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HÚSVÉT SZENT ÜNNEPÉN
Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadását. Előtte, virágvasárnapon arról emlékezik meg az egyház, hogy Krisztus pálmaágakat lengető tömeg éljenzése közepette vonult be Jeruzsálembe. A nagycsütörtök
Krisztusnak az Olajfák-hegyén történt elfogatását idézi. Nagypéntek
Krisztus Pilátus általi halálra ítélésének és kereszthalálának a napja.
Nagyszombat este körmenetekkel emlékezik meg a keresztény világ
arról, hogy Jézus harmadnap, azaz húsvétvasárnap hajnalán feltámadt
halottaiból. Az ünnephez számos népszokás, hagyomány kapcsolódik.
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„Adjon hitünk
húsvéti örömet
minden otthonban.”

Áldott húsvéti ünnepet
kívánok!
Dr. Kriza Ákos
polgármester
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Az elmúlt húsz év legjelentősebb

ISKOLAFEJLESZTÉSEI
MISKOLCON
Az elmúlt húsz év legnagyobb iskolafejlesztését jelentették be
hétfőn Miskolcon. A kormány másfél milliárd forint támogatást nyújt két helyi gimnáziumnak, a Lévaynak és a Fényinek.
Előbbi esetében uszoda és tornaterem, utóbbinál közösségi tér
és természettudományos tantermeket építenek. A részleteket
sajtótájékoztatón ismertették.
A Lévay József Református
Gimnázium és Diákotthon
igazgatója, Ábrám Tibor elmondta, az új tanuszoda nem
csak a gimnazisták előtt áll
majd nyitva. – Már a pályázat
beadása során együttműködési megállapodást kötöttünk
belvárosi általános iskolákkal arról, hogy a 25 méteres,
ötsávos medence az ő diákjaik úszásoktatását is szolgálja majd – hangsúlyozta. A kihasználtságot növeli majd,
hogy a szabad kapacitásokat
felkínálják a miskolci polgárok számára: várhatóan a kora
reggeli, a késő esti és a hétvégi

időszakban bárki használhatja
majd az uszodát.
A gimnáziumban a régi,
még a hatvanas években épült
tornatermet bontják el és építenek helyette újat. Itt kap
majd helyet egy gyógytestnevelésre is alkalmas, új terem,
valamint egy nagyobb méretű
konditerem. Akadálymentesítik is az épületeket.
A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium
szintén érintett a fejlesztésekben. P. Holczinger Ferenc
igazgató elmondta, fejlesztik a
természettudományos
oktatást az intéz-

ményben, s az ebédlő háromszáz fősre bővítésével új közösségi teret is létrehoznak.
– Gimnáziumunknak fontos a közösségépítés, de nagy
hangsúlyt helyezünk a fizikaés kémiaoktatásra, ezért ilyen
tantermek épülnek. Mindezek
mellett a gépészet is megújul –
tette hozzá.
Schanda Tamás európai
uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár arról tájékoztatott, hogy mintegy 14,4 milliárdos fejlesztési forrás áll az
egyházi fenntartású köznevelési intézmények rendelkezésére, az ös�-

szegből összesen 23 intézmény
részesül. A Jezsuita Gimnázium 567 millió forintost támogatást kap, a Lévay pedig
947 milliót. A pénzt az új Széchenyi Tervben a kormánytól
kapja a két miskolci gimnázium. A beruházások – melyeket Miskolcon várhatóan a
nyár folyamán, illetve ősszel
kezdenek el – végrehajtására 48 hónap áll rendelkezésre. Fontos, hogy a fejlesztések
100 százalékos intenzitásúak,
azaz sem az iskoláknak, sem a
fenntartóknak nem kell
saját forrást biztosítaniuk.

SZUPERKÓRHÁZ:

JAVULTAK

máris érzékelhetők a változások
Meghatározó egészségügyi bástya jött létre
Miskolcon azzal, hogy összeolvadt a városi és
a megyei kórház – nyilatkozta nemrégiben az
Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatója.
Németh László szerint zökkenőmentes volt
az átállás, a dolgozók már megkapták az első fizetésüket. – A szuperkórház nem csupán azért
jött létre, hogy a betegek jobb színvonalú ellátását biztosítsa, hanem azért is, hogy garantálja az
ott dolgozók biztonságát, munkáját, komfortját
– hangsúlyozta Németh László.
Tiba Sándor, a kórház főigazgatója a sajtótájékoztatón máris fontos eredményről tudott beszámolni. Mint mondta, első intézkedései közé tartozott a sürgősségi ellátás javítása. Eddig a betegek
akár négy-hat órát is vártak, míg átkerültek a

végleges ellátást nyújtó intézménybe. Ez most egy órára
csökkent le.
A főigazgató kiemelte, azt
szeretné, ha további szervezéssel a várakozási időt fél
órára tudnák csökkenteni.
Egy másik változást is érzé- Németh László
kelhetnek majd a betegek a
közeljövőben. – Fontos, hogy a járóbeteg-ellátáshoz azok is hozzáférjenek, akik dolgoznak.
Ők munkaidőben nem tudnak ide eljönni, ezért
szeretnék egy olyan átszervezést, hogy a fontosabb
szakrendelők a délutáni,
koraesti órákban is működjenek – hangsúlyozta Tiba
Sándor.
Tiba Sándor
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Ez a mostani az elmúlt húsz év legjelentősebb iskolafejlesztése Miskolcon – emelte ki Csöbör Katalin. A fideszes országgyűlési képviselő hozzátette, hosszas tervezés
és egyeztetés vezetett a mostani beruházások bejelentéséig. A politikus úgy fogalmazott, szülőként is tudja és
tanúsíthatja, hogy teljes mértékben igaza van a kormánynak akkor, amikor az egyházi iskolákat is teljes mellszélességgel támogatja.
– Az egyházi iskolák a bennük folyó kiemelkedő pedagógiai munka miatt olyan népszerűek. A lelki nevelés és
építés jelentőségét pedig szintén nem kell külön kiemelni
a teljesen gépiessé váló, elidegenedett világunkban – hangoztatta Csöbör Katalin, kiemelve, hogy végre azok a magyarok is találnak színvonalas iskolát, akik a gyermeküknek egyházi neveltetést szeretnének biztosítani.
A kormányváltás óta megduplázódott, 13 százalékra
nőtt azok aránya, akik egyházi iskolában tanulnak, számuk eléri a 210 ezer főt – erről Soltész Miklós beszélt a
sajtótájékoztatón. Az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil
társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az egyházi nevelést
biztosító intézmények megújuljanak, bővüljenek.
Soltész Miklós tájékoztatott arról is, hogy a magyar
kormány az elmúlt évek során két és félszeresére
emelte az ingyenes étkeztetés támogatását, aminek
mértéke most már eléri a 74 milliárd forintot. Ebből az összegből országszerte 620 ezer, az egyházi
iskolák tekintetében mintegy 124 ezer, a két miskolci gimnáziumban pedig félezer gyerek ingyenesen vagy kedvezménnyel étkezhet.

