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Kriza Ákos leköszön

Alakszai Zoltán a Fidesz-KDNP
miskolci polgármesterjelöltje
ÉPÜL AZ OPERATÍV
MŰVELETI KÖZPONT
Csaknem ezer térfigyelő kamera, huszonnégy tévéből
álló monitorfal és háromszor annyi rendész figyeli majd
éjjel-nappal Miskolc különböző pontjait.
Hamarosan
teljesen
üzemképes lesz a Művele
ti Központ, amit a Miskolci
Önkormányzati Rendészet
központjában alakítanak ki.
A monitorok már működ
nek, jelenleg a tesztelés és a
kamerák bekötése zajlik. A
központ várhatóan szeptem
berben kezdi meg működé
sét. Egyszerre csaknem száz
kamera képét tudják majd
figyelni innen.
– Fizikai valójában kész
van a Műveleti Központ, a
belső festések megtörténtek,
beszereztük az irodabútoro
kat, a technikai berendezés is
működik már. Jelenleg teszt
időszakát éli az Operatív
Műveleti Központ – tájékoz
tatott Kovács László Csaba. A
MIÖR igazgatója hozzátette,
kameraképek már érkeznek
ide, a technikusok és infor
matikusok pedig azon dol
goznak, hogy ezek megfele
lően jelenjenek meg.
Az összkamera képeket a
huszonnégy tévéből álló mo
nitorfalon látják. Egy moni
toron akár négy kamera ké
pét is figyelhetik, de a tervek

szerint egy-egy kameraképet
több monitorra is ki tudnak
majd vetíteni. Az egy-egy
kiválasztott kameraképen
történő eseményeket pedig
ráközelítve, sőt, irányítva is
tudják figyelni. A felvéte
lek segítségével a rendőrség
csak a 2017-18-as években
több mint 136-szor, a köz
terület-felügyelők pedig kö
zel ezer esetben intézkedtek.
A fejlesztéssel a rendészet
munkája az eddigieknél is
hatékonyabbá válhat.
A központ része az úgy
nevezett havária tárgyaló is,
ahol egy esetleges kataszt
rófa, vagy vészhelyzet ese
tén összeülhetnek a mentők,
a rendőrök, vagy a kataszt
rófavédelem, majd innen
közösen koordinálhatják a
mentést.
Az új műveleti központ
ban körülbelül háromszor
annyian dolgozhatnak majd,
mint most, összesen tizenhat
munkaállomást építettek ki.
A terem ráadásul akadály
mentesített, ezért mozgássé
rülteket is foglalkoztathat
nak a központban.

Betegsége miatt nem vállal
újabb polgármesteri ciklust
Kriza Ákos. A döntést maga
a polgármester jelentette be
pénteken.
Úgy fogalmazott: „egy ön
kormányzat, egy közösség éle
tében a legfontosabb, hogy
együtt, felelősséggel végezzük
munkánkat”. – Mi ezt tettük
2010-ben, amikor átvettük a
város irányítását, ezt tettük
2014-ben, amikor felhatalma
zást kaptunk a folytatásra, és
ezt kell most is tenni, amikor
egy újabb ciklus előtt állunk –
tette hozzá Kriza Ákos. Miskolc
város vezetője bejelentette:
több éve rosszindulatú beteg
séggel küzd, „ezért egy újabb
ciklusnak nem kezdhetek neki
felelősséggel”.
– Éppen ezért tájékoztat
tam a Fidesz elnökségét arról,
hogy nem vállalom egy újabb
ciklusra a város vezetését.
Nem azért, mintha nem lenne
vízióm, de az egészségemmel
kapcsolatos helyzet felelősség
gel nem enged még egy ciklus
ra előre gondolkozni. Azt java
soltam, hogy Alakszai Zoltánt,
aki öt éve mellettem dolgozik,
aki ismeri a várost, a lehetősé
geit, a jövőképét, ő legyen a Fi
desz polgármesterjelöltje – je
lentette be Kriza Ákos.
– A Fidesz elfogadja a pol
gármester jelölését – mondta
el Kósa Lajos. A Fidesz-KDNP
kampányfőnöke elismeréssel
szólt az elmúlt években Mis
kolcon, Kriza Ákos polgármes

ter vezetésével elvégzett mun
káról. – Kriza Ákos nagyon jó
barát, kolléga, harcostárs, pol
gármester. Minden jót kívánok
neki a továbbiakra – fogalma
zott.
Kósa Lajos kiemelte továb
bá: mindent megtesznek azért,
hogy Miskolc fejlődése tö
retlen maradjon, és az, amit a
polgármester csapatával és a
miskolciakkal összefogva vég
hezvitt, folytatódjon. – Mis
kolcnak nagy szüksége van
arra, hogy az elmúlt évek si
kerei után elfoglalhassa méltó
helyét a régióban. Erre min
den remény megvan; jó dön
tést kell hozni az önkormány
zati választáson – hangoztatta
a kampányfőnök.

Alakszai Zoltán megköszön
te a városvezetőnek a bizalmat,
illetve az elmúlt öt évet. – Ka
binetfőnökként, majd jegyző
ként megfelelő ismeretekkel
vérteződtem fel a város műkö
dését illetően. Teljes mellszé
lességgel támogattam azokat a
városfejlesztési elképzeléseket,
amiket a polgármester és a vá
rosvezetés elkezdett. A feladat
jelenleg az, hogy ezt a látható
fejlődést a miskolciak számá
ra még inkább érezhetőbbé te
gyük a következő időszakban
– emelte ki a Fidesz-KDNP
miskolci polgármesterjelöltje,
hozzátéve: „ehhez kérem min
den miskolci támogatását”.
Kriza Ákos végül azzal zárta:
„nagyon szép volt kilenc évig

a miskolciakat szolgálni”. –
Nincs is szebb egy vezetőnek,
mint amikor azt érzi, hogy két
szer is mögötte volt egy város,
hogy rábízták a település veze
tését. Elkezdtünk egy munkát,
de még nem fejeztük be. Hite
lesen és felelősséggel folytatni
ezt a munkát Alakszai Zoltán
tudja. Arra kérek tehát minden
miskolcit, hogy támogassa őt
ebben – mondta el.
A polgármester október 13áig marad a város megválasz
tott vezetője, a munkát foly
tatja addig Kriza Ákos. – Ne
kételkedjenek abban, hogy
ugyanolyan energiával és len
dülettel, mint ahogy eddig vé
geztem – zárta a tájékoztatót a
leköszönő polgármester.

