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Miskolci Napló

Páros lábbal szállt bele a miskolci Gyurcsányista
ellenzék a beteg polgármesterbe
A súlyosan beteg polgármesterrel szembeni látszólagos
ellenzéki együttérzés hamar
lelepleződött a legnagyobb
közösségi portálon közzétett
bejegyzésekben és a posztokhoz írt hozzászólásokból. A
balliberális, Gyurcsányista képviselőjelöltek azonnal
tudni vélték, hogy a bejelentés
mögött a választási vereségtől
való félelem áll. Páros lábbal
szálltak bele Kriza Ákosba
pár perccel a bejelentés után.
A kommentekben felbukkanó gyalázkodásban élen
jár a „szeretet erejét” hirdető
Márky-Zay Péter által grundolt Mindenki Magyarországa Mozgalom miskolci jelöltje,
Erdei Sándor. „Rokker Zsolti” a
polgármesteri bejelentés után
követte el például azt a posztot, ami szó szerint így kezdődik: „A fidesz megfutamodott a
biztos vereség elől Miskolcon!
Kriza úr beteg volt már tavas�szal is mikor eldőlt, hogy a fidesz vagy vele vagy senkivel!”
– írta a legnagyobb közösségi
portálon. Aztán persze jön a
(valószínűleg) kommunikátorok által kitalált együttérőz fél
mondat, majd a bejegyzés így
folytatódik: „..politikai múltjáért pedig mielőbbi lelki békét,
főként azért amit öt éve Pásztor
Alberttel tettek a csatlósaival.”
A Velünk a Város álcivil szervezet tagjaként képviselői babérokra pályázó Erdei persze „nem
állt meg fél úton”. A Gyurcsányista képviselőjelölteket tömörítő szervezet posztjához például
– mely szintén mélyen együtttérző- („Széthullik a „Nagy Csapat”.) a következő kommenteket
fűzte: „Rohad a narancs kemé-

nyen!”. A szétesőben lévő Marky-Zay mozgalom képviselői
aspiránsa, aki profilképén is az
átmenetileg Hódmezővásárhely
élén állomásozó Márky-Zajjal
pózol aztán belefogott a mémgyártásba. Ebben az eddig senki által nem látott (valószínűleg
nem is létező) közvélemény kutatások adatai alapján kezdi „temetni” a szerinte bukásra álló

Fideszt, utalva ezzel arra, hogy
Kriza Ákos visszalépése mögött
valójában a megfutamodás áll.
De nem csak Rokker Zsolti,
hanem az ellenzéki mozgalom
másik Jobbik által támogatott
politikusa is szükségét érezte,
hogy megnyilvánuljon Kriza
Ákos lemondásával kapcsolatban. Ő posztja elején elhelyezi
ugyan az együttérző félmonda-

tot, majd azonnal megpróbálja
a saját politikai malmára hajtani a vizet: „De látni kell, hogy
pontosan mi is vezetett ehhez a
döntéshez.” – írja, majd ő is rátér az Erdei Sándor által emlegetett „közvélemény kutatásra”
A másik Jobbikos, Szilágyi
Szabolcs „együttérzésében” a
beteg polgármester „aljas húzásait” emlegette, majd kifejtette, hogy „ a Fidesz Miskolcon
még a hivatalos kampánykezdet előtt kapitulált.”
A Momentum jelöltje, Szopkó Tibor „árokásással” vádolta
meg Kriza Ákost, azonnal hozzátéve, hogy ezt csak Veres Pál
tudja betemetni.
A balliberális oldal jelöltjeinek posztjaira reagálva előbb a
Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje jelentette ki, hogy minden
nemtelen támadással szemben
megvédi barátját, a beteg polgármestert, majd Alakszai Zoltán a Fidesz-KDNP frakcióval közösen szólította fel Veres
Pált, a Gyurcsányista ellenzéki képviselők által támogatott,
magát függetlennek valló polgármesterjelöltet, hogy határolódjon el a közösségi oldalon
megfogalmazott ellenzéki hozzászólásoktól. Alakszai Zoltán
és a Fidesz-KDNP képviselőcsoport nevében Szécsényi Mariann arra is kérte Veres Pált,
hogy kérjen bocsánatot a gyalázkodó posztokért.
Veres Pál egyelőre hallgat,
bár a közösségi médiában –vélhetően Alakszai Zoltán sajtótájékoztatójára reagálva- közzé
tett posztja (sportújságot olvas
a villamoson) mely az alábbi
hashtaggel jelent meg: „Meccs
lesz, nem háború” akár beszédes is lehet azzal kapcsolatban,

hogy a megszólalásaiban békességet hirdető városvezető
aspiráns miként vélekedik az őt
támogatók Kriza Ákossal kapcsolatos megnyilvánulásairól.
Mint, ahogy az is érdekes,
hogy Veres még korábban jobbulást kívánt a polgármesternek, most viszont már az alábbi
szöveggel kezdi a Fidesz-KDNP
polgármesterjelöltjének nyilatkozata után kitett bejegyzést:
„Sajnos máris elindult a pártpolitikában szokásos sárdobálás.”
Ez – figyelembe véve mostani hallgatását – akár azt is
üzenheti, hogy egyetért az őt
támogató balliberális pártok
képviselőjelöltjeivel. Saját hashtagjeivel élve, ez lenne a tisztesség, becsület, egyenes gerinc?
Az i-re a pontot Simon Gábor, az MSZP jelöltje tette fel,
aki (vádold meg ellenfeleidet
azzal, amit te teszel) hazugsággal vádolta meg Alakszai
Zoltánt. Facebook bejegyzésében balliberális képviselőjelölt
társainak posztjait vette elő. A
szövegkörnyezetből kiragadva
a rájuk nézve pozitív félmondatokat. Posztjában pedig arról
értekezik, hogy Alakszai Zoltánnak nincs programja, ezért
barátjának, Kriza Ákosnak a
betegségét használja fel politikai célokra. Az élet azonban hamar rácáfolt a szocialista politikusra. Alakszai Zoltán ugyanis
ma bejelentette programjának

első három pontját. Ebben vállalja a diósgyőri strand újjáépítését. Még idén plusz ötezer
forint prémiumot a Salkaházi Programban valamint azt is,
hogy Miskolcot a legbiztonságosabb várossá teszi. Közölte
azt is, hogy mostantól minden
pénteken újabb programpontokat ismertet meg a miskolci
nyilvánossággal.
Ezek után mindenki eldöntheti mennyire hiteles a Velünk
a Város mozgalom közleménye.
A Gyurcsányista jelölteket tömörítő szervezet azt írja „egy
ember betegségével kampányolni programnak kevés, jellemnek pedig gyalázatos”. Később pedig arról írnak, hogy
képviselőjelöltjeik
jobbulást
kívántak Kriza Ákosnak. A
kommünikét azzal zárják „A
kampány szóljon Miskolcról, a
programokról, az emberekről,
ne a vereségtől rettegő városvezetés kommunikációjáról.”
A kérdés ezek után már csak
az, valójában kinek van programja és kinek nincs? Szép
szlogen a „Nagy Miskolc” de
valójában milyen konkrétumokat takar. A Závecz kutatóintézet felmérése után – amely
közvéleménykutatás 44-26 százalékos Fidesz-KDNP-s előnyt
jelzett az ellenzékkel szembenpedig az is kérdés, hogy ki retteg valójában a politikai vereségtől? Önök szerint?

Pakusza Zoltán: „Magam részéről mindig is az értékalapú politizálás híve voltam, nem „valami ellen” hanem „valamiért” dolgozok. Soha egyetlen politikai ellenfelemről nem állítottam sem
hazugságot, sem nemtelen eszközökkel nem támadtam. Azok a
politikusok és médiumok amelyek ilyet tesznek számoljanak el a
lelkiismeretükkel.”
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Kriza Ákost kitüntették
városvezetői munkájáért
A Magyar Érdemrend
Tisztikeresztje Polgári
Tagozatát adományozta
a belügyminiszter Kriza
Ákosnak, Miskolc polgármesterének.
„Miskolc város fejleszté
sét, többek között a munka
nélküliség visszaszorítására
és a közbiztonság javítására
irányuló törekvéseivel szol
gáló, sikeres településvezetői
munkája elismeréséül.” – ol
vasható Kriza Ákos méltatá
sában.
Az augusztus 20-a alkal
mából átadott kitüntetést

VERES PÁL JELÖLTJEI
A BETEG KRIZA ÁKOST GYALÁZTÁK

Egy hét alatt kétszer tartott
sajtótájékoztatót Alakszai Zoltán, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje az egyre erősödő
támadások miatt. A közösségi médiában eközben több
ellenzéki képviselőjelölt is gyalázkodásra, politikai céljaira
használta fel Miskolc polgármesterének betegségét.

Kontrát Károly miniszter
helyettestől vehette át Kriza
Ákos Budapesten, a Belügy
minisztériumban rendezett
ünnepségen.