A MUTATÓK

A megye gazdaságának erősítése volt a cél 2016-ban
A megye szinte összes gazdasági mutatója javult az elmúlt években, különösen az
ipari termelésé. A Széchenyi
Kártya Program pedig 2016ban minden idők legjobb
évét zárta. Persze bőven vannak még kihívások – megoldást kell találni például a
szakemberhiányra.
Az elmúlt év eredményeiről
a B.-A.-Z. Megye Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlésén számolt be nemrégiben
Bihall Tamás, elnök. Mint
mondta, a megye gazdasága jó irányba halad, szinte az
összes gazdasági mutató
javult. 2017 kihívásairól szólva Bihall
Tamás kiemelte, továbbra is fontos feladat, hogy nőjön a
vállalkozások ver-

senyképessége, fontos szempont a digitalizáció. Annak
érdekében, hogy a cégek új
informatikai alkalmazásokat
használjanak, a kamara elindította a Modern Vállalkozások Programját. – Úgy látom,
komoly a vállalatok érdeklődése, hiszen 400 céglátogatást
bonyolítottak le a kollégáink
az elmúlt évben. Ezek közül
250 vállalkozás kapta meg a
minősítést, hogy digitálisan
felkészült vállalkozás lehet. Ez
országosan is jelentős
szám – fogalmazott
Bihall Tamás.
A versenyképesség növelése
mellett az

oktatással, szakképzéssel is
foglalkozni kell. A BOKIK elnöke szerint nincs elég gyermek a szakképzésben és szakemberből sincs elég. Csupán
a megyéből mintegy 25-30
ezer munkavállaló hiányzik.
Ez pedig nem csupán a borsodi megyeszékhelyen okoz
problémát, az egész ország
munkaerőhiánnyal
küzd.
Ezt pályázatokkal orvosolná a kormány. Tállai András,
a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyettese a
rendezvényen egyebek mellett
elmondta: az alacsony végzettségűek és közfoglalkoztatottaknak továbbképzésére
30 milliárd forint áll rendelkezésre, a szakképzettséggel
rendelkező fiatal
pályakezdők támogatására pedig
15 milliárd.
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Miskolci Napló – A város lapja

ÖTVENNÉGY BOR
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INDULT AZ IDEI

bormustrán
A miskolci önkormányzat a térségben működő
hegyközségi tanácsok és a városban tevékenykedő, borkultúrával foglalkozó civil szervezetek
közreműködésével idén már hatodik alkalommal
rendezte meg a Miskolc Város Bora elnevezésű
borversenyt.
A borverseny győztesei:

A megmérettetést hagyományosan kétévente tartják,
s az északi borvidék legjobb
borai versenyeznek egymással. A versenyre csak olyan
borral lehetett nevezni, melyek a boltok polcain is megtalálhatóak. A termelők Tokaj-Hegyaljáról,
Bü k k a ljá ról,

Egerről, Mátraaljáról, tehát
az északi borrégióból neveztek boraikkal. A versenybe
került borok mind aranyérmesek, ezek közül kellett
kiválasztania a zsűrinek a
legjobbat, ami két éven keresztül viselheti majd a "Miskolc Város Bora" megtisztelő
címet.

– A szívvel lélekkel végzett munka mindig meghozza gyümölcsét – hangoztatta
a borverseny múlt szombati megnyitóján Pfliegler Péter, Miskolc alpolgármestere.
Hozzátette, a város nemzetközi elismertségét az is befolyásolja, hogy a külföldi küldöttségek látogatásai során

milyen ajándékokat adunk
partnereinknek. Az alpolgármester kiemelte: eddig mindig megköszönték, amikor
Miskolc Város Borát adták
ajándékba, ez is azt bizonyítja, hogy mindig kiváló borokat sikerült kiválasztani.
A versenyre idén 25 bortermelő 54 borral nevezett,

az egri a bükki és a tokaji
borvidékről. 23 fehérbor, 22
vörösbor valamint 9 tokaji
borkülönlegesség mérettetett meg. Idén először helyi
kézműves borászok is nevezhettek. A bírálat az európai
szakmai normáknak megfelelő 100 pontos rendszer szerint történt.

l fehérbor kategóriában,
Kompa Pincészet, Cserépfalu, 2015 chardonnay, 94,28 pont
l vörösbor kategóriában,
Virág Tamás, Edelény,
2015 kékfrankos,89,10
pont
l tokaji borkülönlegesség kategóriában, Áts
Pincészet, Tarcal, 2015
furmint-sárgamuskoltály-hárslevelű cuvée
94,0 pont
l kézművesbor kategóriában, Balogh István Miskolc, Nagyszent
Benedek-hegyi borász,
2016 zweigelt rosée 87,70
pont
A nevezők a három Miskolc Város Bora 2017
és egy Miskolc Város
Kézműves Bora 2017
kitüntető cím mellett,
21 arany, 23 ezüst és 6
bronz minősítést szereztek.