ZÖLDRE VÁLTOTT AZ ACÉLVÁROS
Kriza Ákos polgármester a
napokban az ország nyilvánossága előtt, tényekkel alátámasztva is arról beszélt,
hogy az elmúlt néhány esztendőben mennyire megváltozott a Miskolcról alkotott
kép. Az egykori acélváros
mára zöldre váltott, s ezen
nem is kíván változtatni –
emelte ki sajtótájékoztatóján Soós Attila.
A Fidesz miskolci képvi
selőcsoportjának
vezetője
emlékeztetett, a város veze
tése 2030-ra azt a célt tűzte
ki maga elé, hogy a zöld- és
okos település valamennyi
feltételét megteremti. Mis
kolc már jelenleg is – hazánk
ban egyedüliként – jócskán
megelőzi az európai átlagot
a megújuló energiák felhasz
nálásában. – A közeljövőben
tovább egységesítjük a helyi
autóbuszflottát, a már megle
vő hetvenöt mellé újabb het
ven CNG-buszt vásárolunk,
amelyek károsanyag-kibocsá
tása szinte nulla. A követke
ző nyolc évben százhatvanra
növeljük az elektromos autók
töltési lehetőségeinek számát.
A város nyolcvan százalékos
szén-dioxid-kibocsátás-csök
kentést vállalt 2050-ig – so
rolta.
A frakcióvezető hozzátette:
kiépítik az úgynevezett smart

grid rendszert, azaz a nape
lemmel és egyéb villamos
energia-termelő
egységgel
felszerelt önkormányzati épü
leteket és fogyasztókat egyet
len hálózatba kötik majd. Ez a
költséghatékony működést és
a minimalizált szén-dioxid-ki
bocsátást, végső soron pedig a
város teljes energiafüggetlen
ségét teszi lehetővé.
Néhány éven belül komp
lex
hulladékhasznosítási
rendszert is kialakítanak, ahol
a városi rekonstrukciós mun
kák hulladékát és a biogáz
üzem melléktermékeit lehet
majd hasznosítani, a zöldhul
ladékot pedig komposztálni.

A beruházások is a fejlődést
segítik, több ilyet is felidézett
a politikus, aki kiemelte: 9-10
év alatt sokat változott a vá
roskép, napjainkban Miskol
cot egyre több, magas hoz
záadott értéket képviselő
innovatív cég szemeli ki, ame
lyeknek jól képzett dolgozók
ra van szükségük. Soós Attila
sorolta: a Joyson Safety Sys
tems autóbiztonság-techno
lógiai vállalatnak nálunk van
az egyik fejlesztési központ
ja, valamint a legnagyobb eu
rópai gyártóhelye több mint
kétezer munkatárssal. Őket a
Generators Starters E-Com
ponents Automotive Hun

gary Kft. követte. Néhány
hónappal ezelőtt pedig a Luft
hansa-csoport repülőgép-ja
vítással és -fenntartással fog
lalkozó vállalata jelentette be,
hogy 43 milliárd forintos be
fektetéssel, szervizközpontot
telepít a városba.
A csarnok 2021-re épül fel,
s az új üzemben 2022-ben
kezdődik a munka. Szintén
nálunk üzemel a vasúti jár
műgyártással és javítással
foglalkozó TS Hungaria is.
Illetve a lítiumionos akku
mulátorokat gyártó japán GS
Yuasa kilencmilliárdos első
európai gyára is megnyitotta
kapuit városunkban.

Hat óvodát
újítanak fel
Miskolcon
750 millió forintból hat intézmény energetikai korszerűsítése történik meg.
A következő hónapokban a
Napraforgó, a Belvárosi, a Di
ósgyőri, a Leszih úti, a Száz
szorszép és a Mesevár Óvo
dát újítják fel több mint 750
millió forintos uniós pályázati
forrásból. Mind a hat óvodá
ban kicserélik a nyílászárókat,
korszerűsítik a fűtést és nape
lemeket is telepítenek. A kivi
telezőknek öt hónapjuk van a
felújításra, addig az óvodáso
kat a fogadó intézményekben
helyezik el. A fejlesztést köve
tően az önkormányzat tiszta
sági festést és kisebb felújítási
munkákat is végez.
A Százszorszép Óvodát
160 millió forintból korsze
rűsítik. - Nagyon örülünk a
felújításnak, mert így ener
giát fogunk megspórolni,
költséghatékonyabban mű

ködhet az intézmény. Egy
megújult, szebb, esztétiku
sabb épületbe költözhetnek
vissza a gyerekek – nyilat
kozta Szőnyi Márta, Miskolci
Százszorszép Óvoda intéz
ményvezetője.
Energetikai korszerűsítést
végeznek a Leszih úti Óvodá
ban is, a teljes lapostetőt több
mint 700 négyzetméteren
víz- és hőszigetelik és a fűtés
is korszerűbb lesz. – A gépé
szet teljes mértékben meg
újul, több mint ötven radiá
tort szerelünk fel, ezeken egy
speciális, úgynevezett okos
termosztat kap helyet. Mind
egyik radiátor külön-külön
állítható, de lesz egy központi
egység is, ami ezeket vezérli.
Ezek vezeték nélküliek, tele
fonról, tabletről, akár távol
ról is irányíthatóak lesznek
– tájékoztatott Szabó Gábor, a
Jánosik és Társai Kft. marke
ting igazgatója.
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Spinto: jó döntés volt Miskolcon
letelepedni
A gyártás alapja a megfelelő
szerszám. Évente milliószámra gördülnek le autók cégek
futószalagjairól, egyes részeik
elkészítéséhez pedig extra méretű szerszámok szükségesek.
Ezeket gyártja a Miskolcon letelepült Spinto Hungária Kft.
A régióban egyedülálló technológiát kínálnak, legyen szó hideg lemezalakításhoz, alumíniumöntéshez
vagy műanyagfröccsöntéshez
szükséges, extra méretű szerszámokról. Elkészült termékeiket sok helyen használják, de
legnagyobb megrendelőjük az
autóipar. Az üzemben van a világ ötödik CNC megmunkáló központja is, aminek csak a
hosszúsága hat méter. Hasonló csak Németországban van,
ebben például lemez szerszámok öntvényházait készítik, a
berendezéshez értő szakember
pedig miskolci, külföldről jött
haza, hogy itt dolgozhasson.
– Nálunk megvalósult a nyugatról keletre történő munkaerő-áramlás, mert aki éppen a
gépen dolgozik, Németországból
jött haza – nyilatkozta Pócs János,
a Spinto Hungária Kft. ügyvezetője a Miskolc Televíziónak.
- Jelenleg hetven feletti létszámmal dolgozunk, ami egy rendkívül nagy bővülés, hiszen tavaly a
munkát húsz fővel kezdtük el és
nagyon jó szakembereket talál-