Pakusza: Veres Pál csapatában
gyurcsányisták is vannak
„Nemrégiben Kriza Ákos polgármester bejelentette vis�szalépését az újabb indulástól. Sok csatát vívtunk az elmúlt
években, sajnálom, hogy betegség miatt vissza kellett lépnie,
kívánom, hogy sikeresen a gyógyulására tudjon koncentrálni.” – írta közleményében Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk
miskolci polgármesterjelöltje.
Viszont ezzel együtt az is
kiderült, hogy a balliberális
ellenzékkel szemben én ma
radtam az egyetlen ismert,
keresztény, konzervatív pol
gármesterjelölt a városban,
hiszen Alakszai Zoltán is
mertsége rendkívül alacsony.
A miskolciaknak el kell dön
teniük, hogy úgy akarják-e
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leváltani a Fideszt, hogy köz
ben visszahozzák a 2002-2010
közötti időszak pártjait és po
litikusait, akik Veres Pál csa
patának jó részét alkotják.
Vissza akarják-e hozni azokat
a politikusokat, akiknek tény
kedését a Diósgyőri Kórház
bezárása (2007), az avasi "fé
szekrakók", a lyukósi betele
pülések vagy Lyukóbánya be
zárása (2004) fémjelez? Vagy
új utat választunk végre? Nem
ígérek, hanem kilencévnyi
tisztességes, korrupciómentes
önkormányzati munkát tu
dok ajánlani referenciaként –
írta közleményében Pakusza
Zoltán, a Mi Hazánk Mozga
lom miskolci polgármesterje
löltje.

„Miután Kriza Ákos elmond
ta, hogy „rosszindulatú betegsé
ge miatt” kénytelen az élvonalbeli
munkától visszalépnie, a magát
függetlennek nevező ellenzék két
lábbal szállt bele Kriza Ákos pol
gármesterünkbe és hadd tegyem
hozzá: barátomba – mondta
keddi sajtótájékoztatóján Alakszai Zoltán. – Miközben látszat
ra együttérzést mutattak, addig
a legaljasabb módon híresztelni
kezdték, hogy valójában nem is
betegség áll visszalépése hátte
rében, hanem az, hogy megijedt
Gyurcsány Ferenc jelöltjétől, Veres Páltól. Ez nevetséges, és szé
gyenteljes. Nevetséges, mert a
legutóbbi Závecz-mérés szerint,
amit közzé is tettünk: 44-26 a Fi
desz-összellenzék eredménye a
polgármesterjelölti pártverseny
ben. És szégyen, mert aki egy
beteg embert kilenc év szolgálat
után nem együttérzéssel enged el
munkájából, hanem hamis talál
gatásokat sugall, az Tamási Áron
után szabadon, bizony embernek

hitvány, és magyarnak is alkal
matlan.”
Veres Pál azonnal kérjen bo
csánatot Kriza Ákos polgármes
tertől, a közösségi oldalakon gya
lázkodó képviselőjelöltek pedig
lépjenek vissza a jelöltségtől, és
pártjaik ugyancsak kérjenek bo
csánatot Miskolc polgármesteré
től. Erről már két nappal később,
csütörtökön beszélt Alakszai
Zoltán jegyző, a Fidesz-KDNP
polgármesterjelöltje és Szécsényi
Marianna képviselő, akik mel
lé képviselőtársaik és a Fidesz-
KDNP jelöltjei is felsorakoztak.
– Néhány napja kijelentettem,
meg fogom védeni Kriza Ákost,
Miskolc polgármesterét a nem

Alakszai Zoltán programja
l Megvédi a Salkaházi Programot. Az 5. évfor
dulóra tekintettel a szokásos 10 ezer Ft mellett
egyszeri 5 ezer Ft-os prémium kifizetését ga
rantálja. 2014-ben indították el a város az idő
seket támogató programot. Az volt a cél, hogy
mind javakban, mind erkölcsi megbecsülésben
részesítse azokat, akik egy életen át dolgoztak
az új nemzedékekért, a városért, a közösségért.
l
Vállalja a diósgyőri strand újjáépítését. Ezzel
két célt szeretne elérni. A városrész lakói szá
mára is elérhető közelségben legyen a korsze

telen támadásoktól. Politikai el
lenfeleink ugyanis mindenre
képesek, semmi sem szent szá
mukra, még egy ember súlyos
betegsége sem – kezdte rendkí
vüli sajtótájékoztatóját Alakszai
Zoltán, a Fidesz-KDNP polgár
mesterjelöltje. A miskolci gyur
csányista baloldal azt kezdte el
sugallni, hogy Kriza Ákos le
mondása mögött nem is rossz
indulatú betegség áll, hanem a
félelem, mert megrettent Gyur
csány Ferenc jelöltjétől, Veres
Páltól. Különösen ezt tette Veres
Pál négy támogatója Szopkó Tibor, Szilágyi Szabolcs, Erdei Rocker Zsolt, Cseléné Figula Edina –
fogalmazott Alakszai Zoltán. A

rű fürdő. Másrészt pedig a mostani, folyamat
ban lévő várrekonstrukció kiterjesztését.
l Miskolc lesz Magyarország legbiztonságosabb
megyei jogú városa. Ezzel Kriza Ákos meg
kezdett munkáját szándékozik beteljesíteni,
aki komplex, átfogó programot hirdetett meg
2010-ben, melynek fő pillérei az önkormány
zati rendészet létrehozása, a fészekrakók kira
kása, a nyomortelepek felszámolása volt.
l A program további elemeiről minden pénte
ken sajtótájékoztatón számol majd be.

Fidesz frakció ma felsorakozott,
hogy világossá tegye, mind egy
ségesen megvédjük Kriza Ákos
emberi méltósághoz való jogát a
maguk fajta aljas támadásoktól,
és határozottan visszautasítjuk a
beteg Kriza Ákos elleni gyaláz
kodást!
– A Fidesz frakció minden
tagja és képviselőjelöltjeik ez
úton követelik, hogy Gyurcsány
Ferenc jelöltje, Veres Pál azonnal
határolódjon el a Kriza Ákost
betegségével gyalázó képviselő
jelöltjeitől. Erről Szécsényi Ma
rianna önkormányzati képviselő
beszélt. Hozzátette: – Követel
jük, hogy Gyurcsány Ferenc je
löltje Veres Pál azonnal kérjen
bocsánatot az emberi méltó
ságában súlyosan megbántott
Kriza Ákos polgármestertől. És
követeljük, hogy a szégyentel
jes gyalázkodók lépjenek vissza
a jelöltségtől és pártjaik ugyan
csak kérjenek bocsánatot pol
gármesterünktől. Ilyen emberek
nem méltók arra, hogy Miskolc
város képviselőjelöltjei legye
nek! – hangsúlyozta Szécsényi
Marianna a frakció, az önkor
mányzati képviselők és a jelöltek
nevében.

Civilek és függetlenek: Új Lendület
Miskolcért
Új Lendület Miskolcért néven egy új mozgalom is indít
polgármesterjelöltet és képviselőjelölteket a választáson.
Polgármesterjelöltjük arról
beszélt, hogy Miskolc mind a
19 választókerületben indulnak, jelöltjeik pedig egyetlen politikai irányzathoz és
egyetlen politikai párthoz
sem kötődnek, vagyis függetlenek és civilek.

ZÁVECZ MÉRÉS MISKOLCON
– A FIDESZ VEZET
44-26 – ezzel az aránnyal verte a Fidesz az
ellenzék közös jelöltjét a Závecz pár héttel
ezelőtt készült felmérésében.

Mint ahogy arról már beszámoltunk, Kriza
Ákos rosszindulatú betegsége miatt visszalépett
a miskolci polgármesterjelöltségtől. A hír kap
csán minden alapot és tényt nélkülöző cikkek
láttak napvilágot, amelyek arról szóltak, hogy a

Fidesz jelöltjére nézve rossz eredmény áll a vis�
szalépés hátterében.
Zárug Péter Farkas kampányfőnök ezzel szem
ben az alábbi tényre hívta fel a figyelmet: „Leg
utóbb nem kormánypárti közvéleménykutatás
volt Miskolcon, hanem a Závecz RI mért június
21-július 3. között és nem az ellenzék közös jelölt
je verte a Fideszt, hanem a Fidesz az ellenzéket,
méghozzá 44-26 arányban.”