„Miskolcon még a telefon is verset mond”

JÓZSEF
ATTILA
születésnapját ünnepeltük

A magyar költészet napján, április 11-én a
hagyományoknak megfelelően koszorút
helyeztek el a versek, a költészet ünneplői Lillafüreden az Óda-táblánál,
majd József Attila-szobránál is. Ekkor adták át a közönségnek az úgynevezett VersVonalat is: a telefonfülkét,
ahol vers szólal meg a kagylóban.
A gyönyörű Lillafüred, a Hámori-tó partja, a közeli Szeleta-barlang és a vízesés mind
kellett ahhoz, hogy József
Attila megírja a huszadik
század talán legszerelmesebb

himnuszát – fogalmazott köszöntőjében Papp Ferenc, a pol
gármesteri hivatal kulturális főtanácsosa.
– A hely kultikusságát, ezt a
becset a mi feladatunk megőrizni, ápolni. Akár azzal is, hogy olvasunk, hogy a mindennapjaink
részévé tesszük az olvasást. Meglátásom szerint mindig versekkel kellene megélnünk a mindennapjainkat – keserűségeinket és örömeinket egyaránt
– emelte ki a főtanácsos.
Az Óda-táblánál Jánosi Zoltán irodalomtörténész mondott ünnepi beszédet. Mint fogalmazott,
József Attila nem az egyes arcokhoz, egyes csoportokhoz, társadalmi rétegekhez, hanem a teljes
nemzethez állt oda. – Kívül és fölötte áll minden
torzító erő, félresiklató, feledtetni kívánó akaraton.
Nem bújik teóriák mögé, nem dörgölőzik, nem helyezkedik, hanem jó száz éve itt van velünk, együtt
van velünk, nyíltan és bátran a hazáját értelmezi –
hangoztatta az irodalomtörténész.
– A költészet napján azt üzeni, hogy soha
nem lehet vége a költészet világelemző és világokat alkotó küldetésének, mert a vers végtelen. A költészet nem más, mint az Isten felénk
pillantó tekintetének folytatása, talán az maga
– fogalmazott Jánosi Zoltán.

A VersVonalat, azaz a verset mondó telefont,
amely az Óda-tábla közelében áll, „Örkény István: Ballada a költészet hatalmáról” című
novellája ihlette és az ünnepséget is szervező
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár álmodta meg, hozta létre. Csörnök Mariann, a könyvtár PR-munkatársa elmondta,
az egyperces novella azt mutatja be, hogyan
változtatta meg egy telefonfülke életét négy
verssor. – Miért is lenne lehetetlen ez a gondolat, hiszen hány ember életét befolyásolják, változtatják meg, sőt akár irányítják is
a versek? A költészet hatalma pluszjelentéssel, plusztartalommal és élménnyel tölt meg
helyeket és időt. Ez a plusz hívja ide Miskolc városának verskedvelő közönségét is
– nyilatkozta. A telefonfülke egy hétig marad Lillafüreden, aztán a II. Rákóczi Ferenc
Könyvtár előtt várja azokat, akik „költőkkel szeretnének telefonálni”.
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„Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért”

FELAVATTÁK AZ ’56-OS MÁRTÍR,
OLÁH MIKLÓS SZOBRÁT

Április 12-én délelőtt avatták fel Oláh
Miklósnak, az 1956-ot követő megtorlások
egyik legismertebb miskolci áldozatának
a mellszobrát Miskolcon, a Kossuth utcai
református templom előtt.
Hatvanévvel ezelőtt, 1957 áprilisában koholt vádak alapján
ezen a napon végezték ki az akkor mindössze 21 éves fiatalembert, akinek elvesztését családja
soha nem tudta kiheverni. - Édesanyánk nem tudott sírni. Nagyon féltettük, attól tartottunk,
hogy belebolondul a fia elvesztése okozta fájdalmába – emlékezett vissza Takács Tiborné (Oláh
Judit), Oláh Miklós húga. Az
édesanya, hogy fájdalmát legyűrje, írni kezdett, a füzetet a család
megőrizte – ezt és a kivégzett fiatalember húgának megható vis�szaemlékezését is tartalmazza az
a kiadvány, ami 2013-ban jelent
meg „Felvirrad még Magyarországra!” címmel. (Ezek voltak
az utolsó szavai a kivégzés előtt
a miskolci mártírnak.) A füzetet a Lévay József Közművelődési
Egyesület adta ki.
Oláh Miklóst koholt, bizonyítatlan vádak alapján végezték ki 1957-ben. Horváth MikHirdetés

lós, a Terror
Háza Múzeum vezető történésze szerint
a fiatal férfi
kötelességének érezte,
hogy nemzetőrnek jelentkezve
segítsen fenntartani
a rendet, megakadályozni
a jogsértéseket. – Segíteni kívánt abban, hogy a változások
nyugodt feltételek, nyugodt
körülmények között, mindenfajta önbíráskodás nélkül
történjenek meg. Ezért vállalt
szolgálatot – hangsúlyozta.
Takács Tiborné szerint bátyja ismert, népszerű közösségi
ember volt, jeleskedett a sportokban is. Ismertsége jó ok volt
az ügyét tárgyaló bírónak arra,
hogy példát statuáljon az ítélettel és elrettentse a rendszer
ellen lázadókat.

Oláh Miklós
bronzszobrát
Balogh Zsófia
szobrászművész alkotását szerdán
az istentisztelet után
avatták fel.
A szobor
talapzatánál
- mások mellett - Miskolc
város nevében
koszorút helyezett
Pfliegler Péter alpolgármester is.
Oláh Miklós rendszeresen
járt a Kossuth utcai református templomba. Szabó Sándor református lelkipásztor,
a Lévay József Közművelődési Egyesület elnöke a szobor
avatóünnepségén kiemelte: a
fiatalember ebben a gyülekezetben vallotta meg először
református keresztény hitét,
amelyet mártíromságával pecsételt meg. – Szimbolikus a
helyszín, a szobor hátterében
a templom fala az a támaszték, amely életében is lelki erőt

adott neki – hangoztatta a lelkipásztor. A szobor talapzatán

néhány sor olvasható abból a
búcsúlevélből, amelyet Mik-

lós utolsó éjszakáján a szeretteinek írt.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Húsvétvasárnap a megszokott vasárnapi istentiszteleti rend lesz a templomokban. Hétfőn a helyben
meghirdetett rend szerint.
A minorita templomban 19én, szerdán a 18 órai szentmisét a katyni áldozatokért
mutatják be, majd megkoszorúzzák a rendház falán az
emléktáblát.
A KÉSZ miskolci csoportja rendezésében a Mit olvas
Ön? sorozat keretében Lengyel Gyula esperes, erdőtelki
plébános tart előadást Dosz-

tojevszkij: „Karamazov testvérek” című regényéről csütörtökön, 20-án, 17 órától
a Fráter György Katolikus
Gimnázium dísztermében.
Húsvét, legnagyobb egyházi ünnepünk a görögkatolikus egyházban háromnapos, teljes szertartási
renddel. A Búza téri székesegyházban nagyszombat elmúltával pontban éjfélkor
kezdődik a püspöki feltámadási szertartás. A délelőtti liturgiák (7, fél 9 és 10
óra) után pászkaszentelés

lesz. Húsvéthétfőn és kedden a szentmisék időpontja: 6.30, 8.30, 10 és 18 óra.
Fényes hét péntekén (április 21.) 17 órakor a Művészetek Házában „Szépséges
Pászka” címmel a Miskolci
Egyházmegye ünnepi műsora lesz.
Április 16-án, 17 órától, a
Miskolc Televízió HívőSzó
című műsorában a minorita templomból közvetítenek szentmisét, felvételről. A
szentmisét Kalna Zsolt tartományfőnök mutatja be.