Július végén kezdődött
a Petneházy bérházaknál
a zöld területek rendbetétele patkányirtással ös�szehangolva. A héten a korábban kihelyezett irtószert
ellenőrizték a szakemberek,
ahol szükséges volt, ott pótolták a mérget. A Petneházy lakótelepen a rágcsálók
rendkívüli irtása lakossági
jelzésre, két ütemben valósult meg.
– Az előzetes takarítás
már megtörtént, az illegális
hulladéklerakót felszámol-

tunk. Idén száz lesz az összlétszámunk, 2023-ig pedig 140 embert
alkalmazunk majd, ha az üzem
nem bővül. Az ügyvezető hozzátette, olyan területen építkeztek,
ahol akár meg tudják duplázni a
kapacitásukat, bővíthetnek. Ez az
autóiparban is egy elvárás, mert
ha valaki bevált szállító, akkor általában bővülnie is kell.
A Spinto ügyfelei között hathét olyan cég van, amelyek már
visszatérő vevőik, ezek között
vannak nagy autógyártó cégek,
illetve vannak kisebb beszállítók is, de miskolci cégekkel is
kapcsolatban állnak. Fontos
elvük, hogy a Miskolc környéki ipart és a kapcsolataikat is
fejlesszék. Az árbevételük és
a rendeléseik száma dinamikusan nő. Most egy nagyobb
ugrás előtt állnak, az előző negyedévhez képest szeretnék
megduplázni a megrendeléseik számát.

ták, a növényzetet rendezték és megtörtént már egy
patkányirtás. Ennek a patkány-irtószernek a hatóideje
négy-öt nap. Azért, hogy az
irtás igazán hatékony legyen,
mindig történik egy emlékeztető irtás néhány nappal
később – tájékoztatott Szabó
Máté, a polgármesteri hivatal sajtó osztályának vezetője.
A környéken visszatérő
problémát jelent az illegális
hulladéklerakás is. Visszaszorítása érdekében érdemes
a zöld kommandó segítségét
kérni. A zöldkommandó ingyenesen hívható telefonszáma: +36 46 502 570.

A Spinto formagyártó szerszámokat készít, amelyeket
aztán maguk a sorozatgyártók
használnak. Akár egy komplett ajtó vagy egy motorblokk
formáját alakítják ki, egy-egy
ilyen szerszámot úgy kell elképzelni, mint egy LEGO-t, a
készlet akár több száz alkatrészből is állhat. Ezeknek elindítják a gyártását, aztán pedig összeszerelik. Nagyjából
22 hétig gyártanak egy szerszámot, a végén lepróbálják,
aztán a megrendelő beteszi a
gyártásába és különböző alkatrészeket gyárt vele. Évente
nagyjából száz projektet tudnak végigvinni. Ez Magyarországon is egyedülálló, egyedül
az Audi gyárában van olyan
összetettségű és méretű szerszámüzem, mint amilyen a
Spintoé.
– Miskolc „funok” lettünk
– fogalmaz Pócs János, a Spin-

to Hungária Kft. ügyvezetője.
– Miskolcot nagyon szeretjük.
Jó döntés volt minden tekintetben; mind a beruházás, mind a
város és az egyetem közelsége
miatt, illetve nagyszerű szakembereket találtunk ehhez a
munkához, közösen meg tudunk felelni ezeknek a kihívásoknak.
A Spinto Kft. tavaly összességében 5,9 milliárd forintos beruházást hajtott végre Miskolcon, ehhez a magyar kormány
2,45 milliárdos vissza nem térítendő támogatást nyújtott. A
Spinton kívül számos cég érkezett a városba az elmúlt években, többek között a Joyson
Safety Systems, a SEGA Hungary Kft. vagy a GS Yuasa. Néhány hónappal ezelőtt pedig a
Lufthansa-csoport jelentette
be, hogy 43 milliárd forintos
befektetéssel szervizközpontot
telepít Miskolcra.

– Nem kerestek meg minket, nem tárgyaltunk a pártokkal, de Veres Pállal sem
– mondta el Fülöp József Istvánné a miskolci ellenzéki

emlékműnél gyújtottak mécseseket. Ezt követően útjuk
a városházára vezetett, ahol
Pfliegler Péter alpolgármester fogadta őket.
– Leginkább széntermeléssel, illetve a bányászattal kapcsolatos témákban vagyunk
érdekeltek. Szeretnénk tapasz-

tárgyaltunk, hogy milyen új
iparágakat tudtunk behozni
– részletezte Pfliegler Péter.
Az alpolgármester hozzátette, ő is szorosabb együttműködést képzel el a jövőben
Sziléziával és Miskolc legrégebbi testvérvárosával, Katowicével is.

Sajtó előtt is bemutatkozott Veres Pál
Sajtótájékoztatón is bejelentették Veres Pál polgármesterjelölt indulását az
önkormányzati választáson.
Varga Andrea, a Velünk a
Város Egyesület elnöke hivatalosan is bejelentette, hogy az
egyesületek és a velük szövetséges ellenzéki pártok Veres Pál
polgármesterjelöltet támogatják
az önkormányzati választáson.
Minden körzetben egyetlen kihívót állítanak a Fidesz-KDNP
jelöltjeivel szemben.
Csabalik Zsuzsa, a Függetlenek a Szinva Városáért Egyesület elnöke ismertette, azért
szövetkeztek, hogy Miskolcon
„megváltoztassuk a közbeszédet”. – Ehhez először magun-

kon kell változtatni, el kell hinnünk, hogy a civileknek igenis
van beleszólásuk a várospolitikába – hangoztatta.
Veres Pál polgármesterjelölt ismertette programjuk
néhány részletét: azt szeretnék például, hogy „a város
legyen valódi gazdája közterületeinek”, és minden városrészben család- és gyermekbarát központot alakítanának
ki. A Salkaházi Programot
megtartanák, de ki is bővítenék. A fiatalok számára miskolci életpályamodellt kínálnának és el kívánnak indítani
egy városi tehetségprogramot
is. A miskolci szakembereket
és vállalkozásokat újra helyzetbe hoznák, a kulturális életet újjászerveznék. – Vissza-

„MI NEM ADJUK FEL AZ ELVEINKET”
A Munkáspárt megyei elnöke visszautasítja azokat a
vádakat, hogy lepaktáltak a
Fidesszel.

