 m gyors, 2007-es
kcs.: 1. Léport Milán Kriszti
án. 50 m gyors, 2007-es kcs.: 3.
Léport Milán Krisztián. 1500
m gyors, 2007-es kcs.: 3. Lé
port Milán Krisztián. 400 m
gyors, 2007-es kcs.: 1. Léport
Milán Krisztián. 100 m gyors,
2007-es kcs.: 1. Léport Milán
Krisztián.

HÍREK, EREDMÉNYEK
Jégkorong
Tipsport Liga: 2018. de
cember 23. DVTK Jeges
medvék – HK Nitra 2-0;
2018. december 26. MsHK
Žilina – DVTK Jegesmed
vék 5-3; 2018. december 28.
DVTK Jegesmedvék – HC
Košice 5-4; 2018. december
30. HKM Zvolen – DVTK
Jegesmedvék 2-0;
Magyar Kupa: 2019. janu
ár 3. A büntetőlövések hato

dik köre döntötte el a Ma
gyar Kupa elődöntőjét. A
fordulatos és végletekig ki
élezett mérkőzésen kétgólos
miskolci előnnyel kezdődött
meg a harmadik harmad,
de a Fehérváriak egyenlíte
ni tudtak, majd a rávezeté
sek során Hári János gólja
juttatta őket a fináléba. Fe
hérvár AV19 – DVTK Jeges
medvék 4-3.

Női kosárlabda
Eglė Šulčiūtė december
20-án súlyos töréses sérülést
szenvedett a Cegléd elleni ta
lálkozón. A litván játékost
másnap megműtötték, felépü

lése azonban hosszabb időt
vesz igénybe, ezért a pótlásáról
azonnal gondoskodni kellett.
A klub választása a lett váloga
tott Aija Putninára esett.

Labdarúgás
Elkezdte a felkészülést a
DVTK, az év orvosi és fizi
kai felmérésekkel indult a
labdarúgók számára. Január

3-án három kapus és húsz
mezőnyjátékos kezdte meg a
közös munkát Diósgyőrben,
a klub edzőközpontjában.

Műkorcsolya
A 2018-as év végén a mű
korcsolya lett a DVTK ti
zenharmadik tagja. Vidrai
Szabolcs szakmai vezető el
mondása szerint, leigazolt
versenyzőik száma már meg

haladja a negyvenet, de ez
folyamatosan bővül. Bíznak
benne, hogy a kemény munka
eredményeként 3-5 éven belül
a magyar műkorcsolya sport
ág elitjéhez fognak tartozni.

Férfi kosárlabda
Értékes idegenbeli sikerrel
zárta az évet december 22-én,
Nagykőrösön a MEAFC-Mis
kolc NB I/B, Piros-csopor
tos férfi kosárlabda csapata.
A kemény védekezés, a fe

gyelmezett csapatmunka és a
küzdőszellem egy igen fontos
és megérdemelt győzelmet
eredményezett. (Nagykőrösi
Sólymok KE – MEAFC-Mis
kolc 72-84)

II. Diósgyőri-vár Trail nemzetközi viadal
A hirtelen lehullott hótakaró sem szegte a kedvét
azoknak a terepfutóknak,
akik a közelmúltban elfogadták a rendező Marathon
Club meghívását és rajthoz
álltak a II. Diósgyőri-vár
Trail nemzetközi viadalon.

„Tél Tábornok”
sem volt akadály
egész sorát felvonultató, ak
tuális Európa Kupa címvédő
török Galatasaray ellen har
colhatják ki a lányok a leg
jobb 8 közé jutást.
A Czicás László vezető
edző irányításával augusz
tus óta elvégzett kemény
munka vissza
igazolásaként
az eurobasket.
com szakportál
utolsó múlt évi
ranglistáján is
előkelő helyen
szerepel az Alu
invent DVTK.
A 19. helye
zés azt is jelen
ti, hogy a rang
sorban számos
olyan nagy múl
tú, rendszeresen
Euroliga (Baj
nokok Ligája)

szereplő csapatot is megelő
zünk, mint a rekordgyőztes
lett TTT Riga, a lengyel Wis
la Krakow, az olasz Famila
Schio vagy éppen januári el
lenfelünk a Galatasaray, akik
évek óta meghatározó tagjai
az elit mezőnynek.