Kultúra
Húsvét
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Húsvét
öröme
Csaknem kétezer éve annak, hogy Jézust igazságtalan ítélettel halálra ítélték.
Bár bűnt soha nem követett el, féltékeny honfitársai
és a helybeli római helytartó jogtalanul keresztre juttatták, ahol Isten létére meghalt.
Személyében Isten fia tapasztalta meg a földi élet legszörnyűbb szenvedését. Tanítványainak tapasztalata szerint
azonban ezzel története nem ért véget, mert harmadnapra
feltámadt. Húsvétkor ezt ünnepeljük.
A keresztények legfőbb vágya nagyböjt óta az, hogy Jézus
szent feltámadását „elérjék és magasztalják”, ahogy ezt a Liturgia egyik imájában hétről hétre kérték. Hetek óta készültek azonosulni az értük kereszthalált vállalt Jézussal, hogy
már semmi és senki el ne válassza őket az Ő szeretetétől.
Jézus feltámadása az ébredésre emlékeztet sokakat. A tavasz, az új hajtások, virágok is az újjáéledésre utalnak ilyenkor. Ez az élet nem merül ki annyiban, hogy születünk, élünk
és meghalunk, mert a feltámadt Jézus még a halottaknak is
életet ajándékoz. Nem lehet a pusztulásé, az értelmetlen terroré az utolsó szó, mert a szeretetben kibontakozó energiák
nem vesznek el. Érdemes a szeretet friss lendületében szólni,
új áldozatokat hozni, szolgálni, örömet osztogatni, mert nincs
fölösleges áldozat, ha az szeretetből fakad. A megbékélés felülmúlja a meg nem értés és gyűlölet fagyát. Mindenkinek lehetséges újrakezdeni. Még az élet utolsó stádiumában is meg
lehet térni a mindenkit magához vonzó teljesebb, új élet felé.
Mert ez a földi élet még nem minden, hanem csak előszobája
annak a teljesebb életnek, amely húsvétkor mindenki számára megnyílik. Ahol már semmiképp sem a pusztulásé, gyűlöleté az utolsó szó, hanem Isten országa szeretetközössége
vár minden jóakaratú embert. A húsvéti öröm a Jézus által
megnyitott szeretetközösségre irányul, amelyben távlatot kap
minden jóakaratú ember. Ennek elérése reményében kívánok
mindenkinek békés húsvéti ünneplést.
OROSZ ATANÁZ
görögkatolikus püspök

„Én vagyok a feltámadás
és az élet”

Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus
feltámadását. A húsvét a legrégibb keresztény ünnep és
egyúttal a legjelentősebb is az
egyházi év ünnepeinek sorában. A húsvét ünnepét megelőző vasárnap, virágvasárnapon arról emlékezik meg
az egyház, hogy Krisztus pál
maágakat lengető tömeg éljenzése közepette vonult be
szamárháton Jeruzsálembe.
A nagycsütörtök (zöldcsü-

törtök) Krisztusnak az
Olajfák-hegyén történt
elfogatását idézi emlékezetünkbe. Nagypéntek Krisztus Pilátus általi halálra ítélésének
és kereszthalálának a
napja. Nagyszombat este
körmenetekkel emlékezik
meg a keresztény világ arról, hogy Jézus - amint azt
előre megmondta - harmadnap, azaz húsvétvasárnap hajnalán feltámadt halottaiból.
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A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó ünnepek közé tartoznak, azaz nem esnek a
Julián-naptár szerinti év
ugyanazon napjára minden évben. Húsvét napja az 1582-ből származó
egyházi szabályzat szerint
a tavaszi holdtölte utáni
első vasárnapra esik: március 22 és április 25-e közé.
(Ezt mondja ki a niceai zsinat
határozata is i. sz. 325-ben)

HÚSVÉTI SONKA, KALÁCS, BÁRÁNY, BOR –
SZENTELT ÉTELEK AZ ASZTALON
A húsvétvasárnap
legjelentősebb liturgikus
eseménye az ételszentelés.
A szentelésre szánt ételek a
hagyományosan a következők
voltak: húsvéti sonka, kalács,
tojás, bárány, bor, egyes
helyeken tormát, hagymát,
kolbászt, töltött tyúkot, és sót is
vittek, visznek megszenteltetni.

Az ételeket szépen feldíszített kosarakba teszik
és erre az alkalomra készített terítővel takarják le. A
kosárba gyertyát tesznek,
amit később, hasonlóan
a sóhoz, szentelményként

használnak. A szertartás után otthon feltálalják a megszentelt
ételt. Régen a megterített asztalra minden ételből tettek egy
keveset a kosárból. A
szentelt étel maradékát régen nem dobták ki. A
maradékot elégették a kemencében, majd elásták. A
sonka csontját kiakasztották a gyümölcsfára, hogy
sokat teremjen, vagy felrakták az istálló eresze alá, hogy

megvédje az állatokat a rontástól.
Húsvétvasár
napjához
számos
munkatilalom is kapcsolódott:
tilos volt seperni, főzni,
varrni, nem
hajtották ki és
nem is fogták
be az állatokat.

Hímestojás - az ünnepkör ősi, kultikus szimbóluma
Húsvét alkalmával ma is számos helyen festenek vagy díszítenek
tojást. Kerülhet az ünnepi asztalra, de lehet a locsolók ajándéka is.
Készíthetjük főtt tojásból, de díszíthetünk kifújt tojásokat, ezek
hosszú ideig megőrizhetők.
A hímestojás a tavaszi húsvéti - ünnepkör ősi kultikus szimbóluma számos
nép hitvilágában.
Az élet
hordozó-

ja, amely magában rejti a
múltat és jövőt. Őseink és a
rokon
népek je-

lekkel ellátott piros tojást
tettek a halottak kezébe (pl.
kiszombori hun-avar temető női sírja). Az újjászületés, feltámadás, elsősorban
azonban a termékenység jel-

Miskolciak a húsvétról

BALOG BIANKA (15)
A mi családu n kba n
sok fiú van,
úgyhogy nálunk nagyon
sokan járnak
locsolkodni.
A kölnit nem nagyon szeretem, mert sokáig érződik az
illata, de az együttlét és az
ünnep nagyon jó. Ha lehet,
ilyenkor mi is sok időt töltünk a szabadban, sétálunk,
kirándulunk.