A küldöttség tagjait a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés elnöke fogadta. A látogatás során a
bükkábrányi lignit bányát
és a lyukói bezárt bányát is
megnézték. A delegáció látogatásának második napja
megemlékezéssel kezdődött,
a küldöttség tagjai a Katyn
emléktáblánál és a Romek

talatot szerezni, hiszen nálunk
is átalakulóban van a bányászat. Ezért nagyon örülünk
ennek a látogatásnak - nyilatkozta Jakub Chełstowski, a
sziléziai vajdaság marsallja.
Miskolcnak jó híre van
Lengyelországban, mondta
Pfliegler Péter. Az alpolgármester szerint azok a gazdasági eredmények, amelyeket
a város az elmúlt években
elért, felkeltették a figyelmet.
– Szerettek volna tapasztalatokat szerezni a tekintetben,
hogy a korábbi hanyatló
iparágak fejlesztése hogyan
tud megvalósulni. Arról is

Sziléziai delegáció érkezett Miskolcra azért, mert
kiemelten szeretnének foglalkozni a bányászat témakörével, a bezárt bányák
hasznosításával.

Folytatódott
a patkányirtás
Újabb mérgeket helyeztek
el a szakemberek a Petneházy bérházaknál.

Lengyel küldöttség
érkezett Miskolcra

összefogás kapcsán. Amikor
bejelentette, hogy a Munkáspárt mindenhol önállóan indít jelöltet az önkormányzati
választásokon, korábbi szocialista politikusok azzal támadták, hogy összefogtak a kormánypárttal. – Mi harminc
éve mindig önállóan indulunk
a választásokon. Érdekes, hogy
az egykori MSZMP utódpártja is többpártrendszert akart,
most pedig bajuk van azzal,
hogy elindulunk egy demokratikus versenyben – tette
hozzá. Furcsállotta azt is, hogy
az egyik közelmúltbeli közösségi rendezvényen Veres Pál és
csapata oda sem ment hozzá-

juk, de még a náluk vendégeskedő nyugdíjasokkal sem váltottak egy szót sem. – Hogyan
akar valaki így mindenki polgármestere lenni? – vetette fel.
Hangsúlyozza azt is, hogy
a Munkáspárt „semmilyen
álbaloldali szervezettel, szivárványegyesüléssel nem fog
össze és nem áll ilyen jelölt,
szervezet mögé”. – Mi nem adjuk fel az elveinket. Mihelyst
lesz egy olyan párt, ami kapitalizmus, tőke- és kizsákmányolásellenes, vagy különadót vetne ki a milliárdosokra, azzal
nagyon szívesen összefogunk.
Az önkormányzati választáson azért indulnak, mert

„feltett szándékunk, hogy a
helyi politikában valós baloldali alternatívát kínáljunk”.
– Megvan a polgármesterjelöltünk, és megtaláltuk a 19
egyéni választókerületi képviselőjelöltünket is. Az országos
elnök fogja a neveket bejelenteni – mondta, hozzátéve: készen vannak a miskolci programmal, amiben központi
helyet kap a városfejlesztés
és a közbiztonság, de a város
jövőjéről is megvan az elképzelésük. A Munkáspárt Miskolcon tartja ünnepi rendezvényét augusztus 19-én. Itt
mutatják be a borsodi és a
miskolci jelöltjeiket is.

állítjuk Miskolc önbizalmát,
mert büszke miskolci városlakók szeretnénk lenni – zárta szavait.
Felvetettük Veres Pálnak,
hogy folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy független jelöltként indul az önkormányzati választáson, ugyanakkor
akikkel szövetségre lépett,
szinte egytől egyig aktív pártpolitikusok, korábbi MSZP-s
képviselők, városvezetők. Hogyan egyeztethető ez össze a
függetlenséggel? – A 19 em-

berben nem pártokat és képviselőiket látom, hanem olyanokat, akik vállalják arcukat,
tetteiket a városért. Arra kértem őket, hogy ideológiai
nézeteiket, pártpolitikai hovatartozásukat tegyék félre.
Várospolitikát szeretnék, ezt
hangsúlyozom, az önkormányzati választásnak erről
kell szólnia. Tanulva a múlt
hibáiból, teljesen új várospolitikai alapra igyekszünk helyezni az indulásunkat – fogalmazott Veres Pál.

EGYHÁZI HÍREK
A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában augusztus
11-én, vasárnap 17 órai kezdettel a Miskolctapolcai református templomból közvetítenek. Igét hirdet: Enyedi Beáta.
Az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Urunk
Színeváltozása
ünnepét
augusztus 11-én 9 órától Szentliturgiával és az új
termés szentelésével ünnepli meg a Bíró utcai görögkatolikus templomban.
Augusztus 15-én rendezik
a minorita templom Nagyboldogasszony-búcsúját. A
18 órakor kezdődő szentmisét Piotr Stanisławczyk atya,
minorita szerzetes, provinciális asszisztens (Kraków–

Zakopane) mutatja be. Előtte hétfőtől szerdáig az esti
szentmiséken lelkigyakorlatos szentbeszédeket mond
Artur Prenkiewicz minorita
házfőnök.
Nagyboldogasszony ünnepén lesz 36 éve, hogy az
akkor 36 éves Sedon László
lett a hejőcsabai templom
plébánosa. Az évforduló alkalmából augusztus 15-én
hálaadó szentmisét mutat
be 18 órakor a hejőcsabai
templomban.
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A JOGÁSZ VÁLASZOL