– Ezt az egyesületet és a be
lőle felépülő mozgalmat va
lójában az az elképzelés hív
ta életre, hogy szerintünk a
mai miskolci politikai palet
tán Igenis helye van egy olyan
kezdeményezésnek, amelynek
valamennyi résztvevője csak
civilekből áll – kezdte bemutat
kozó sajtótájékoztatóját Kopcsó
Gábor, az Új Lendület Miskol
cért polgármesterjelöltje. –
Valamennyien elmondhatjuk
magunkról, hogy korábban
egyetlen politikai párthoz sem
kötődtünk. Az Új Lendület
Miskolcért mind a 19 választó
kerületben indít önkormány
zati jelöltet, akik kivétel nélkül

civilek és függetlenek – hang
súlyozta Kopcsó Gábor.
– Az elmúlt harminc évben
Miskolcon jobb és balolda
li pártok időarányosan, körül
belül ugyanolyan mértékben
vettek részt a város vezetésé
ben. Tehát amit most élünk, ki
mondhatjuk, hogy egy közös
munka eredménye, vagyis nem
szeretnénk azt mondani, hogy
semmi nem történt a városban
az elmúlt harminc évben.
– Kopcsó Gábor polgármes
terjelölt beszélt a mozgalom
programjáról is. – Öt alappont
ban összefoglalva az Új Lendü
let Miskolcért úgy érzi, hogy
új lendületet kell adni a fiata
loknak, új lendületet kell adni
Miskolcon a béreknek, az élhe

tő városnak, a közbiztonságnak
és a városfejlesztésnek. Mi azt
szeretnénk, hogy azok a folya
matok, amiket elindultak a vá
rosban, valóban nagyobb len
dületet kapnának – mondta
Kopcsó Gábor.
Kriza Ákosnak jó egészsé
get és mielőbbi gyógyulást kí
vánt. Ugyanakkor kiemelte,
hogy semmilyen módon nem
szeretnének belekerülni a mai,
politikai csatározásokba. – Sze
retnénk távol maradni min
denféle sárdobálástól, tennénk
a dolgunkat, mert az idő, ami
rendelkezésünkre áll meglehe
tősen szűk, de azt gondolom,
hogy nyugodt szívvel mondha
tom, megpróbáljuk ebből a ma
ximumot kihozni.
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Oscar-díjas dán rendező a Cinefest
idei életműdíjasa
Miskolcon
az Ezüst Négyszög
Öt ország művészei alkottak ismét, melyből idén is
közös kiállítás született. A
tárlat 1994 óta fogja ös�sze a Kárpátok Eurorégió
alkotóit. A nemzetközi
festészeti triennále művei
szeptember 14-éig láthatók a Miskolci Galériában.
A tárlatnak a hívószava
Európa jövője volt, vagyis
egy elég tágan megfogalmazott tematika volt megadva.
A művem is erre reagál, erre
készítettem egy víziót – nyilatkozta Lenkey-Tóth Péter
festőművész.
A képek különbözőek,
méretük viszont egységes.
100x100-as festmények sorakoznak a falakon. Mind
lengyel, ukrán, szlovák, román és magyar képzőművészek alkotásai. A tárlat 1994
óta fogja össze a Kárpátok
Eurorégió festészetét.
- A kezdetektől a régiót
szerettük volna összefogni.
Az volt a célunk, hogy azok
a művészek, akik ezekben
az országokban dolgoznak,
megismerjék egymást. A tárlat által nyomon követhető a
régió festészetének jelenlegi

helyzete, az alkotók egymást
inspirálva mutatkoznak be,
új ötleteket, új gondolatokat tudnak egymásnak is átadni – nyilatkozta Andrzej
Cieczynski, az Ezüst Négyszög 2018 – Kárpátok Régió Nemzetközi Festészeti
Triennále kurátora.
A 100 festményből álló
kiállítás három év után érkezett Miskolcra. Ezúttal is
több magyar alkotó képe
képviseli a hazai festészetet.
– Az, hogy ezeknek a művészeknek, akik ezekben a
térségekben élnek, ez egy nagyon szép bemutatkozási lehetőség, de tulajdonképpen
az összes országban, ahonnan a művészek érkeznek, ez
a kiállítási anyag megfordul.
Némelyik országban több
helyszínen is, itt Lengyelországra gondolok, és ezen keresztül nagyon sok nézőhöz
eljutnak ezek a művek – nyilatkozta a Miskolc Televízió
nak Kónya Ábel, a Miskolci
Galéria intézményvezetője.
Az Ezüst Négyszög kiállítás szeptember 14-ig látható Miskolcon, majd a tárlat
újabb állomása Nagyvárad
lesz.

A 16. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál díszvendége és életműdíjasa a világhírű Bille August. Az Oscar-, Golden Globe- és Arany Pálma-díjas rendező nevéhez fűződnek a
hatalmas nemzetközi elismerést és díjesőt hozó Hódító Pelle
(1987), az Ingmar Bergman forgatókönyve alapján készült Legjobb szándékok (1992), valamint a világsztárokat felvonultató A
nyomorultak (1998 ), és a Kísértetház (1993) című filmek.
A CineFest életműdíját a
nyitónapon, szeptember 13án adják át a dán rendezőnek,
Bille Augustnak, majd a fesztivál nyitófilmjeként vetítik A
nyomorultak című alkotását. A
film Victor Hugo A nyomorultak című klasszikusa alapján
készült Liam Neeson, Geoffrey
Rush és Uma Thurman főszereplésével. A nagyszabású történelmi drámát hazánkban
annak idején mozikban nem
mutatták be, így a hazai közön-

ség végre úgy láthatja a filmet,
ahogy azt Bille August eredetileg megálmodta.
A nemzetközi elismeréseket
– az 1988-as cannes-i Arany
Pálmát, az 1989-es Golden
Globe-ot, és legjobb külföldi filmnek járó Oscar-díjat - a
XIX. században játszódó, dániai svéd emigránsok történetét
feldolgozó Hódító Pelle hozta
meg Bille Augustnak. A világhírű Hódító Pelle című filmet
a 16. CineFest Miskolci Nem-

Idén kilenc gyémánttal
díjazták a várost: az Avasi
Borangolás, a B!keDay és
az adventi villamos mellett
a Pannon-tenger Múzeum
is gyémánt díjat kapott az
Országos Városmarketing
versenyen.

úgynevezett gyémánt díjat
kapott az Országos Városmarketing versenyen, Miskolc kulturális életében betöltött szerepéért.
Szolyák Péter, a Herman
Ottó Múzeum megbízott
igazgatója úgy fogalmazott:
ez egy csúcspont a múzeum történetében, különösen
azért, mert mi is javasoltuk,
hogy a város benevezhetné az
idén hatéves Pannon-tenger
Múzeumot. Mint fogalmazott, céljuk az, hogy a múzeum a művelődés és megismerés interaktív helye legyen,
vagyis ha valaki ellátogat a

Ízek, lakomák, kísértések

TITOKZATOS ÉJSZAKA A VÁRBAN
A Diósgyőri vár rejtélyes éjszakáján
ezúttal a gyomrán keresztül ismerhetjük
meg a királyi udvart, de augusztus 17-

George Lucas meghívására
több epizódot is rendezett Az
ifjú Indiana Jones kalandjai
sorozatokban. 1993-ban hol�lywoodi sztárokkal - Meryl
Streep, Winona Ryder, Glenn
Close, Jeremy Irons, Antonio
Banderas – forgatta a Kísértetház című nagyjátékfilmet,
amely Isabel Allende regényének az adaptációja.
Bille August a mai napig
aktív. Nemrégiben mutatták
be Csendes szív című családi drámáját, amely az utóbbi
évek legérdekesebb dán filmje, három generáció viszonyrendszerét mutatja be. A közelmúltban fejezte be Szerencsés
Péter című játékfilmjét, amely
egy dán klasszikus regény feldolgozása. Bille August mesterkurzust is tart a 16. CineFest
Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon.

EGY GYÉMÁNT A PANNON-TENGER
MÚZEUMNAK

A Jurassic parkból jól ismert terepjáró parkol a
Herman Ottó Múzeum előtt,
így csalogatja legújabb interaktív tárlatára a vendégeket.
Bent dinoszauruszok élethű
mása és hatalmas csontvázak
mesélnek az őslények történetéről. A múzeum nemrég

Ízek, amelyekért a királynék is rajongtak, messze földön híres lakomák
és kísértések, amelyek találékonnyá
tették a középkor emberét.

zetközi Filmfesztiválon szeptember 14-én, szombaton, 17
órakor, az Urániában láthatja a
közönség. A vetítést közönségtalálkozó is követi Bille August
részvételével.
A svéd rendezőlegenda, Ingmar Berman az utolsó nagy
mozifilmje, a Fanny és Alexander után önéletrajzi regényeket
írt. Az első regényt, a Legjobb
szándékok-at Bille August vitte vászonra Bergman forgatókönyve alapján. Ingmar Bergman szüleinek tiltott szerelmi
történetéből először egy négy
epizódos televíziós sorozat készült, amely alapján vágták ös�sze azt a nagyjátékfilmet, amely
1992-ben, Cannesban ismét
Arany Pálmát hozott Bille Augustnak. Míg Ingmar Bergman
rendező sohasem nyerte el a
világ egyik legrangosabb fesztiváljának legfőbb kitüntetését,
addig ez Bille Augustnak épp
Bergman forgatókönyvével sikerült. A Legjobb szándékok
című filmet szeptember 15-én,
vasárnap, 17 órától láthatja a
CineFest közönsége az Uránia
teremben. A vetítés előtt Bille
August rövid bevezetőt tart.
Bille August tehetségére
Amerikában is felfigyeltek.