A versenyközpontnak ott
hont adó, a Miskolci Kulturá
lis Központ által üzemeltetett
Diósgyőri vár munkatár
sai ezúttal is óriási segítsé
get nyújtottak ahhoz, hogy a
versenyt megtisztelő orosz,
szlovák, magyar futók és kí
sérőik jól érezzék magukat. A
versenyirodát, ruhatárat nem
szabadtéren, hanem a Déry
né-házban alakíthatták ki,
ahol már kora reggeltől fo
gadták a sportembereket.
A Németh Mária, Németh
Csaba és Nagy Norbert által

kiszalagozott pályák közül
először a Joyson Félmaraton
útvonalára vállalkozók sora
koztak fel a várárokban kije
lölt rajtvonalhoz, majd nem
sokkal később Katona Ferenc,
a szervező bizottság elnöke,
önkormányzati képviselő a
Nomád Kis
maraton és
a minima
raton mező
nyét is útjára
indította.
A leghos�
szabb táv nő

versenyét az egész szezonban
kiválóan teljesítő miskolci
Szanyi Ágnes magabiztosan
nyerte meg, mellyel az idén
először meghirdetett, 6. for
dulós Miskolc-Joyson Félma
raton Tour összetett elsőségét
is kiérdemelte. A férfiaknál

Takács T. Gábor érkezett cél
ba elsőként, míg az összetett
ben toronymagasan vezető,
sajóörösi Kánai Rolandnak
ezúttal a 16. hely is bőven
elegendő volt a végső siker
hez. Valamennyi célba érkező
egyedi befutóérmet kapott.
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Hirdetés

Miskolci Napló – A város lapja

VÁLTSA MEG IDŐBEN
2019-ES PARKOLÓBÉRLETÉT!
HOL?

• A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. központi
telephelyén (Győri kapu 48-50.).
2018. december
11–21.

Bankkártya,
készpénzfizetés
lehetséges!

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2019. 01. 05-től 2019. 01. 11-ig

• A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. parkolási
divízió ügyfélszolgálatán (Széchenyi I. utca 20.,
a Miskolci Nemzeti Színházzal szemben)

Parkolási divízió
ügyfélszolgálat,
Széchenyi I. utca 20.
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Hétfő, kedd,
csütörtök:
08–16
Szerda:
08–18
Péntek:
08–12

2018. december
27–28.
Csütörtök:
08–16
Péntek:
08–12

Miskolci
Városgazda
központi telephely
Nincs bérletárusítás Nincs bérletárusítás
Győri kapu 48-50.
Csak készpénzfizetés!

2019. január
2–11.

2019. január
12–19.

Hétfő-péntek:
08–17
Szerda:
08–18
Szombat:
08–13

Hétfő-péntek:
08–17
Szerda:
08–18
Szombat:
08–13

Hétfő-csütörtök:
08–16
Péntek:
08–12

Hétfő-csütörtök:
08–16
Péntek:
08–12

Zendium fogrém, 75 ml (gyerek, felnőtt) 		
Well Done színfogó kendő, 12 db-os 		
Silan textilöblítő, 1850 ml, 540 Ft/l		
Persil mosópor, 2,8 kg, 571 Ft/kg 		
Tide mosópor, 1,5 kg (színes ruhához), 666 Ft/kg		
Persil mosókapszula, 15 db-os, 60 Ft/db		
Axe izzadásgátló roll, férfi, 50 ml, 6980 Ft/l		
Surf mosógél 4,9 l (color), 449 Ft/l		
Pur mosogató, 900 ml, 598 Ft/l		
Cif konyhai tisztítószer, pump., 750 ml, 1198 Ft/l
Cif fürdőszobai tisztítószer, pump, 750 ml, 1198 Ft/l
Cif univerzális tiszt., antibakteriális, 750 ml, 1198 Ft/l
Ultra Szavó penész lemosó, pump., 500 ml, 2098 Ft/l
Baby nedves törlőkendő, 70 lapos 		