A FALUSI CSOK
FELTÉTELEI
A családvédelmi akciótervet
bemutató sorozatunk harmadik részében a falusi CSOK feltételeit ismertetjük.
A falusi CSOK nem más,
mint a Családok Otthon
teremtési Kedvezményének egy speciális fajtája,
ami meghatározott kistelepüléseken lakóházak vásárlásához, felújításához
és korszerűsítéséhez nyújt
vissza nem térítendő támogatást. A falusi CSOK-ot
használt lakás, tanya, birtokközpont vásárlására lehet igénybe venni.
Kötelező eleme, hogy a
megszerzendő ingatlanon a
szerzéssel egyidejűleg korszerűsítést és/vagy bővítést is kell végezni. A falusi
CSOK maximális összege:
egy gyermek után 600 000
Ft, két gyermek után 2 600
000 Ft, három vagy több
gyermek után 10 000 000 Ft.
A támogatás felújításra,
korszerűsítésre, használt és
új lakás vásárlására egyaránt felhasználható. Vásárlási cél esetén – új építésű
lakás kivételével – legfeljebb a támogatási összeg
fele vehető igénybe.
Három gyermekesek esetében, például 10 millió
forint értékű használt ház
vásárlása esetén tehát maxi-

mum 5 millió forint lesz
felhasználható a vételár kiegyenlítésére, a fennmaradó 5 millió forintot pedig
felújításra, korszerűsítésre
lehet költeni.
Amennyiben a támogatott személyek kizárólag
korszerűsítésre szeretnék
felhasználni a kedvezményt,
úgy fenti támogatási összegek fele elérhető. A támogatás abban az esetben is
igényelhető korszerűsítésre, bővítésre, ha korábban
az adott lakásra már vettek
igénybe CSOK-ot.
A falusi CSOK igénybe
vételéhez egy év folyamatos
társadalombiztosítási jogviszony kell, a 10 milliós falusi CSOK esetén azonban
már két év. Feltétel továbbá
a büntetlen előélet is. A falusi CSOK esetében is fennáll
a bentlakási kötelezettség: a
családnak életvitelszerűen
kell a támogatásból vásárolt,
korszerűsített ingatlanban
élnie.
DR. STRASSBURGER GYULA
ÜGYVÉD
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Augusztus 18-án rendezik a
nyár utolsó Termelői Napját,
melyen a szokásokhoz méltóan az egész család jól érezheti
magát. Napsütés, forró hangulat, termelői finomságok,
kézműves portékák, latin ritmusok és tengerparti játékok
várják a család apraja-nagyját.

LATIN HANGULAT
A TERMELŐI NAPON

A hónap harmadik vasárnapján 9 és 13 óra között forró, latin
hangulat tölti majd meg az Erzsébet teret. A megszokott, kiváló minőségű bio élelmiszerek és
kézműves termékek beszerzése
közben a kilátogatók megpihen-

hetnek a relax- és napozósarokban, ahol kényelmes nyugágyakon élvezhetik az augusztusi
nap simogató sugarait. A kisebbekre tengerparti szórakozás
vár, hiszen a MINŐIES Alapítvány sátrában horgászhatnak,

kavicsot és kagylót festhetnek,
óriás buborékot fújhatnak, és
vízipisztoly lövő versenyen mérettethetik meg magukat. 11
órától a Latin Projekt előadásában hallhatóak lesznek híres latin dallamok és jazz örökzöldek.

Szeptemberben kivételesen
a negyedik vasárnapon rendezik meg a Miskolci Termelői Napot, ahol közösen ünnepelhetjük a 35 éves Miskolci
Majorette Együttes születésnapját.

Berki Tamás zenél a Muzsikáló udvarban
Jazz esttel folytatódik a Muzsikáló udvar. Augusztus 13án kedden 19 órától Berki Tamás és Bundzik István lép fel
az Evangélikus templom udvarán.

A Muzsikáló udvar egy
sok-sok évre visszatekintő
nyáresti sorozat, amelyben
igényes könnyűzene, világzene, népzene, jazz, klezmer és
dixie muzsika szólal meg. –
Az emberek szívesen veszik,
ha beszélnek hozzájuk és beszélgetnek velük, annak ellenére, hogy egy koncertről van
szó – nyilatkozta Berki Tamás, Máté Péter-díjas magyar
zenész, zeneszerző, énekes.
– Saját számaimat jazz örökzöldekkel keverem az utóbbi
években. Most is ilyen műsort
hozunk Miskolcra. Ez egy sajátos
forma, szabadon tudjuk egymást
követni, egymást inspiráljuk –
gyakran Sárik Péterrel lépek fel

– most pedig Bundzik István ül
majd a zongoránál. Azért is érdekes, mert nincsenek támaszték
hangszerek; én vagyok és a zongora, vagyis ez több lehetőséget
kínál mindkettőnk számára.
– Nagyon sokáig nem tudtam meg fogalmazni, hogy miért sodort magával egy életre az
jazzmuzsika. Aztán valahogy
egyszer bejött a megfogalmazás: a jazz a szabályozottságnak
és a legmagasabb fokú szabadságnak a tökéletes szintézise. Nagyon komoly szabályok
vannak, amiket feltétlenül követni kell, különben összevis�sza játszunk, ezen belül viszont
elképesztő a szabadság. (Fotó:
Halász Gyula)
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Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2019.08.10-től-2019.08.16-ig
Olajfesték 0,75L 2665,-/l (egyes színek)
Olajfesték 2.5L 1599,-/l fehér
Héra beltéri falfesték 15L 466,-/l
Lazurán falazúr 0.75ml 1332,-/l
Lazurán falazúr 5L 1999,-/l
Coccolino öblítő 925ml-1050ml
Domestos 750ml 532,-/l
Glade touch & fresh ill. kész + 2 utántöltő
Zum ecetes vízkőoldó 1L
Zum vízkőoldó 0.5L 558,-/l
Brix wc illatosító 55gr
Bref power aktív wc frissítő 3x50gr Trió
Clin ablaktisztító pump. 500ml 938,-/l
Fazék zománcos 5.5L III.oszt
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

POROSZKAI ÉTTEREM-PIZZÉRIA

Miskolctól csak 16 kilométerre

Rendezvények lebonyolítása akár 100 fős különtermeinkben
www.poroszkai.hu
facebook: Poroszkai Étterem – Pizzéria