én sáfárok, szemfényvesztők, tűzlovagok
egyéb szemet és érzékeket csábító látványosságok is várják az érdeklődőket.
A vár népe ezen az éjszakán a bőségről
és az ínségről - a lakomákról és a böjtről
mesél. Kiderül az is, hogyan lesz a húsból
hal, vagyis a hódból böjti étel. Szó lesz az
asztali illemről és arról, hogy milyen sze-

repe volt a sónak; meddig tartott egy lakoma és hogyan szórakoztatták magukat
ez idő alatt. Vajon mi történt, ha túl sok
bor fogyott az esti dorbézolás alatt? Hogyan hűtötték le a kedélyeket?
Fahéj, gyömbér, bors, sáfrány – az egykor vagyonokat érő fűszereket csak a
királyi és főúri lakomák vendégei ízlelhették. Bőséggel használták a húsok ízesítéséhez, ez egyszersmind a gazdagság
jele is volt.
A fűszersáfár ebbe a világba kalauzolja a vendégeket, akik az otthoni „lakoma”
fűszerezéséhez is tanácsot kaphatnak, de
„egy csipet középkort” is megkóstolhatnak különféle falatkák és mártogatósok
formájában.
A játéktárban mindenki önfeledt gyerek lehet, a család apraja-nagyja próbára
teheti bátorságát és ügyességét. Megleshetik a fazekast és a tekenővájót munka
közben vagy akár gyertyagyűrűt készíthetnek az otthoni asztalra.

múzeumba, és valami olyat
lát, ami kinyitható, megfogható, megforgatható, akkor
ezt tegye is meg.
A város a Herman Ottó
Múzeum mellett még nyolc
gyémánt díjat kapott. Az or-

szágos megmérettetés öt éve
indult azért, hogy ösztönözze a városokat a marketingtevékenységben. 28 gyémántjával Miskolc – Győrrel
holtversenyben – az első helyen van.

MISKOLCON LÉP FEL
SEBESTYÉN MÁRTA
Sebestyén Márta lesz a vendége augusztus 19-én, a nyáresti
orgonakoncertek következő programjának, az OrgonaPont
miskolci hangversenyének.
Hétfőn a belvárosi református templom ad helyet a koncertnek, amelyen a Kossuthés Liszt Ferenc-díjas magyar
népdalénekest,
előadóművészt, Sebestyén Mártát hall-

hatja a közönség. Szamosi Szabolcs orgonaművésszel
közös koncertjük este 7 órakor kezdődik a Kossuth utcai
templomban.
Fotó: MTI/Mohai Balázs

6 Hirdetés

Miskolci Napló

TISZTELT INGATLANHASZNÁLÓK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje
nem változik az augusztus 20-i ünnepnap alkalmával.
A hulladékot változatlanul, a korábbi
megszokott rend szerint szállítjuk el.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat
a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig
szíveskedjenek kihelyezni.
2019. augusztus 19-én és 20-án az ügyfélszolgálati
irodáink és a hulladékudvarok zárva tartanak.
A hulladéknaptárak letöltéséhez és egyéb
információkért látogasson el a www.bmhnonprofit.hu
weboldalra, vagy keresse fel ügyfélszolgálatunkat.
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583
BMH Nonprofit Kft.

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2019. 08. 17-től 2019. 08. 23-ig
3000 Ft feletti tanszervásárlás esetén ajándékot adunk.
Trinát általános akrilfesték, aer., 400 ml, 2998 Ft/l
1199 Ft
Olajfesték 0,75 l, 2665 Ft/l (egyes színek)
2899 Ft
1999 Ft
Héra beltéri falfesték, 15 l, 466 Ft/l
7299 Ft
6999 Ft
Lazurán falazúr, 5 l, 1999 Ft/l
17 999 Ft
9999 Ft
Glade touch & fresh ill., kész + 2 utántöltő 		
999 Ft
Zum ecetes vízkőoldó, 1 l 		
369 Ft
Zum vízkőoldó, 0,5 l, 558 Ft/l		
279 Ft
Brix WC-illatosító, 55 g		
259 Ft
Bref power aktív, WC-frissítő, 3x50 g, Trió 		
999 Ft
Clin ablaktisztító pump., 500 ml, 938 Ft/l		
469 Ft
Fazék zománcos, 5,5 l, III. oszt.		 1799 Ft
Iskolatáskák, tornazsákok, divattáskák, bevásárlótáskák,
férfitáskák, gurulós bevásárlókocsik széles választékban érkeztek.

Kell-e félni az afrikai sertéspestistől?
Kizárólag vaddisznóknál,
de Magyarországon is jelen van az afrikai sertéspestis. A betegség miatt a
sertéságazat és a vadásztársadalom jó ideje a terjedés megakadályozásán
dolgozik, de mit jelent ez
nekünk, átlagos vásárlóknak? Mekkora valójában
a veszély és mit érdemes
tudni a betegségről? Többek között erről is szó esett
dr. Bognár Lajos országos
főállatorvossal folytatott
beszélgetésünkben.
– Milyen most a hazai afrikai
sertéspestis helyzet?
– Az állategészségügyi
szakemberek az ASP tavaly
áprilisi megjelenése óta folyamatosan végzik a vizsgálatokat. Több elhullottan talált
vaddisznóban is kimutattuk
már a vírust hazánk észak-keleti területein. A szakemberek
mindent megtesznek annak
érdekében, hogy a lehető
legjobban „helyhez kössék”

Bognár Lajos
a vírust. És bár vannak esetek, de szerencsére úgy tűnik,
hogy eddig sikerült egy jól
meghatározott térségen belül tartani a betegséget.
– Mennyire veszélyes ez a betegség?
– Nagyon fontos tisztában
lenni azzal, hogy az ASP az
emberre nem veszélyes, kizárólag a vaddisznókat és a
házi sertéseket betegíti meg.
A vírus nekünk, embereknek
még akkor sem okozna gondot, ha véletlenül fertőzött
vaddisznó húsát fogyasztanánk. Erre természetesen
nem kerülhet sor, hisz jelenleg az érintett területeken
minden elejtett vaddisznót
kötelező megvizsgálni és
még negatív eredmény esetén sem vihetik ki a húst az
érintett zónákból.
A betegség megjelenése
azonban komoly gazdasági
kárt jelent a vadásztársadalom, de legfőképp a sertéságazat számára. Maga a vírus
rendkívül ellenálló, megfele-

lő körülmények között akár
évekig is fertőzőképes marad. Nincs se gyógykezelés, se
megelőző vakcinázás ellene.
Ráadásul nem csak „természetes úton” terjed, hanem
ún. ragályfogó eszközökkel,
de akár fertőzött hússal, vagy
abból készült termékkel is
messzire elhurcolható. Éppen
ezért a legfontosabb, hogy a
saját szintjén mindenki betartsa a megelőzéshez szükség előírásokat.
– Ha olyan biztonságosak
ezek a termékek, akkor az elmúlt másfél évben miért lehetett többször is hallani, hogy
több ország megtiltotta a magyar hústermékek beszállítását?
– Ezeknek a korlátozásoknak kizárólag járványügyi
és nem élelmiszerbiztonsági okai vannak! Mint említettem, a vírus nagyon ellenálló
és sokféleképpen (élő állattal, eszközökkel, hússal, vagy
abból készült termékekkel
stb.) terjeszthető. Azok az
úgynevezett harmadik (tehát EU-n kívüli) országok,
amelyek megtiltották a magyar termékek beszállítását, azt szeretnék elkerülni,
hogy akár csak véletlenül is,
de fertőzött állat vagy élelmiszer kerüljön be hozzájuk.
Ebből az – olykor túlzott –
elővigyázatosságból adódik
az ágazatot érintő nagy gazdasági kár.
Folyamatosan tárgyaltunk
az elmúlt hónapokban és tár-

gyalunk jelenleg is az érintett
országokkal. hogy a tiltásokat korlátozzák a fertőzéssel
érintett területekre. Számos
esetben (például Hongkongnál, Szingapúrnál, Kanadánál
és Vietnámnál) már sikerült
is elérnünk, hogy enyhítsék a kereskedelmi korlátozásokat. Az Európai Unióba
is szállíthatóak a fertőzéssel
nem érintett magyarországi
területekről az élő sertés, sertéshús, sertéshúsból készült
termékek. A kereskedelmi
korlátozások miatt azonban a
magyar állattartókat és húsfeldolgozókat így is jelentős
kár éri.
– Tehet még valamit a lakosság?
– Régóta fennálló, pont az
ASP megelőzéséért bevezetett előírás, hogy külföldről (főleg Ukrajnából) tilos
sertéshúst, illetve húskészítményt behozni, még magáncélra is. Ennek ellenőrzésére
az állategészségügyi hatóság szorosan együttműködik
a határállomásokon dolgozó szakemberekkel, szervezetekkel. A poggyászok ellenőrzése folyamatosan zajlik,
de ez nem nyújt 100%-os
garanciát. Az utazók felelősségteljes magatartása elengedhetetlenül fontos, sajnos
azonban az a szomorú tapasztalat, hogy e téren vannak hiányosságok. Az elmúlt
hónapokban rendszeresen
kellett élelmiszert elkobozni a határállomásokon. Te-