SZESZÁK ÁDÁM (24)
A lelki felkészülést nagyon fontosnak tartom
az ünnepekre. Régebben
sokat jártunk
locsolkodni, most már mi is
inkább csak a rokonokat látogatjuk meg. Sajnos ma már
a locsolkodás a pénzről szól
inkább és nem az együttlétről, a közösen eltöltött időről.

HIMICS ZSANETT (27)
M i n t
ahogy
eddig,
most
is nagy sütés-főzéssel
készülünk az
ü nnepek re.
Mióta megszületett a kisfiam
egyre több a színes dekoráció
az otthonunkban. Családon
belül mindig tartottuk a hagyományokat és én is szeretném ezt tovább adni a kisfiamnak.

VADÁSZ GYULA (60)
Hagyományosan
kölnivel és
verssel
locsol kodom.
Van néhány
lo c s olóver s
a tarsolyomban és amelyik
épp eszembe jut, azt sütöm
el. Sajnos egyre kevesebben
járnak manapság locsolkodni, inkább csak a szűk családi körben lévő hölgyeket látogatja meg.

képe. Régi hagyományunk,
a locsolás ezt jelképezi. A
„vízbevetés” ősi, termékenységet varázsló szokására utal, s ehhez
kapcsolódik az élet
keletkezésének
örök
szimbóluma, a díszített tojás ajándékozása.
A magyar hímestojás díszítésének jelképrendszere
jóval a kereszténység előtti
időből való. A kultikus jelek
a régi magyar élet és mitológia minden valamikori fontos mozzanatát tükrözik. Az

ősi, sok esetben kozmikus
szimbólumokat a történelmi
Magyarország számos részén használják ma Az egykoron varázserejűnek tartott jelképek mögött, több
ezer éves hitvilág húzódik.
A messzi múltból származó,
az idők során sokat változó,
erősen absztrakt rajzokban
ma már nehezen ismerhető
fel a pásztorkodás, lovas élet,
természet, örök élet, termékenységvarázslás, bajelhárítás és a világmindenség jelképeinek ábrázolása.

„Piros tojás, fehér nyuszi”
Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem.
Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot,

Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam,
Hogy öntözzem, alig vártam.
Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár a puszi!
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Lendítse fel ÜZLETÉT!
Hirdesse Ön is termékét, szolgáltatását szórólapon, juttassa el
újságját, kiadványait kézbesítői
hálózatunkon keresztül Miskolcon
és környékén.
Heti, havi rendszerességű
terjesztés, mindenki számára elérhető

akár már nettó 1 Ft/db/
alkalom áron!

Első alkalomra
30% kedvezményt
adunk!

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

Apróhirdetés
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 63 900
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, sz, cs, p: 9–17 óráig, k:
9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz
kar
to
nozás, 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.

A Miskolci Német Nemzetiségi Önkormányzat
tisztelettel hívja az érdeklődőket
2017. április 19-én 16 órára
a miskolci polgármesteri hivatal dísztermében
a „Miskolci németek kényszermunkán a Szovjetúnióban”
című könyvének bemutatójára.
A könyvet Csöbör Katalin országgyűlési képviselő fogja
ajánlani az olvasók számára.
Tisztelettel: Dr. Lange László elnök

500 FT ÉRTÉKŰ

KUPON EGY FŐRE,
EGY ÚTRA ÉRVÉNYES.

"

"

l NYARALÁS MAKRIGIALOSON,
3 fős apartmanban, autóbusszal, ÖE:
szeptember 4–13.: 53.000 Ft/fő
l NYARALÁS OLYMPIC BEACHEN,
3 fős apartmanban, autóbusszal, ÖE:
július 31–augusztus 9.: 61.000 Ft/fő
l NYARALÁS NAPOSPARTON, 2 ágyas
szobában, all inclusive ellátással, autóbusszal: augusztus 11–20.: 125.000 Ft/fő
l NYARALÁS ALBÁNIÁBAN, 2 ágyas
szobában, autóbusszal, félpanziós ellátással: augusztus 22–31.: 125.000 Ft/fő
l A TÁTRA KAPUJÁBAN: BÁRTFA –
HERVARTÓ – ÓLUBLÓ – KÉSMÁRK
április 29.: 7.000 Ft/fő
RÉSZLETEKRŐL, TOVÁBBI AJÁNLATAINKRÓL
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN!

Cím: Miskolc, Bató-ház földszintjén
Tel.: 46/344-454

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

KÉSZÜLJÖN A HÚSVÉTRA
ÁPRILIS 12-18-IG TARTÓ
AKCIÓS KÍNÁLATUNKBÓL:
Eh. csirkecomb
egész, 1 kg,
baromfit árusító üzl.

499 Ft

COOP instant
kávéitalpor 3:1
10x18 g, egységár:
1660 Ft/kg

299 Ft

Eh. pulyka felsőcomb 1 kg
COOP sóspálcika ropogós 300 g, egységár: 1330 Ft/kg
Pick sertéspárizsi 1 kg
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Sió rostos ital
őszibarack,
25%, 1 l

269 Ft
999 Ft
399 Ft
1499 Ft

és keresse az egyéb termékeket is az akciós polcokon!