Gesztely, Petőfi utca 11.
Tel.: (46) 450 061, (30) 945 1329

2899,6299,7299,3499,17 999,599,499,-

1999,3999,6999,999,9999,499,399,999,369,279,259,999,469,1799,-
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GYŐZELEMMEL RAJTOLT A DIÓSGYŐR
Fontos győzelemmel kezdte
az élvonalbeli pontvadászatot a DVTK.
6139 néző előtt, remek hangulatban indult a szezon Miskolcon, a Honvéd vendégjátékával.
Az új szezon első mérkőzésén
ott volt a kezdőben a DVTKban 88-as számmal Adukor és
ezúttal a Polgár –Brkovic – Karan – Tamás védősor előtt, a
szélen kezdett Shestakov. Bő 12
perc játék után a hazaiaké volt
az első lehetőség, de sem Prosser, sem Shestakov nem érte el a
labdát. A 29. percben Prosser kapuba csapódó szöglete után még
közelebb járt a gólhoz a házigazda, de az eredményen a vendégek változtattak először. A 37.
percben kispesti bedobás után
Tamás Márk lökését látta büntetőt érőnek a játékvezető és 11est ítélt. Ngog értékesítette a le-

hetőséget, 0-1. Másodpercekkel
a szünet előtt a Shestakov elleni
lökésért a DVTK is büntetőhöz
jutott. Tajti állt a labda mögé és
eltüntette csapata hátrányát, 1-1.
A fordulás után a meccs 55.
percében Kesztyűs gólba tartó
lövését védte bravúrral a szintén első diósgyőri tétmérkőzését teljesítő Danilovic kapus,
majd a 67. percben újra a kapus hárításának tapsolhatott a
publikum. 75. perce tartott a
bajnoki, amikor Márkvárt ívelt
a védők mögé, a labdára Shes
takov érkezett és megszerezte
a vezetést csapatának, 2-1. A
végjátékban először a hazaiak
változtathattak volna az eredményen, de Boros elől sikerült
tisztázni, majd Ngog ziccere
is kimaradt. Így pedig sikerrel teljesítette a szezonnyitót
a DVTK, 2-1 - re legyőzve a
Honvédot.

– Egy méltó ellenféllel mértük össze erőnket. A DVTK
hazai pályán szerepelt, és ahogyan kell, beletették szívüket-lelküket ebbe a bajnokiba,
úgy érzem, egy szép mérkőzésen vagyunk túl – nyilatkozta
Giuseppe Sannino. – Ebben a
90 percben benne volt, hogy
mi is megnyerhettük volna, de
természetesen az is, ami a végeredmény lett. Hiszek a csapatomban, és érzem-látom, hogy
megérdemelnénk egy kicsivel
több szerencsét is – vélekedett
a kispesti vezetőedző.
A piros-fehérek a valóban
jól sikerült első félidei produkciót nem tudták a másodikban
megismételni. Ennek okairól is
szólt értékelésében a hazai szakvezető. – Az első félidőben hiányzott a játékunkból az a fajta
pozitív agresszivitás, amit az ellenfél tizenhatosán belül várok

el a csapattól. Nagyon szeretnék
ebben változást, nagyobb bátorságot, több érkezőt a tizenhatoson belülre. A második félidőre
próbáltunk ezen változtatni, de
nem sikerült megfelelően, ám
ha a Boros Gabi féle kontrából
betalálunk, lezárhattuk volna
korábban is a végül megnyert
meccset – elemezte a győzelem
okait Fernando Fernandez, a
DVTK vezetőedzője.
Az Újpest következik
Az OTP Bank Liga második
fordulójában augusztus 10-én,
szombaton este fél nyolctól
a DVTK az Újpestet fogadja
haza pályán. A szervezők szeretnék még szórakoztatóbbá
tenni a DVTK hazai mérkőzéseit, nemcsak meccs ideje alatt,
hanem már előtte is, ezért már
16:00 órától várják a szurkolókat egy kis közös sportolásra a

stadion elé. Most szombaton a
múlt heti vizifoci helyett ezúttal strandfociban próbálhatják
ki magukat a szurkolók (maximum 6 fős csapatok játszhatnak egymás ellen). A DVTK
Stadion előtti téren elsősorban
a fiatalokat várják, de a strandfocival és a Lillafüredi Sportés Kalandpark Rummenigge
Focisuli játékaival a felnőttek
is kiválóan szórakozhatnak.
17 óra 30 perctől a stadion közvetlen környezetében a
Destination Brass Band szórakoztatja majd a szurkolókat. A
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zenekar a klubok, koncerttermek hangulatát hozza el az utcára, New Orleans-i stílusban.
A családoknak Disney válogatással, a bulizni vágyóknak élő
techno és retro zenével készülnek. Igazi utcazene fesztiváli
hangulatban!
A vendéglátásról pedig a
BorsodBurger, a Kisgergely fagyizó és a Habos oldal söröző
gondoskodik. A vendéglátóhelyek kínálata kivételével a
DVTK bérlettel vagy mérkőzésre szóló jeggyel az összes
attrakció ingyenes.

Hirdetés

Apróhirdetés
Megváltozott munkaképességű dolgozókat miskolci
munkahelyre, 6 órai, két műszakos munkarendben könnyű
fizikai munkára felveszünk. Érdeklődni : a 30 566 3079 telefonszámon.
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: 30/336-

5528, web: www.aluport.hupont.hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet.
Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo:
9–12 óráig.
Autószerelő műhelybe műszaki ismeretekkel bíró nyugdíjas munkatársat keresünk
felvételre. A pályázatokat a
munkaero.borsod@gmail.com
email címre várjuk.
Autószerelő műhelybe kisegítő, betanított munkára mun-

katársat keresünk felvételre. A
pályázatokat a munkaero.borsod@gmail.com email címre
várjuk.
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz
kartonozás, lambériázás, filagóriák, előtetők, kerítések, kerti
házak és egyéb famunkák készítése; Velux ablakok beépítése,
cseréje; íves fedések és hajlatok
készítése; tetők szellőztetése.
www.kerekgyarto-acs.hu. 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.: 06-20/460-6775.
Refit Abroncs Kft. felsőzsolcai
telephelyére keres férfi munkatársat betanított gumiabroncs
szerelői munkakörbe. Magas
kereseti lehetőség (300.000.-ft/
hó). Fényképes önéletrajzokat
a
beresgumi@beresgumi.hu
e-mail címünkre várjuk.

OrgonaPont
2019

Nyáresti orgonakoncertek országszerte

Angyalok
szárnyán
Horgas Eszter - fuvola
Égető Mária - orgona
Jegyár: 2 900 Ft

Jegyek válthatók a Filharmónia Magyarország
irodájában (Miskolc, Kossuth u. 3.; +36 46 505 656;
miskolc@filharmonia.hu), az előadás előtt a helyszínen,
valamint online a www.jegymester.hu oldalon.
A műsor-, időpont-, helyszín- és szereplőváltoztatás
jogát fenntartjuk, melynek függvényében a jegyár is
változhat.