hát ezúton is kérek mindenkit, hogy utazásaik során (az
EU-n kívülről) ne hozzanak
magukkal sertéshúst, illetve
húskészítményt!
– Mit tegyen, aki elhullott
vaddisznót lát az erdőben?
– Ha egy kiránduló elhullott vagy betegnek látszó
vaddisznóval találkozik az erdőben, akkor ne bántsa, csak
szóljon a hatóságoknak. Ezt
megteheti egyrészt a Nébih
zöldszámán (06-80/263-244),
de akár a terület gondozójának, a hatósági állatorvosnak,
a járási hivatalnak vagy a település önkormányzatánál
is jelezheti a tapasztaltakat.
Fontos, hogy az erdőjáró minél pontosabban megadja a
helyet (akár konkrét gps koordinátákkal), ahol a hullát,
vagy a beteg állatot látta.
– Várható valamilyen korlátozás, ami a kirándulókat
érintheti?
– Az ASP megjelenése miatt a turisztikai rendezvényeket érintő korlátozás nem
várható. A kirándulók az érintett megyékben található,

úgynevezett különösen ellenőrzött területek határán láthatnak majd tájékoztató plakátokat, ami arra hívja fel a
figyelmüket, hogy afrikai sertéspestissel fertőzött területre kívánnak belépni.
Mivel az ASP emberre nem
veszélyes, csak a vaddisznókat és a házi sertéseket betegíti meg, így semmilyen
kockázatot nem jelent az ember egészségére, ha elhullott vaddisznóba botlana az
erdőt járva. Azonban, ahogy
már szó volt róla, maga a vírus rendkívül ellenálló, így ha
esetleg a kiránduló keze, a
ruhája, a cipője vérrel szen�nyeződne, kiemelten fontos,
hogy addig ne menjen sertések közelébe, míg kezét, ruházatát le nem mosta, le nem
fertőtlenítette!
Az ASP járvánnyal kapcsolatos legfrissebb információkról és további hasznos tudnivalókról a Nébih honlapján
(https://portal.nebih.gov.hu/
afrikai-sertespestis) tájékozódhatnak az érdeklődők.
(Fotók: AM)
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Ön is nagyobbra vágyik?
Cserélje nagyobbra szelektív gyűjtőedényét!
További részletek: www.mirehu.hu

MIREHU MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
3527 Miskolc, József Attila u. 65.
levelezési cím: 3501 Miskolc Pf. 509
info@mirehu.hu
www.mirehu.hu
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2019 | 08 | 12
Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
TOP-7.1.1-16-H-001-6

2019 | 08 | 12
Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
TOP-7.1.1-16-H-001-3
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MEGJELENT AZ AVASI HORIZONT HELYI KÖZÖSSÉG
LEGÚJABB PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

MEGJELENT AZ AVASI HORIZONT HELYI KÖZÖSSÉG
LEGÚJABB PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében pályázni lehet a Közösségi szinten irányított helyi fejlesztések – angol elnevezésén Community-led local development (CLLD) – megvalósítására. Az Avasi Horizont
Helyi Közösség a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott
„Lakótelepi környezetben megvalósuló szabadtéri közösségi terek létrehozásának támogatása” című pályázati felhívás keretében 1 millió és 10 millió forint közötti, vissza nem térítendő támogatást biztosít a pályázóknak a rendelkezésre álló forrás erejéig.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében pályázni lehet a Közösségi szinten irányított helyi fejlesztések – angol elnevezésén Community-led local development (CLLD) – megvalósítására. Az Avasi Horizont Helyi Közösség a Helyi
Közösségi Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott „Az időskori aktivitást elősegítő
egészségmegőrző infrastrukturális fejlesztések támogatása” című pályázati felhívás
keretében 3,5 millió és 7 millió forint közötti, vissza nem térítendő támogatást biztosít
a pályázóknak a rendelkezésre álló forrás erejéig.

A közösségi élet fejlesztése fontos és speciális tevékenység a több ezres lakosságszámú avasi városrészben. A fejlesztés célja, hogy lakótelepi környezetben olyan
szabadtéri közösségi terek jöjjenek létre, amelyet minden korosztály, akár többféle
tevékenységre is tud használni.
A felhívásra Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzatának többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságai, a Magyarország területén alapított és miskolci székhely-lyel/telephellyel rendelkező közalapítványok, jogi személyiségű civil szervezetek és nonprofit gazdasági társaságok
nyújthatnak be pályázatot.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan kérelmek támogathatók, melyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
A zöldfelület-fejlesztést célzó, összességében 10 millió forint forrásalapot kínáló
felhívás európai uniós támogatással, a Széchenyi 2020 program keretében valósul
meg.
Bővebb információ a projektről és a pályázati lehetőségekről a www.avasclld.hu
oldalon található.

Az Avas városrészben élő, nagy létszámú és aktív idős korosztály számára kiemelten fontos az egészségmegőrzés, a koruknak, állapotuknak megfelelő testmozgás.
Ugyanakkor az aktívabb idősek körében egyre nagyobb az igény a közösségi szabadtéri egészségmegőrző mozgásra. Ezért a már meglévő, és a városrészben megtalálható
sportlétesítmények mellett olyan, 2 darab szabadtéri senior fitness park létrehozását támogatja ez a felhívás, amely specifikusan a szépkorúak igényeihez, terhelhetőségéhez
igazodik. Csak olyan fitness park létrehozása támogatható, amelyet a célcsoport térítésmentesen használhat.
A felhívásra Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzatának többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságai, a Magyarország
területén alapított és miskolci székhely-lyel/telephellyel rendelkező közalapítványok, jogi
személyiségű civil szervezetek és nonprofit gazdasági társaságok nyújthatnak be pályázatot.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan kérelmek támogathatók, melyek megfelelnek
a fenti célkitűzésnek.
A zöldfelületek fejlesztését célzó, összességében 12 millió forint forrásalapot kínáló
felhívás európai uniós támogatással, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
Bővebb információ a projektről és a pályázati lehetőségekről a www.avasclld.hu oldalon található.
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MISKOLCI SIKER
A MENTO KUPÁN

A DVTK hiába küzdött,
az Újpest fordított

9

Megszakadt a DVTK négy
bajnoki találkozó óta tartó
veretlenségi sorozata és hazai pályán négy győzelem
után kapott ki. Eredmény:
Diósgyőri VTK - Újpest FC
1-2 (1-1).

Idén negyedik alkalommal
rendezték meg a Miskolctapolcai Strandfürdőben
a Mento Kupát, melynek
zárónapján a Nagyvárad
csapata ellen mérkőztek
meg a fiúk: 22-20-as győzelemmel megszerezték a
tornagyőzelmet.
„Elég szenvedélyes mérkőzés volt” – értékelte a Miskolc Televíziónak Csányi
Róbert vezetőedző. – Rendkívül jó mérkőzés volt, ahol
látványos gólokat lőttünk
és volt tartása a csapatnak.
Stabilak voltunk, a hullám-

völgyekből viszonylag gyorsan ki tudtunk jönni. Ez egy
fontos állomás ezeknek a
gyerekeknek, ennek a korosztálynak. Két hét múlva
kvalifikációs mérkőzéseket
rendeznek a bajnokságban,
szeretnénk nagyon sikeresen
szerepelni.
A MENTO Kupa nemzetközi serdülő vízilabdatornát
a házigazda miskolci csapat
nyerte, a Vojvodina és Nagyvárad csapatai előtt. A torna
legjobb kapusa a miskolci
Kassai Kristóf, a legjobb játékosa pedig a Vojvodinából,
Marko Miletic lett.