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK
A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
kétfordulós versenyeztetési eljárás
(nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján
hirdet meg miskolci lakásokat értékesítésre.
Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás érhető el:
l a MIK Zrt. honlapján www.mikzrt.hu.
Személyes érdeklődési lehetőség:
l a lakashasznositas@mikrt.hu,
l a 46/516-254-es telefonszámon és a
l MIK Zrt. ügyfélszolgálati irodájában (Miskolc, Széchenyi u. 60.).
A MIK Zrt. Miskolc M.J.V. forgalomképes ingatlanvagyonának kezelője
3525 Miskolc, Széchenyi u. 107. Postacím: 3501 Miskolc, pf.: 78
Tel.: 46/516-400, fax: 46/516-201,
e-mail: mikrt@mikrt.hu, www.mikzrt.hu

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes:
2017. 04. 15-től 2017. 04. 21-ig
Dove tusfürdő, 250 ml, 2396 Ft/l

599 Ft

Silan textilöblítő, 2 l, 499 Ft/l

999 Ft

Silan Soft & Oils öblítő, 750 ml, 799 Ft/l

599 Ft

Dosia öblítő, 4 l, 200 Ft/l

799 Ft

Ariel mosópor, 1,5 kg, 799 Ft/kg

1199 Ft

Sensil mosógél, 4 l, 275 Ft/l

1099 Ft

Tomi mosógél, 1,32 l, 757 Ft/l

999 Ft

Ajax általános felmosó, 1 l

549 Ft

Pur mosogató, 450 ml, 598 Ft/l

269 Ft

Clin ablaktisztító pump., 500 ml, 938 Ft/l

469 Ft

Domestos tisztító, 750 ml, 666 Ft/l

499 Ft

Flóraszept tisztító, 1 l

499 Ft

Szavó penész elleni szer, 500 ml, 2398 Ft/l

1199 Ft

Vanish szőnyegtisztító por, 650 g, 2922 Ft/kg 1899 Ft
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Bódog Tamás: „a játékosok vevők a közös munkára”
Az új vezetőedző, Bódog Tamás vezetésével a DVTK megverte az Újpestet,
sokáig vezetve, múlt szombaton döntetlent játszott az FTC-vel, kedden pedig az
NB I-es tabella élén álló Honvédot győzte le. Lehet, hogy a sikertelenségi széria
után az új vezetőedző végre meghozza az
olyannyira várt „trendfordulót”? Bódog
Tamással korábban a klub hivatalos
honlapja készített interjút.
– Hogy fogadtad
a felkérést a Diósgyőr vezetőedzői
posztjára?
– Megtisztelő volt a DVTK
megkeresése,
Magyarországon kevés olyan
klub létezik, ahol
hasonló
lehetőségeket lehet kiaknázni,
mint Miskolcon. Épül az új
stadion, bővül az edzőközpont, fejlődik a klub. Leisztinger Tamás teljes mértékben a hátunk mögött áll, a csapat olyan
szurkolói bázissal rendelkezik, ami egyedülálló. Hazánkban sok helyen üresek a lelátók,
de ha jól dolgozunk, akkor nekünk Diósgyőrben sikerülhet megtölteni az új arénát.
– Mennyire ismerted a DVTK keretét?
– Dániában is figyeltem a magyar labdarúgást, de azt nem állítom, hogy tisztában
voltam minden labdarúgó erényével és hiányosságával. Amikor megtörtént az első kapcsolatfelvétel, igyekeztem minél több informá-

ciót begyűjteni, minél jobban képbe kerülni.
Azért is mertem belevágni ebbe a feladatba,
mert meggyőződésem, hogy ez a keret sokkal
jobb, mint amit a helyezése mutat.
– Nehezítette a döntést, hogy sok év után
tértél ismét haza?
– Családos emberként nem csak a szakmai
szempontok játszottak szerepet a döntésben.
Amikor 1994-ben Ulmba igazoltam, két évre
terveztem és most már 23 éve Németországban élek. Letelepedtem a családommal,
az ikrek már ott születtek. Azonban
magyar vagyok,
hiába oda térek
haza, ott mégis
honvágyam van.
Amikor Mainzban a labdarúgó pályafutásom
vége felé közeledtem, nagy lehetőséget
kaptam, hogy csatlakozzak a második csapat edzői
stábjához. Kiderült, tetszik ez a munka, szeretem csinálni. Végigjártam a ranglétrát,
játékosként és másodedzőként is jó szakemberektől tanultam. Az eddig megszerzett tudást
szeretném most Diósgyőrben kamatoztatni.
– Milyenek az első benyomásaid a csapatról?
– Az a legfontosabb, hogy a játékosok vevők
a közös munkára, próbálják azt és úgy megvalósítani, ahogyan kérem. A klub többi munkatársáról is csak pozitívan tudok beszélni, mindenki maximálisan az első csapat mögött áll és
támogatja a saját feladatának megfelelően. Közös a cél, hogy bennmaradjunk az NB I.-ben.

– Melyek a legfontosabb elvárásaid a játékosok felé?
– Mindennek a rend és a fegyelem az alapja. Nem csak a pályán kívül, az öltözőben, a
hétköznapokban, hanem a gyepen is rendnek
kell lenni, taktikai fegyelem nélkül nem lehet eredményt elérni. Egykori labdarúgóként
játékospárti vagyok, tudom, hogy mit lehet
megengedni és mit nem, de ahogy mondtam,
szabályok nélkül nem működik semmi. Az a
célom, hogy a mai szigorú szabályok – például, hogy mindenki tartsa a versenysúlyát
-, egyszer olyan alapvetéssé váljanak, amiről nem is kell beszélni. A legfontosabb, hogy
jól szerepeljünk, amihez tökéletes állóképességre van szükség. A stábbal mindent megteszünk, de az eredményhez a játékosok is
kellenek. Nem csak a pályán, hanem az ét-

kezéskor és a pihenőidőben is mindent meg
kell tenni azért, hogy mindenki ki tudja hozni magából a maximumot. (Az interjú teljes
terjedelmében a dvtk.eu honlapon olvasható)

Az OTP Bank Liga 25. fordulójában, múlt szombaton a DVTK az első félidő végén szerzett vezetést az FTC otthonában. Nono jobbról adott be szabadrúgásból, középen a tömegből Tamás Márk érte el a labdát és 9 méterről a jobb felső sarokba fejelt (0-1). A második
játékrészben a hazai csapat mindent egy lapra feltéve támadott, de a DVTK sem tett le a
gólszerzésről. Az FTC 77. percben tudott egyenlíteni, amikor Varga Roland kapott hosszú
indítást Hajnaltól és 15 méterről a kimozduló Rados mellett a hálóba lőtt (1-1). Ez maradt
a végeredmény (FTC – DVTK 1-1 (0-1))
Három nappal később, kedden két góllal verte meg a DVTK a tabella élén álló Honvédot
Mezőkövesden. A 25. percben Fülöp bal oldali szögletét Dejan Karan az ötösről a védők gyűrűjében fejelte a kapuba (1-0). A 61. percben Tamás brusztolt ki egy labdát az ellenfél térfelén, Novothny indult el előre vele, két védő között 17 méterről lőtt, Gróf bravúrral védett,
a kipattanóra Diego Vela érkezett és 15 méterről a kapu bal felső sarkába belsőzött (2-0).
Több gól nem esett, a DVTK két góllal verte a listavezetőt.
– Megérdemelt győzelmet arattunk. Minden héten ezt mondom, de ez az igazság: szenzációs a játékosok hozzáállása. Hideg fejjel játszották végig a 90 percet és teljesen megérdemelten arattuk ezt a nem kis sikert. Két gólt lőttünk, védekezésben masszívak voltunk, nem
is tudott igazi helyzetet kialakítani az ellenfél. Összességében elégedettek lehetünk a teljesítménnyel – nyilatkozta a mérkőzést követően Bódog Tamás.