999 Ft
399 Ft
999 Ft
1599 Ft
999 Ft
899 Ft
349 Ft
2199 Ft
539 Ft
899 Ft
899 Ft
899 Ft
1049 Ft
199 Ft

MILYEN BÉRLET, MEDDIG ÉRVÉNYES?
• Zónás parkolóbérlet: a 2018. évi zöld, sárga, kék zónás valamint kombinált
bérletek 2019. január 10. napjáig érvényesek.
• Általános bérlet: az általánosan használt, magánszemélyek illetve cégek által
is megvásárolható, a város különböző zónáira vonatkozó 2018. évi zöld, sárga,
kék zónás, valamint kombinált bérletek 2019. január 10. napjáig használhatók.
• Kedvezményes lakossági- és intézményi bérletek: a kedvezményes lakossági bérlet, amely lakcímhez váltható, illetve az intézményi bérlet, amely a
bölcsődékhez, óvodákhoz, általános- vagy középiskolákhoz
legközelebb eső parkolókban
használható, 2019. január 20.
napjáig érvényes.

Apróhirdetés
KARATE
GÖRÖMBÖLYÖN
2018. 09. 17-től minden hétfőn és csütörtökön 18 órától a
Görömbölyi Művelődési Házban. Négy éves kortól, kezdőket és haladókat egyaránt várunk. Tel.: 06-20/460-6775.
Nem italozó, önállóan dolgozni tudó ácsot és korábban ács mellett dolgozó segédmunkást keresek Miskolc
és környékére, nem csak tetőn
végzendő munkákra. Tel.: 0620/460-6775.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók
már 65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alumínium), garázskapuk cseréje óriási kedvezménnyel, teljeskörű
árnyékolástechnikával.
Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/3365528, web: www.aluport.hupont.hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet.
Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo:
9–12 óráig.
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APRÓHIRDETÉSEK

a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!

Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes áron a
Miskolci Naplóban hétköznap 8.00 és 16.00 óra
között!
Hirdetésszervezőink
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200,
Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu

Hirdesse Ön is termékét, szolgáltatását szórólapon, juttassa el
újságját, kiadványait kézbesítői
hálózatunkon keresztül Miskolcon
és környékén.

Heti, havi rendszerességű
terjesztés, mindenki számára elérhető

akár már nettó 1 Ft/db/
alkalom áron!

Első alkalomra
30% kedvezményt
adunk!

Rendelésfelvétel: terjesztesmiskolc@gmail.com,
illetve a 70/577-8148-as telefonszámon.

12 Mozaik

Miskolci Napló
Miskolcon született
az év első babája

ADVENTI
TŰZIJÁTÉK

A hét fotója
Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi
Kórházban, éjfél után nyolc perccel jött a világra 2019 első újszülöttje (képünkön). A kislány a Vanda nevet kapta, édesanyja első gyermeke, természetes úton, spontán szüléssel jött
világra, 47 centiméterrel és 2350 grammal. A sajóecsegi anyuka és a baba is jól vannak. Az első fővárosi újszülött a Honvédkórházban született meg 2 óra 55 perckor 54 centiméterrel és
3870 grammal. A kislány a Vilma nevet kapta.