Nagyot küzdött a DVTK
az Újpest ellen, de nem jött az
újabb győzelem. Az OTP Bank
Liga 2. fordulójában a vendégcsapat egy számukra szerencsésen pattanó labda után szerzett
vezetést, amit Tajti Mátyás közvetett szabadrúgás után még a
szünet előtt kiegyenlített. A ráadásban mindkét csapat táma-

dott, de gólt csak a vendégek
szereztek, egy jól eltalált lövés
akadt be a hálóba.
– Az eredmény nagyon rossz,
de büszke lehetek a játékosokra, mert mindent megtettek

a pályán – nyilatkozta a dvtk.
eu-nak Fernando Fernández.
Döntetlen szagú mérkőzést
játszottunk, a különbséget az
jelentette, hogy ők több gólt
lőttek (a második félidőben
például két lövésből egyet, azt
viszont el kell ismerni, gyönyörű volt), mi pedig nem tudtuk
értékesíteni a helyzeteinket. Az
utolsó tíz percben a mélységi
játék sokkal élesebb is lehetett
volna. Szabó jól szállt be a mérkőzésbe, beállása után megvolt
a helyzetünk az egyenlítéshez,
sajnos kimaradt.
– Ahogy előre tudtuk, az Újpest nagyon masszív és szervezett csapat, de mi is azok

vagyunk, ezért nagyon szoros
mérkőzést láttunk. Az első gól
egy beadás utáni kipattanóból
született, és sokat számított,
mert amikor az Újpest vezetést
szerez, akkor nehéz fordítani
ellenük. Több szempontból is
egészen másként alakult volna
a találkozó, ha egyszer nálunk
az előny, mert akkor több terület nyílt volna előttünk a fellépő szélső védők mögött.
A mérkőzés ritmusa kiváló
volt, ebből is látszik, sokat fejlődik a magyar bajnokság, és ez
a mérkőzés is jó példa erre. Az
eredmény miatt szomorú vagyok, de jó mérkőzést játszottunk – értékelte a mérkőzést.

„NYEREGBE VIDÉK! NYEREGBE
MAGYARORSZÁG!"

Nemzetközi
díjugrató verseny

Augusztus 11-én Hernádkak-Belegrád került a Nemzeti Vágta
középpontjába, a soron következő Borsodi Vágtával. Az eseményen a borsodi települések legkiválóbb lovasai vettek részt, hogy
megmérkőzzenek a budapesti döntőn való indulás jogáért.

Augusztus 9-11 között rendezték meg a Castle Classic
elnevezésű nemzetközi díjugrató versenyt. A megmérettetés a prémium lovas helyszínek sorába emelte a Diósgyőri vár melletti Lovagi Tornák Terét.

A Borsodi Vágtára 11 településről érkeztek nevezések,
közülük 3 lovas szerezhette
meg a Hősök terére szervezett
döntőn való indulás jogát.
A győzelmet Kun Ferenc
szerezte meg Mád községnek Colonia Viktoria nevű

lovával. A dobogó második fokára Szebellédi Andrea állhatott fel Szuhakálló
képviseletében, lova Jackson
July. A harmadik helyezést
az Újcsalános településről
érkezett Bihari Tibor érdemelte ki, Zarándokkal. A

Kishuszár Vágtán Balogh
Béla Márton győzedelmeskedett, aki első alkalommal
vett részt a rendezvényen.

Hernádkak lovasa Sólyom
nevű lovával szerezte meg a
továbbjutást jelentő helyezést.

A nemzetközi megmérettetés tetőpontja Castle Classic Grand Prix volt. Erdélyi
Magdolna versenyigazgató
kiemelte: az élvonalbeli versenyzők teljes elismeréssel
nyilatkoztak a versenyről és
a helyszínről egyaránt.
– Ez a pálya nagyon jól feküdt a lovamnak, egész jól
küzdött mind a két fordulóban és annak is örülök, hogy
magyar siker született a végén – nyilatkozta Horváth
Balázs, aki a Castle Classic
Grand Prix győztese, ötszörös magyar bajnok lett.
A legnagyobb pénzdíjas
vidéki verseny dobogósainak Nagy Réka polgármes-

A Miskolci Honvéd SE válogatott versenyzője, a Miskolci
Olimpiai Reménységek Program (MORP) által is támogatott
Büki Ádám gőzerővel készül a szezon egyik fő eseményére,
az augusztus 21-25. között Minszkben megrendezendő nyári
biatlon világbajnokságra.

Büki Ádám már a biatlon
világbajnokságra fókuszál
– Május közepén, a téli versenyszezon utáni pihenőidőszakot követően, megkezdtem
a felkészülést a következő szezonra Szőcs Emőke szövetségi

kapitány és válogatott edző irányításával – tudtuk meg Büki
Ádámtól. – Már túl vagyunk
három egy hetes edzőtáboron.
A Magyar Sí Szövetség jóvoltá-

ból júniusban Ramsauban, júliusban pedig Obertilliachban
készült együtt a csapat.
A ramsaui táborban tesztversenyen vettünk részt, ahol percekben mérhető volt a javulás
a tavaly őszi eredményekhez
képest. Ezen kívül a Magyar
Olimpiai Bizottságtól kaptunk
lehetőséget július végén, Galyatetőn készülni. A nyári felkészülés részeként július végén
rajthoz álltam a Grossglockner

Ultra-Trail terepfutó verseny 50
kilométeres távján, mely 2000
méter szintemelkedést tartalmazott. 5 óra 16 perces idővel
az 5. helyezést sikerült elérnem.
A szezon első fő eseménye a
Nyári Biatlon Világbajnokság
lesz számomra, melyet augusztus 21-25. között rendeznek meg
Minszkben. A vb-re való kiutazás előtt közvetlenül a németek
biatlon-központjában, Ruhpoldingban készülhetünk majd.

teri biztos és Pfliegler Péter
alpolgármester adták át az
elismeréseket.
A versenyek három napon
át szinte folyamatos teltház
mellett zajlottak a közönség
lelkes bíztatásával. – Arra
törekszünk, hogy egyre többen jöjjenek el programjainkra, a Diósgyőri várba és a
Lovagi Tornák Terére. Erről
Novák Irén, a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit
Kft. ügyvezetője beszélt. –
A vár felújítása előtt az éves
látogatószám 35 ezer volt,
itt pedig, csak a Lovagi Tornák Terén, két és fél hónap
alatt 30 ezer látogatót fogadtunk.

10 Hirdetés

Miskolci Napló
Miskolc város közigazgatási területén
díszfák növényvédelmi
permetezését végezzük
2019. 08. 21. és 2019. 09. 05. között.
Az alábbi szerek felhasználásával:
Runner 2 F, Mospilan 20 SG
Decis Mega, Topas 100 EC
Csöpmix, Vektafid A

Munkavégző: BOGÁRMÉRNÖKSÉG KFT.

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 kedvezmén�nyel, 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.

Tevékenységek:
l Létesítmények őrzése
és vagyonvédelme
l Vagyonvédelmi (a jelenlegi)
koncepció elemzése
és javaslattétel
a biztonsági szint emelésére
l Kamera- és
riasztórendszerek
felülvizsgálata, tervezése
és üzemeltetése
l Lopás, erőszakos behatolás,
illetve egyéb törvénysértő
magatartás proaktív
megakadályozása
l Rendezvények teljes körű
biztosítása

MiREND-SEC KFT.

3531 Miskolc, Győri kapu 27/b.
Tel.: +36 46 794 103
info@mirend.hu
www.mirendsec.hu

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz
kartonozás, lambériázás, filagóriák, előtetők, kerítések, kerti házak
és egyéb famunkák készítése; Ve
lux 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 kere-

sek 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.
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PROGRAMAJÁNLÓ
Művészetek Háza: URÁNIA-TEREM:
Augusztus 15. csütörtök-21. szerda, naponta
15:00 Angry Birds 2. – A film, 16:45 és
19:45 Volt egyszer egy… Hollywood
Augusztus 22. csütörtök-28. szerda, naponta
15:00 Családi vakáció – Irány Ibiza! 17:00
Volt egyszer egy… Hollywood, 20:00
Jó srácok
Művészetek Háza: BÉKE-TEREM:
Augusztus 15. csütörtök-21. szerda, naponta
16:00 Bajnokok, 18:15 Ugye boldog vagy?,
19:45 Hotel Mumbai
Augusztus 22. csütörtök-28. szerda, naponta
16:00 Frantz, 18:00 Út a királyi operába,
20:15 Senki sem tökéletes
CINEMA CITY:
Augusztus 15. csütörtök-21. szerda, naponta
több időpontban – A kis kedvencek titkos
élete 2. | Aladdin | Angry Birds 2. – A
film | Anna | Annabelle 3. (keddig) | Az
oroszlánkirály | Fehér éjszakák (keddig) |
Halálos iramban: Hobbs & Shaw | Jó srácok
| Pókember - idegenben | Toy Story 4. |
Übergáz | Volt egyszer egy… Hollywood
KIÁLLÍTÁS:
Augusztus 8-tól, csütörtöktől, hétfő és
vasárnap kivételével naponta 9:00-17:00
Ezüst négyszög, Miskolci Galéria
ELŐADÁS:
Augusztus 17. szombat-20. kedd, naponta
11:15, 13:15, 15:15 Mátyás király kora,
Diósgyőri vár
Augusztus 18. vasárnap 16:30 Macskacicó,
Akropolisz Színpad
20:00 Made in Hungária, Akropolisz Színpad
Augusztus 24. szombat 11:15, 13:15, 15:15
Rendhagyó divattörténet, Diósgyőri vár
Augusztus 25. vasárnap 10:00-13:00, 13:3016:00 Középkori betűvetés, Diósgyőri vár
20:00 Czibor, a rongylábú, Akropolisz Színpad
KONCERT:
Augusztus 17. szombat 20:00 Hulényi Laura,
Avalon Ristorante
Augusztus 19. hétfő 19:00 OrgonaPont
Sebestyén Mártával, Belvárosi református
templom
Augusztus 24. szombat 17:00 Szurasenkó Dániel,
evangélikus Luther udvar tanácsterme
EGYÉB:
Augusztus 17. szombat-20. kedd és 23.
péntek-25. vasárnap, naponta 16:00-19:00
Sós, mézes és jeges szaunaszeánszok,
Miskolctapolca Barlangfürdő