Hirdetés

HÁZHOZMENŐ LOMTALANÍTÁS
A MIREHUKÖZ NONPROFIT KFT.
SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETÉN
Az elmúlt évben bevezetett és sikeresen bevált módszer szerint folytatódik idén is a lomtalanítás a MiReHuKöz
Nonprofit Kft. szolgáltatási területén.
A korábbi gyakorlatnak megfelelően
a lakosoknak továbbra is évente két
alkalommal térítésmentesen van lehetősége a lomtalanítási szolgáltatás
igénybevételére.
A közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a lomtalanítást
nem előre meghirdetett napokon, hanem a lakosság igénybejelentése alapján, előre egyeztetett napon végzik el.
Az igénybejelentés történhet személyesen az ügyfélszolgálati irodákban (Miskolc, Erenyő utca 1., Miskolc, József Attila
utca 53. alatt) a www.mirehukoz.hu oldalról előzetesen letöltött Igénybejelentő lap segítségével, E-mailben az info@
mirehukoz.hu címen, vagy az internetes
oldalon megtalálható elektronikus űrlap
kitöltésének a segítségével.
Ahhoz, hogy rögzíteni tudják a lomtalanítási igényt a következő adatokra lesz
szükségük:

• A lomhulladék típusa
•
A lomhulladék várható mennyisége
(m3)
•
A lomok elszállításának kívánt időpontja
• Az igénylő címe és elérhetőségei (név,
cím, ügyfélkód, telefon, e-mail)
A lomtalanítás időpontjának pontos
meghatározása a fentiek és a szolgáltató
belső járattervének figyelembevételével
történik. Ezért a MiReHuKöz Nonprofit
Kft. munkatársai kérik, hogy folyamatosan jelezzék igényeiket, mivel azokat csak
ütemezve tudják elvégezni.
A lakossági igény beérkezése után, kollégáik egyeztetik az igényeket és a szolgáltató cég lehetőségeit, majd visszajeleznek a lakosnak az általa megadott
elérhetőségek valamelyikén. Az általuk
visszaigazolt napra kell kikészíteni a lom
hulladékot az ingatlan elé, és munkatársaik a megjelölt napon 6-14 óra között végzik el a begyűjtést.
A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, veszélyes anyagot
tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes

ELÉRHETŐSÉGEINK: Ügyfélszolgálati iroda: 3518 Miskolc, Erenyő u. 1. ,
3527 Miskolc, József Attila út 53. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 509.
Telefon: +36 46/200-178, +36 46/200-179, +36 70/463-7714.
Telefax: +36 46/200-177.
E-mail: info@mirehukoz.hu. Web: www.mirehukoz.hu

anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, savakat,
lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot,
olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem,
trágya), gyógyszereket, éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó-szúróeszközök), permetszereket és
azok dobozait, építési törmeléket, épület bontásból származó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó
hulladékot, autóroncsokat, elektronikai
hulladékot és zöldhulladékot sem, mert
azokat a szolgáltató nem szállítja el.
Zöldhulladék szállítására kérik, hogy vegyék igénybe a zöldhulladék gyűjtő járataikat.
A lakosság részére továbbra is lehetőség van elektronikai hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, veszélyes hulladék,
gumiabroncs leadására a miskolci hulladékudvarok egyikében.
EZÚTON TÁJÉKOZTATJÁK A LAKOSSÁGOT, HOGY A BEJELENTÉS NÉLKÜL
TÖRTÉNŐ HULLADÉK KIHELYEZÉSE ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁSNAK MINŐSÜL.
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Ezüstérmes a DVTK
sakkcsapata!

A budapesti Benczúr Hotelben rendezték a
sakk NB I. utolsó két fordulóját szombaton és
vasárnap. A záró fordulók előtt a második helyen álló
DVTK az éremért szállt harcba, és nagy csatában végül
meg tudta őrizni helyezését a tabellán.
Újonc csapat emberemlékezet óta nem szerzett érmet a magyar sakkozás
élvonalában, sőt a Nagykanizsa-Paks-Haladás hegemóniát is csak elvétve törték meg az
elmúlt tíz évben. A Miskolci
SSC 2002-es bronzérme után
15 évvel a DVTK ezüstérmének köszönhetően Miskolc
városa újra komoly tényezőként került fel a sakkozás térképére. – Csapatunk fiatal,
motivált, sikerre éhes sakkozókból áll, akik készek voltak
minden helyzetben küzdeni
és a maximumot nyújtani a
tábla mellett. Külföldi igazolásaink kiemelkedően szerepeltek, átérezték, mit követel meg
a diósgyőri szív, apait-anyait
beleadtak a piros-fehér sikerek érdekében. Csapatkapitányunk, Héra Imre végletesen
döntetlennek tűnő állásokat
nyert meg, példát mutatva

mindenkinek küzdeni tudásból és akaratból. Ez a szellemiség, a pozitív hozzáállás
volt a siker kulcsa. Nem véletlen, hogy két vezető magyar
nagymesterünk, Héra Imre
és Prohászka Péter is válogatott kerettag lett. 2014-ben
a harmadosztályban éppen
bent maradó gárdát vettünk
át, két bajnoki cím és osztálylépés után pedig ma közel egál meccset játszottunk
a magyar bajnokság évek óta
verhetetlen csapatával. Köszönöm mindenkinek, aki gondolattal, szóval, cselekedettel
segítségünkre volt az elmúlt
három évben, hogy ilyen sikereket érhettünk el és ma
hivatalosan is Magyarország
második legjobb sakkcsapata
lettünk. Nincs megállás, megyünk tovább! – nyilatkozta
Mátyás Imre szakosztályvezető. (Forrás: dvtk.eu)
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SZARVASŰZŐK: MISKOLCI CSAPAT
LETT AZ ABSZOLÚT GYŐZTES!
A verseny Eger és Miskolc
között zajlott, a 78 km-es távot öt részre és tizenkét rövidebb-hosszabb szakaszra
osztották fel. Az útvonal különleges volt abból a szempontból, hogy a szervezőknek össze kellett hangolniuk
a szintén erre a hétvégére eső
Miskolc Rallye-val – ez komoly kihívást jelentett, de
a szervezőknek legalább az
időjárásra nem lehetett panaszuk, amely rendkívül kegyes
volt a versenyhez.
Az idei Szarvasűzők egyetemi kategóriájában húsz, open
kategóriájában negyvenkét
csapat indult, továbbá nyolc
csapat vállalkozott ara, hogy
mindössze öt fővel teljesítse
a távot. Összesen 784 fő vett
részt a 27. Szarvasűzőkön.
A Miskolci Egyetem tradicionális
sporteseményét
segíti az Eszterházy Károly
Egyetem. A rajt előtt együtt-