Fenyőfák
2

Meghitt hangulat, ünnepi gondolatok, közös élmények és egy csipet „varázslat” várt mindenkit a Diósgyőri várnál az adventi hétvégéken. Az adventi koszorút jelképező vár sötétedés után pompás fényárban úszott vasárnaponként, a látványos
tűzeffektek a négy toronynál az adventi gyertyák fényének üzenetét hordozták. A Lovagi Tornák Tere előtt található Vásártér
kis ékszerdobozzá változott, a hangulatot fényfestés is fokozta a környező épületeken. Népművészeti motívumok, valamint a
Képes Krónika által ihletett ábrázolások is díszítették a falakat. Hétről-hétre más és más iskola diákjai ajándékozták meg műsorukkal a közönséget.
FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS
Elfogták a Csabai kapui
gyilkosság gyanúsítottját
Elfogták annak a 70 éves
férfinak a feltételezett gyilkosát, akit december 26án öltek meg Miskolcon, Csabai kapui lakásában. A gyanúsított
Debrecenben került horogra. Emberölés bűntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság H. Béla 38 éves miskolci lakossal szemben. A gyanúsított 2018. december 26-án, a kora
reggeli órákban bement korábban megismert áldozatának lakásába. Többször megszúrta a 70 éves sértettet, aki a helyszínen belehalt a sérüléseibe. A támadó ezt követően értékek után kutatott
a lakásban, majd több mint százezer forintot zsákmányolva elmenekült a helyszínről. A bejelentést követően a nyomozók az ügyben indított eljárás eredményeként azonosították, majd Debrecenben elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan
gyanúsítható férfit. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság a 2019. január 2-án őrizetbe vett H. Bélával szemben
előterjesztést tett letartóztatásának ügyészi indítványozására.

járőrökkel együtt elfogta
a rablót. Az eljárás során
az elrabolt mobiltelefont is
felkutatták és lefoglalták, a
nyomozók a gyanúsítottat
a kihallgatását követően őrizetbe vették.

FORRÓ NYOMON

Mobiltelefont rabolt
Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy hernádvécsei, 23 éves férfival szemben. A rabló 2018. december 31-én 18
órakor a Miskolc, Király utcában egy társasház bejárati ajtójának
lökött egy nőt, kicsavarta a kezéből nagy értékű mobiltelefonját,
majd elszaladt a helyszínről. A megadott személyleírás alapján,
egy szolgálaton kívüli nyomozó 2019. január 1-jén felismerte a
tettest egy belvárosi utcában, követni kezdte, majd a kiérkező

Csoportos füstmérgezés
Füstgázmérgezés gyanúja miatt riasztották a mentők a miskolci
hivatásos tűzoltókat Bükkszentkeresztre, a Széchenyi utcába december 23-án este. A raj a szellőztetés miatt már nem tudott gázkoncentrációt kimutatni, de megtiltotta a hibás fűtőberendezés használatát.
A mentők négy embernél állapítottak meg füstgázmérgezés gyanúját, őket kórházba szállították – közölte a katasztrófavédelem.
Egy ember életét vesztette a lakástűzben
Felhalmozott háztartási hulladék gyulladt meg egy társasház
nyolcadik emeleti lakásában Kazincbarcikán, az Egressy Béni úton,
január 2-án. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, a helyi hivatásos tűzoltók sikeresen elfojtották a lángokat, így a tűz nem terjedt
tovább. Az egységek egy embert találtak a tűzzel érintett lakásban,
akinek az életét már nem lehetett megmenteni. Az oltás és a mentés
idejére hetvenegy lakónak kellett ideiglenesen elhagynia otthonát.
Elhelyezésükre melegedő buszok érkeztek a helyszínre.
Nagy baleset a
Kiss Ernő úton
Olvasóink jelzése
szerint nagy baleset
történt december 26án este a Kiss Ernő
úton. Kiszakadt kereket, autódarabokat
láttak az arra járók.
Rendőrségi információink szerint este hat
óra után, eddig még ismeretlen okból egy Kia Sorento terepjáró
nekiütközött a Kiss Ernő utcán egy útfelbontást jelző terelőkorlátnak. Az ütközés erejétől a jármű átsodródott a középső sávba,
ahol egy szabályosan közlekedő Fiat Puntónak ütközött, majd tovább sodródva, az út szélén, egy kerítésnek ütközve állt meg. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár azonban jelentős.
További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első
kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben
néhány karácsonyra közkedvelt fenyőfa neveit
rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy
levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2019. január 30-án éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe
(3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@
mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket
beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki.
Legutóbbi rejtvényünk helyes megfejtései: 1. Hólapát; 2. Szánkó; 3. Kandalló; 4. Karácsonyfa. Nyertesek: Angela Kovač (Kassa); Lovászi Katalin (Miskolc). Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