Augusztus 17. szombat 18:45-23:00 Ízek,
lakomák, kísértések, Diósgyőri vár
Augusztus 17. szombat-20. kedd, naponta
10:00-20:00 Játékos ünnepi forgatag,
Avalon Park
Augusztus 17. és 24. szombat 20:0024:00 Éjszakai fürdőzés, Miskolctapolca
Barlangfürdő
Augusztus 18. vasárnap 9:00-13:00 Miskolci
Termelői Nap, Erzsébet tér
9:00-22:00 II. Gourmet zipnik, Miskolctapolca
Barlangfürdő és Zip’s Brewhouse
Augusztus 20. kedd 9:00-22:00 Államalapító
Szent István király ünnepe, több
helyszínen (Részletek külön cikkben.)
Augusztus 22. csütörtök 15:30 Termelői és
kézműves vásár, Kilián-dél
17:00 A DJ nem zenegép, Helynekem Terasz
Augusztus 24. szombat 10:00-14:00 Nyílt nap,
Miskolci Állategészségügyi Telep
Augusztus 25. vasárnap 12:00-18:00 II.
Miskolci Piknik, Népkert
FESZTIVÁL:
Augusztus 1. csütörtök-20. kedd Kolorcity
Fesztivál, Kazincbarcika
Augusztus 9. péntek-18. szombat Zempléni
Fesztivál, több helyszínen
Augusztus 15. csütörtök-18. vasárnap Tokaji
Írótábor, Tokaj
Augusztus 15. csütörtök-19. hétfő Bor –
Mámor – Bénye, Erdőbénye
Augusztus 17. szombat-19. hétfő Családi
Repülőnapok, Miskolc
Augusztus 17. szombat Falunap,
Bodrogkeresztúr
Augusztus 17. és 24. szombat Sétahajózás,
Tokaj
Augusztus 18. vasárnap és 19. hétfő
Szezonzárás (UFO, Groovehouse,
Ámokfutók, Irigy Hónaljmirigy), Bogács,
Rendezvénypark
Augusztus 22. csütörtök-25. vasárnap
Csokoládéfesztivál, Szerencs
Augusztus 23. péntek 16:00 Aranyosi nyári
esték – magyar nóták és mulatósok,
Bükkaranyos
Augusztus 23. péntek 20:00 és 24.
szombat 14:00 Kertmozi, Ózd, Nemzeti
Filmtörténeti Élménypark
Augusztus 24. szombat Halra fel –
horgászverseny és találkozó, Bogács
Augusztus 24. szombat Hagyományőrző
falunap, Pusztafalu

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Augusztus 19. hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00
Magazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Miskolci Napló válogatás (közéleti magazin)
19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism.
(programajánló) 19:25 Építech (építészeti magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó)
20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság
Augusztus 20. kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése
15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Sportpercek válogatás (sportmagazin) 19:00 Miskolc
Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló)
19:25 Mérkőzés 21:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 21:17 Időjárás-jelentés 21:20 Programpont ism. (programajánló) 21:25 Képújság
Augusztus 21. szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesztő
magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Generációnk (nyugdíjas magazin) 20:00 Miskolc
Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló)
20:25 Képújság
Augusztus 22. csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20
Programpont (programajánló) 18:25 Promenád (kulturális magazin) 19:00 Miskolc
Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló)
19:25 Kedvenceink vál. (állatbarát magazin) 19:40 Köztünk élnek ism. (portré) 20:00
Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság
Augusztus 23. péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Egészségpercek ism. (egészségügyi magazin) 18:45
Egészségére (egészségügyi magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Forgószínpad (színházi magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság
Augusztus 24. szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 18:00
Krónika (heti hírösszefoglaló) 18:30 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesztő magazin) 19:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 19:30 Sportpercek ism. (sportmagazin) 20:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 20:25 Képújság
Augusztus 25. vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 17:00
Hívőszó (vallási magazin) 18:00 Miskolci Napló ism. (közéleti magazin) 18:30
Egészségpercek ism. (egészségügyi magazin) 18:50 Egészségére ism. (egészségügyi magazin) 19:00 Promenád ism. (kulturális magazin) 19:30 Gasztrokaland ism.
(gasztronómiai magazin) 19:45 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 20:00 Köztünk élnek ism. (portré) 20:15 Köztünk élnek ism. (portré) 20:30 Képújság

Hirdetés

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
IRODA
3530 Miskolc, Szemere u. 5. sz.
Telefon: 46/501-740
(csak ügyfélfogadási időben)
E-mail: ügyfel@miho.hu
www.miho.hu

Tisztelt Felhasználónk!
Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep miatt
a MIHŐ Kft. ügyfélszolgálata és pénztárának
nyitvatartása az alábbiak szerint módosul:
2019. augusztus 19-én, hétfőn munkaszüneti napon,
2019. augusztus 20-án, kedden munkaszüneti napon
zárva tart.

A többi munkanapokon
a megszokott rend érvényes.
Pénztári befizetés az ügyfélszolgálat zárását
megelőző negyedórában már nem lehetséges.
MIHŐ Kft.
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EGYHÁZI HÍREK
Miskolcon két Szent István király tiszteletére szentelt templom van. A vasgyári
templom búcsúját 20-án, a
10 órai szentmisén ünneplik, melyet Pehm G. Antal
ferences kistestvér mutat
be, ahogy a búcsú előtti három nap, szombat-vasárnap-hétfő esti szentmiséjén
tartandó
lelkigyakorlatos
szentbeszédeket is ő tartja.
Hétfőn, 19 órakor jótékonysági hangversenyt rendeznek a templom felújítása javára.
A selyemréti Szent István
templom búcsúját 20-án a
fél 11 órakor kezdődő szentmisén ünneplik, 
melyet
Resch András, a Szent Anna
templom káplánja mutat be. Hétfőn egész napos
szentségimádást tartanak a
templomban.
Augusztus 19-én, hétfőn este 7 órakor kezdődik az OrgonaPont sorozat
következő koncertje, amin

Sebestyén Márta énekel
majd. Orgonán játszik Szamosi Szabolcs a belvárosi református templomban
a „Nyújtsd ki mennyből”
című koncerten.
A 4. Perkupai Operafesztivál gáláját augusztus 17-én,
szombaton este 7 órától tartják a perkupai református
templomban. Utána közönségtalálkozó és szeretetvendégség lesz a fesztiválközpont udvarán. A koncertre a
belépés ingyenes.
Görömbölyről indul az
1Úton Nemzetközi Zarándoknap az édesapákért. A
Sajópálfalára zarándoklók
augusztus 24-én, szombaton
reggel 8 órakor indulnak.
További részletek: Tomcsik
Zsuzsa: 70/623-2798.
Augusztus 24-én, szombaton délután 5 órától Szurasenkó Dániel, magyar rekorder, blockflöte virtuóz lép fel
az evangélikus Luther udvar
tanácstermében.

Változik a parkolási rend
Augusztus 19-én, hétfőn a
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. üzemeltetésében
lévő felszíni fizető várakozási
területeken a szombati napra
vonatkozó parkolási rend lesz
érvényben.
Augusztus 20-án pedig a legtöbb helyen ingyenes a parkolás. Augusztus 20-án a Miskol-

ci Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltetésében lévő felszíni
fizető várakozási területeken
és a Régiposta utcai parkolóházban díjmentes a parkolás.
Az Európa téri, a Patak utcai,
illetve a Hősök tere mélygarázsban az általános rend szerint kell a parkolásért fizetni.
További részletek: minap.hu.
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Miskolci Napló
A hét fotója
MTI/VAJDA JÁNOS
FELVÉTELE

HA PÉNTEK, AKKOR
GASZTROPLACC

Harcra kész
Már két hónapos a miskolci leopárdkölyök. Első vizsgálata óta
hízott is, igaz, csak 80 dekagrammot, de leopárdkölyköknél ez
nagyon jó eredménynek mondható. A Miskolci Állatkert és Kultúrpark perzsa leopárd nősténye, Tareca még júniusban hozta világra utódját. A kölyök nyolchetesen esett át a második állatorvosi vizsgálatán.