2019.

aug. 12.
19:00
Avasi Református
Templom, Miskolc
filharmonia.hu
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AnnA (10)
hemofíliás beteg,
orvos szeretne lenni

KAtA (28)
egyetemi hAllgAtó,
vérplAzmAAdó

segítsünK másoKon, mert A másoK is mi vAgyUnK!
– lUther márton

Tudta Ön, hogy Magyarországon több mint 4000 embernek van szüksége nap
mint nap olyan életmentő plazmaalapú gyógyszerekre, melyeket mesterséges
úton nem lehet előállítani? Ők a hemofíliával, azaz vérzékenységgel küzdők,
a veleszületett immunhiánnyal élők, a csontvelő- és szervátültetésen átesettek, a súlyos égési sérültek, máj- és vesebetegek, valamint a hepatitisz B-ben
szenvedők. Ugyanakkor plazmát használnak például a műtéteknél alkalmazott
fibrinragasztó és tetanusz előállításához is.
Mi is a vérplazma? Az emberi vér több mint felét kiadó anyag, egy sárgás
színű folyadék melynek 90%-át víz, 2%-át zsírok és ásványi anyagok, hormonok,8 %-át fehérjék alkotják.
Mint már írtuk, a gond vele az, hogy mással nem helyettesíthető, így az egészséges embereken múlik, hogy a pótlása meg legyen oldva. Valójában könnyen
előfordulhat, hogy egyszer akár mi magunk is egy plazmaadó jótékony donációjára kell, hogy számítsunk.
Luther szavai tehát igazabbak, mint elsőre hinnénk.

„Ha az emberekben megszűnik a támogatási igény, hogy a másik életét segítse – a mi betegcsoportunk kihal” - mondja Csuja László, a Hemofíliások Baráti
Körének elnöke, hozzátéve, hogy naponta 5 plazmaadóra van szükség egy vérzékeny beteg gyógyszeradagjához.

Szerencsére vérplazmát bármelyik egészséges, (18-60 év közötti, 50 kg
feletti) felnőtt adhat. A plazmaadást megelőzően a plazma központokban
ingyenes orvosi szűrővizsgálaton vesznek részt a lehetséges leendő donorok. Ez általános egészségügyi vizsgálatból, vérnyomásmérésből és laborvizsgálatból áll. A plazmaadás a véradáshoz nagyon hasonló folyamat;
kb. 45 percet vesz igénybe kényelmes, pihentető környezetben. Vérplazmát
gyakrabban lehet adni, mint vért; 72 óránként, 365 napon belül akár 45ször is.
A plazmaadóknak a Vascular Plazma központjaiban minden új, sikeres alkalmassági vizsgálat után 4000 Ft*, minden plazmaadást követően pedig 6000 Ft*
költségtérítést biztosítanak.
„Amit én itt leadok hétről hétre plazmamennyiség az valakinek az életet jelenti, olyan alapvető szükséglet, mint nekünk az ivóvíz” – mondja Major Máté
Márk, egyetemista, aki már nyolvcanötszörös plazmaadó.
Végezetül egy gondolat még. Nyáron az emberek pihennek, nyaralnak, kevésbé érnek rá, és kevésbé is akarnak “komoly dolgokkal” foglalkozni. Sajnos
azonban a betegség nem megy szabadságra. A rászorulóknak ezért ez az időszak még nehezebb.
Segítsünk közösen, adjon vérplazmát most!

további informáCió:
szinvApArK (gAlériA szint)
3530 misKolC, bAjCsy-zsilinszKy U. 2.
+36 80 808 008
A törvényi szabályozás szerint 72 óránként és maximum évi 45 alkalommal adhat vérplazmát. Minden sikeres plazmaadásért az akár 6000 Ft (4285 Ft költségtérítés a donációt követően, valamint 1715
Ft a kérdőívért) akkor jár, ha előre egyeztetett időpontra érkezik, és a sikeres donáció után hiánytalanul kitölti és leadja a centrumban a marketing célú információszolgáltatási kérdőívet.
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Miskolci Napló
A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ
FELVÉTELE

VETERÁN AUTÓCSODÁK
DIÓSGYŐRBEN

Régiségekkel
telt meg a főutca
Ismét a múltba repítette a látogatókat egy főutcai séta. Könyvritkaságok, hasznos holmik és ereklyék között is válogathattak az
érdeklődők. A régiségvásárnak ezúttal az időjárás is kedvezett,
több ezren látogattak ki a belvárosba. A múltidéző esemény legközelebb szeptember elsején várja a látogatókat.

A városért tettek
1

A retroval találkozott a középkor az elmúlt hétvégén. Új helyszínen, a Diósgyőri vár melletti vásártéren rendeztek veterán autó
kiállítást. A kétnapos program negyedik éve szólítja meg az az amerikai benzinfalók és a versenyautók szerelmeseit. Ezúttal egy
tucat veterán járműcsoda idézte meg a múltat és a retro életérzést. FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

FORRÓ NYOMON

A zebrán gázolt
Eljárást indítottak azzal a gépjárművezetővel szemben, aki egy ózdi
g yalogos-átkelőhelyen
ütött el egy házaspárt. A
férfi augusztus 2-án délben Ózdon, a Zrínyi úton
nem biztosított elsőbbséget a két, az áthaladást már
megkezdő gyalogos számára és elsodorta őket. A
két gyalogos – egy házaspár - az ütközés után a földre estek és
megsérültek. A gépjárművet vezető, 75 éves, helyi férfival szemben közúti baleset okozása miatt indult büntetőeljárás.

Partvisnyéllel estek egymásnak
A rendőrök egy testvérpárt fogtak el, akik Hejőszalonta egyik
utcájában verekedtek össze. Az elkövetők között vita alakult ki,
majd partvisnyéllel bántalmazták egymást, egyikőjük egy késsel is megvágta
testvére arcát.
A bejelentést
követően a rendőrök azonnal
a
helyszínre
mentek, ahol
tetten érték a
garázdákat.
A pezsgő vitte félre a kormányt
Járdánházán ellenőriztek egy záróvonalat átlépő, a kanyarodó
sávban a forgalommal szemben közlekedő autót és annak vezetőjét. A sofőrrel szemben alkalmazott alkoholteszter pozitív értéket
mutatott. A járművet vezető nő többek között elmondta, hogy külhonból érkezett haza, és a vezetés megkezdése előtt elfogyasztott
több mint egy üveg pezsgőt. Az Ózdi Rendőrkapitányság a 29 éves
helyi nővel szemben járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást.
Rendőrkézen a dílerek
Kábítószer-kereskedelem miatt folyik büntetőeljárás R. Carmen 48 éves, K. Aranka 53 éves és J. Péter 38 éves miskolci lakosokkal szemben. A gyanúsítottak július végi elfogásukig kábítószert szereztek meg, majd továbbértékesítették azt, elsősorban
környékbeli vásárlóiknak. A házkutatást követően a nyomozók
a két nőt és férfi társukat előállították, letartóztatásukra előterjesztést tettek, amit a bíróság el is rendelt. Volt olyan fogyasztó,

aki a házkutatás közben
kereste fel dílereit. A hatóság vele szemben is megtette a szükséges intézkedéseket.