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

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Régi emlékeket idézhet most
Önnél az év eleje, ezek egyszerre lehetnek édesek és keserűek
is. Tanuljon belőlük, mindenképpen érdemes elgondolkodnia,
mennyit változott azóta, és mekkora utat tett meg.

Rák (június 22 - július 22) Higgye el, Önnek is jár egy kis pihenés ilyenkor év elején, most kivételesen ne törődjön azzal,
hogyan tölthetné hasznosabban az idejét. Ha egy kicsit ki tud
simulni, azzal magának és a környezetének is sokat segít.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Szeretne mindenkinek a kedvében járni, de nem tud százfelé figyelni, és közben a
saját érdekeit is szem előtt kell tartania. Állítson fel egy sorrendet, és fogadja el, hogy nem lehet mindenkinek megfelelni.

Bak (december 22 - január 20) Nehéz hét előtt áll, viszont,
ha végig bízik magában, akkor nem lesz Ön előtt akadály, és
minden feladatra talál majd megoldást. Lényeg, hogy ne adja
át másnak az irányítást, maga nézzen szembe a problémáival.

Bika (április 21 - május 20) Hiába akarsz megtenni egy lépést, ha a másik érintett még nem áll készen rá. Lehet, hogy
türelmet kell gyakorolnia, akkor is, ha legszívesebben már indulna. Vannak dolgok, amiket nem érdemes siettetni.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Megosztja valakivel egy
belső gondolatát, de gyorsan meg is bánhatja ezt a döntést. A
lelke talán könnyebb lesz, de fél, hogy a másik visszaélhet a
hallottakkal. Ha megfelelő embert választott, nem kell aggódnia.

Skorpió (október 24 - november 22) Az idő Önnek dolgozik,
és minél tovább kitart, annál biztosabb, hogy el is éri a céljait.
Éppen ezért maradjon talpon ameddig tud, és csak akkor dőljön
hátra, amikor már biztos benne, hogy elég messze jutott.

Vízöntő (január 21 - február 19) Amit most kimond, ahhoz
tartania is kell magát, ezért mindig nagyon alaposan gondolja
át, hogyan foglal állást. Ne beszéljen indulatból, mert később
nagy árat fizethet majd a meggondolatlan szavakért.

Ikrek (május 21 - június 21) Úgy érzi, túl sok terhet cipel, és
egyre jobban elfárad a súly alatt. Pedig lenne, aki szívesen segítene, csak kérni kellene tőle. Ha azonban a büszkeség fontosabb
az Ön számára, akkor még sokáig kell így rogyadoznia.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Utólag mindig könnyű
okosnak lenni, visszagondolva úgy érzi, bölcsebb döntést is hozhatott volna. Ami történt, megtörtént, most már kár emiatt ros�szul éreznie magát, nem hozhatja mindig a legjobb formáját.

Nyilas (november 23 - december 21) Úgy érzi, mindenki
csak elsétál Ön mellett, az emberek nem értik meg, vagy talán
észre sem veszik. Ez a gondolat azonban csupán az Ön fejében
létezik, és csak annyira erős, amennyire engedi neki, hogy az legyen.

Halak (február 20 - március 20) Valaki annyira közel áll Önhöz, hogy akkor is kitart mellette, amikor úgy tűnik, mindenki
más elpártol tőle. Ezzel szerezhet magának néhány ellenséget,
de ha így is megéri a személy, akkor nem hoz rossz döntést.