A városért tettek
2

Nem telhet el úgy péntek este Miskolcon, hogy ne lenne igazi „Terülj, terül asztalkám!” a Művészetek Háza előtti GasztroPlaccon. A legfinomabb miskolci falatok, a legízesebb környékbeli borok, és a leginkább falatozáshoz illő muzsika fogadja a
miskolciakat. Legutóbb ezekről a Keszegsütő és a Tókert Étterem gondoskodott, a nedűt a HetedHét Pince (Görömböly) és a
Mezei Pincészet (Tibolddaróc) biztosította.
(FOTÓ: VÉGH CSABA)
Mentősökre támadt
A Tiszaújvárosi Járási
Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak
miatt emelt vádat egy 32
éves hajléktalan férfival szemben. A vádlott még tavaly novemberben, Tiszaújváros belvárosában, erősen ittas állapotban, minden
előzmény nélkül odament az Országos Mentőszolgálat két dolgozójához, akik egy közterületen rosszul lett és utcán fekvő embert láttak
el. A vádlott előbb trágár kifejezések kíséretében szidalmazni kezdte őket, majd támadó szándékkal a válluknál lökdöste mindkettőjüket, végül beült a közelben álló mentőautóba, ahonnan azonban az
egyik sértettnek sikerült kirángatnia, majd rendőrt hívtak hozzá. A
bűncselekmény 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A
járási ügyészség vádiratában a többszörösen büntetett előéletű, különös visszaesőnek minősülő vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt a Tiszaújvárosi Járásbíróságnak.

részét megtalálták náluk. A
vádlottakkal szemben csoportosan elkövetett rablás
bűntette miatt indult eljárás, ami 16. életévüket be
nem töltött fiatalkorúak esetén 5 évig terjedő szabadságvesztéssel
büntethető.

Emberkereskedelemmel vádolják
A Miskolci Törvényszék előkészítő ülésre tűzte ki annak a férfinak a
büntetőügyét, aki a vád szerint mintegy öt éven keresztül azért toborzott nehéz anyagi körülmények között élő nőket, hogy prostituáltként
dolgoztassa őket, majd helyzetüket kihasználva elvegye tőlük az ebből
származó bevétel egy részét. A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi
2013-tól 2018 májusáig több fiatal nő Magyarországról Németországba, Ausztriába valamint Svájcba történő utazását szervezte meg, majd
szállást intézett nekik annak érdekében, hogy a nők prostitúciós tevékenységet végezzenek. A férfi a bevétel nagy részét elvette és ebből fedezte saját megélhetését. A letartóztatásban lévő férfival szemben emberkereskedelem és kitartottság bűntette miatt indult büntetőeljárás,
ez akár 12 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. A bíróság
2019. október 6–án tart előkészítő ülést az ügyben.

Kiabálásból erőszak
A járőrök egy nagycsécsi férfit vettek őrizetbe, aki egyik rokonát bántalmazta. Garázdaság gyanúja miatt indított büntetőeljárást
a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság egy 43 éves nagycsécsi férfival
szemben. A gyanúsított augusztus 8-án az egyik helyi rokona házához ment, majd – egy korábbi vélt vagy valós sérelme miatt – kiabálni kezdett. A lakásból kijött a későbbi sértett, aki próbálta megnyugtatni a férfit, aki azonban egy éles eszközzel megvágta az arcát.
A rendőrök a férfit még a helyszínen elfogták, majd kihallgatását
követően őrizetbe vették.

FORRÓ NYOMON

Letartóztatásban maradnak a fiatal rablók
A Miskolci Járásbíróság fenntartotta a letartóztatását annak a
három fiatalkorú vádlottnak, akik a vád szerint tavaly július 14-én
az esti órákban Miskolcon, a Széchenyi utcán raboltak ki egy arra
járó fiatalt. A rendelkezésre álló adatok szerint a sértett barátaival sétált Miskolc belvárosában, amikor a vádlottak megszólították őket és cipőjüket, táskájukat követelték. A fiatalok nem adták
oda értékeiket, azonban félelmükben ketten elszaladtak. A helyszínről távozni nem tudó lányt ketten is közrefogták, elvették értékeit, kezéből kicsavarták mobiltelefonját és elszaladtak a helyszínről. A három vádlottat a közelben elfogták, így az elvett dolgok egy

Garázdák vasvillával
A járőrök két léhi férfit állítottak elő, akik megfenyegették, majd
bántalmazták három ismerősüket. Garázdaság gyanúja miatt indított büntetőeljárást az Encsi Rendőrkapitányság egy 38 éves léhi
férfival és annak 20 éves társával szemben. A gyanúsítottak és a későbbi három sértett között Léh egyik utcájában augusztus 9-én 19
óra körül egy vita alakult ki. Ennek során az idősebb elkövető egy
nála lévő villával két férfit megszúrt, egy nőt pedig közösen bántalmaztak. A rendőrök a gyanúsítottakat elfogták, majd előállították az
Encsi Rendőrkapitányságra.

Ha baj van
A 107-es vagy
112-es központi segélyhívó telefonszámok a
nap 24 órájában
fogadják a bejelentők hívásait. A
névtelenség megőrzése mellett is
tehetnek bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán.
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.
Előző rejtvényünk helyes megfejtései: 1. Thurzó Nagy László 2. Dobrossy
István 3. Halmay Béla 4. Lichtenstein József. Nyertesek: Novák Istvánné (Hernádnémeti), Kaposvári Lászlóné (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) A bolygók – elsősorban a Vénusz – váratlan érzelmi kitöréseket jeleznek. Talán egy régi
kedves ismerőse bukkan fel, akivel a múltidézés mellett a jövőjét is áttervezheti.

Rák (június 22 – július 22) Gyökeres változást jeleznek most
a bolygók. Az Uránusz azt jelzi, hogy most végre le tudja rázni
magáról az emlékek béklyóit, már nem érdekli mások véleménye, csak saját magára, a szívére hallgat.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Ha nem együtt élnek,
jónak tűnik a kapcsolata, hiszen a távolság, az elérhetetlenség elfedi a hibákat, sokkal ideálisabbnak látszik most a partnere, mint
amilyen valójában. Ha összebútoroznak, a közös élet sok csalódást hozhat.

Bak (december 22 – január 20) Párkapcsolatában vagy az
igazi megtalálásában izgalmas időszakot ígérnek a bolygók. A
Mars még akkor is felrázza, ha szíve szerint hagyná magát sodorni az árral. Nem baj, kell a pezsgés.

Bika (április 21 – május 20) Ha házasságban vagy tartós
kapcsolatban él, akkor az előző napokhoz képest még mindig
felmerülhet a válás gondolata. Nem feltétlenül ez a megoldás. Ha szingli, a magánélete felpezsdül, élvezze a pillanat örömét.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) A facér Oroszlánoknál
ez a szerelmi csatározás hete lesz. Meglehet, hogy önért küzdenek, és ha így van, teljesen leveszi a lábáról a győztes. Az is
lehet, hogy önnek kell megküzdenie valakiért.

Skorpió (október 24 – november 22) Habár önmaga folyamatos változásban van, a társkapcsolatban mégis stabilitásra
törekszik, vágyik. Ez afféle fából vaskarika helyzet, de egyértelműen jóra is fordítható. Itt az ideje, hogy végre cselekedjen.

Vízöntő (január 21 – február 19) Választásnál nem annyira az érzelmek, mint inkább a jól felfogott érdeke segíti ezen a héten, hogy
ne tévedjen. Itt az ideje, hogy végre kivegyen néhány nap szabadságot – előredolgozott, így távollétében senki nem fogja hiányolni a munkahelyén.

Ikrek (május 21 – június 21) Egy régi barátja nemcsak bíztató szavakkal segíti, hanem szinte észrevétlenül áthangolja az
érzésvilágát is. Türelmetlenségével nemcsak karrierjét veszélyezteti, hanem régi, kitűnő munkakapcsolatát is megmérgezheti.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) A szerelemben és a
párkapcsolat terén kevesebb lesz ezen a héten az illúzió. Ami
nem baj, mert ez azt is jelenti, hogy kevesebb lesz a köd is.
Tisztánlátását használja arra, hogy végre reálisan értékelje helyzetét.

Nyilas (november 23 – december 21) Mindig is az igazság
bajnoka volt, de mostanában még inkább olyan hangadó
lett, aki a kollégáiért harcol. Mégis, most rájön, vannak dolgok, amikért nem érdemes küzdeni. Főleg, ha azt kollégái sem akarják.

Halak (február 20 – március 20) Az élet nagyszerű rendező,
jobb fordulatokat tartogat a szingli Halak-szülött számára, mint
amit az elképzelt magának. Utazásra, új szerelmi kapcsolatok
alakítására most igazán jó időszaka következik.