Minden indok nélkül támadtak
Két férfi és egy nő ellen emeltek vádat súlyos testi sértés
és csoportosan elkövetett garázdaság miatt. A sértett férfi és
élettársa Miskolcon egy munkahelyi rendezvényről indultak
hazafelé éjszaka, amikor az úttesten áthaladásuk közben a
sértett férfi által csak látásból ismert két férfi vádlott minden
előzmény nélkül belekötöttek, és azonnal rátámadtak. Többször megütötték a sértettet, aki ettől a földre került, majd
megrugdosták. A férfi élettársa megpróbálta megakadályozni a további bántalmazást, de ekkor a vádlottak őt is megütötték, majd a hozzájuk tartozó nő vádlott is közbelépett,
és rátámadt a nőre, aki igyekezett védekezni, ezért közöttük
dulakodás alakult ki, és mindketten elestek. Miután abbahagyták a bántalmazását, a sértett férfi megpróbált elmenni
a helyszínről, azonban fájdalmai miatt tíz méter után a földre ült, amikor az egyik férfi vádlott odament hozzá és még
egy alkalommal fejbe rúgta. A bántalmazás következtében a
sértett férfi nyolc napon túl gyógyuló bordatörés sérüléseket szenvedett el. Az ügyészség a vádlottak közül a két férfivel szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást, míg a
nővel szemben közérdekű munka büntetést indítványozott.
Barkácsolt szerkezettel vontatott
Román fel
ségjelzésű autó
vezetőjével
szemben intézkedtek a rendőrök az M3as autópályán
T i s z aú j v á r o s
közelében.
A
jármű egy házilag összeszerelt
szerkezettel, sofőr nélkül vontatott egy másik autót. A tetten
ért román férfit a járőrök előállították a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságra, ahol a hatóság – még aznap meghozott –
elsőfokú határozatában a szabálysértőt két hónapra eltiltotta a
járművezetéstől és pénzbírsággal sújtotta.
További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek
első kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

Négyrészes keresztrejtvény sorozatunkban ezúttal is Miskolc kitüntetettjeinek neveit rejtettük el.
Kérjük megfejtéseiket a sorozat végén, együtt,
egy levélben vagy e-mailben küldjék el. Beküldési határidő: 2019. SZEPTEMBER 4. Szerkesztőségünk címe: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9.
E-mail cím: info@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvjutalmat sorsolunk ki.

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak,
kérjük, jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől csütörtökig, 1317 óra között.

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) Bármilyen nehéz helyzetből
is kell újra talpra állnia, az égiek minden támogatást, minden
erőt megadnak ahhoz, hogy újrakezdjék és érezzék a régi vágyat. Kár erőlködnie: vitákkal most nem megy sokra.

Rák (június 22 – július 22) Boldogságuk továbbra is harmonikus lesz, párja semmire nem tud nemet mondani. Ideje a
tettek mezejére lépni, akár a kapcsolatuk törvényesítésével.
Sokat és élesen kell konfrontálódnia újabban a munkahelyén.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Beszédes kedvében
van, pedig jobb lenne, ha bizonyos dolgokról hallgatna. Aki
most barátnak tűnik, abból idővel ellenség lehet. Görcsössé
vált az utóbbi időben, és szigorú mércével figyeli kedvesét.

Bak (december 22 – január 20) Munkájában jobban ügyeljen az időbeosztásra: a rossz ütemezés frusztrációt, veszekedést, kimerülést okozhat. Nincs ideje a magánéletére, pedig
ezek a hetek a szerelem kibontakozásában szerencsések lehetnek.

Bika (április 21 – május 20) Ha a magányosok táborát erősíti, ne hagyja, hogy a régi, rossz tapasztalatok, csalódások
elvegyék a kedvét a párkereséstől, hiszen most szárnyai alá
vették az égiek. Nagy szerelem vár önre.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Ha szingli, használja ki
annak a lehetőségét, hogy többen is szemet vetnek önre. Szigorú ezekben a napokban, de ha ennek mélyén szeretet van,
és munkatársai érzik a jóakaratot, akkor hasznára válhat a szigor.

Skorpió (október 24 – november 22) Kedvese hiába igyekszik mindent megtenni önért, nem tudja mindazt nyújtani,
amiről álmodozik. Adjon egy kicsit lejjebb elvárásaiból, azokat teljesítheti. A tökéletes társ pedig valójában nem is létezik.

Vízöntő (január 21 – február 19) Ha befektetéssel foglalkozik, már megint sikerülhet önnek a lehetetlen: a bajból is tud
pénzt csinálni. Kezd unalmassá válni szerelmi élete, ezért ideje
lenne kimondani milyen vágyai, igényei vannak érzelmi téren.

Ikrek (május 21 – június 21) Ha azt hiszi, a hallgatása aranyat ér, hát nagyot téved! Beszélje ki magából, ami nyomja
a lelkét! Párja csak akkor tud változtatni, ha azt is tudja, min
kellene. Tudja? Néma gyereknek anyja sem érti a szavát.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) A munkahelyén zajló
változások önre is hatnak. Megvan önben az erő, hogy hatást
gyakoroljon a környezetére. Párkapcsolatában feltűnik egy
harmadik személy a színen, és nem rejti véka alá érzelmeit.

Nyilas (november 23 – december 21) Szinte minden szó
érzékenyen érinti, ezért jobb kerülnie az ideges, akaratos
embereket. Pláne, ha az egyikük a főnöke. A szerelemben
meg kellene tanulnia különbséget tenni a vágyai és a szükségletei között.

Halak (február 20 – március 20) Ha még magányos, hirtelen
robban be a szerelem az életébe, és el sem hiszi, hogy ez a csoda
éppen önnel történik meg. Bizony, akkor jön a szerelem, ha nem
görcsöl rajta. Munkahelyén vitás helyzetbe keveredik.