működési megállapodást írt
alá a két felsőoktatási intézmény képviseletében Liptai
Kálmán, az Eszterházy Károly
Egyetem rektora és Deák Csaba, a Miskolci Egyetem kancellárja.

Április 1-jén, szombaton 27. alkalommal rendezték meg
a Bosch Szarvasűzők országos váltófutóversenyt. Az
egyetemi kategóriát, azaz a Magyar Egyetemi – Főiskolai
Országos Váltófutó Bajnokságot ismét a Szegedi Tudományegyetem „Pajzán Majális” csapata nyerte, a nyílt
kategóriát – a mezőny legjobb idejével, ezáltal abszolút
győztesként – pedig a miskolci futókból álló Vaccsuszirunáj Dream Team.
A Szarvasűzők a Miskolci
Egyetem legismertebb és legnépszerűbb sporteseménye,

amelynek szervezését a Miskolci Egyetemi Atlétikai és
Futball Club koordinálta.

Öt diósgyőri képviseli majd Magyarországot
a válogatottban
Jól szerepeltek a hétvégén a DVTK-MVSI birkózói a serdülő kötött- és szabadfogású birkózó Eb-válogató versenyen.
Kötöttfogás: 35 kg 3. helyezett Orliczki
Bendegúz, 47 kg 1. helyezett Zurai Rajmund, 53 kg 3. helyezett Bari Imre, 59
kg 1. helyezett Szinay Csaba, 5. helyezett
Tasi Márk. Szabadfogás: 35 kg 1. helye-

zett Kocsis Ferenc, 42 kg 5. helyezett
Kádas Krisztián, 47 kg 1. helyezett
Porteleki Dávid, 53 kg 3. helyezett
Bari Imre. Leány: 48 kg 2. helyezett Győri
Emma. Edzők: Juhász Sándor, Lakatos Győző, Repka Attila, Bacsó Alex. Az
eredményeknek köszönhetően a májusi
belgrádi serdülő birkózó Európa-bajnokságon öt diósgyőri képviseli Magyarországot a válogatottban: Zurai Rajmund,
Szinay Csaba (aki életkorához képest egy

korosztállyal fentebb vívta ki az
indulás jogát), Porteleki Dávid, Kocsis Ferenc és Győri
Emma.

Országos döntőben a Miskolci Egyetem kosárcsapata!
Idegenben is legyőzték a
Sopront, így kettős sikerrel jutott Final Four-ba a
MEAFC! Az első mérkőzést április 5-én játszották
idehaza, a Generali Arénában. A miskolciak remek
ritmusban kezdtek, ám a
harmadik negyedben nagyon elkapta a fonalat a

kőzés a MEAFC négypontos győzelmével zárult. (2.
mérkőzés:
SMAFC-NYME-MEAFC 58-62). Továbbjutott tehát kettős
győzelemmel a MEAFC! Borzasztó büszke vagyok a
fiúkra, mert ebben az igen
kemény és kiegyensúlyozott
párharcban

Sopron. Öt akkori triplájuk nagy lendületet adott
a játékuknak. A MEAFC
becsülettel küzdött, így
a végén ismét megszerezte az előnyt. (1. mérkőzés:
M E A FC - SM A FC -N Y M E
72-70). A második mérkőzésre április 10-én került
sor Sopronban, ez a mér-

Nagyot küzdöttek a lányok, de a Győr jutott
az elődöntőbe
Mindössze egy ponttal Győr nyerte szerdán a negyeddöntő mindent
eldöntő harmadik mérkőzését, pedig Maikel López tanítványai nagyot
küzdöttek az ellenszélben. Így a zöld-fehérek folytathatják az elődöntőben
a Sopron ellen, míg a DVTK a ZTE ellen játszik az 5-8. helyért.

Az előd ö n t ő
harmadik mérkőzése előtt
1-1-re állt az egyik csapat
két győzelméig tartó Aluinvent DVTK
– CMB Cargo UNI
Győr párharc, mivel
a diósgyőri lányok
múlt vasárnap hatalmas küzdelemben
nyerni tudtak hazai pályán. A döntő összecsapást a
Győr Városi Egyetemi
Csarnokban rendezték, ahol az alapszakaszban a piros-fehérek, a ráját-

szás első találkozóján pedig a
zöld-fehérek győztek.
A találkozó előtt az is eldőlt,
hogy sem Tierra Ruffin-Pratt,
sem Žofia Hruščáková sérülése
nem jött rendbe, így mindkét csapat nélkülözni volt kénytelen egyegy kulcsjátékosát – a vasárnapi
miskolci mérkőzéshez hasonlóan.
A találkozóra majd’ félszáz vendégszurkoló érkezett, az ő hangjuk töltötte be a csarnokot, a velük
szemközti oldalon helyt foglaló
hazaiak nem tudták felvenni a hazai pályát teremtő diósgyőriekkel
a versenyt. Maikel López ezen a

délutánon a Horváth Bernadett, Czank Tímea, Rasheed
Rita, Szécsi Orsolya, Tina Jovanović (ő éppen szerdán kapott
meghívót a szerb válogatottba)
kezdőötöst küldte pályára. Végig kiélezett csatában a hazai
csapat diadalmaskodott, ezzel a
Győr 2-1-re nyerte a párharcot.
A DVTK legközelebb vasárnap
este fél héttől játszik a ZTE ellen.
Női Kosárlabda NB I.
A-csoport rájátszás, negyeddöntő 3. mérkőzés: CMB Cargo UNI Győr – Aluinvent
DVTK 74-73

az idő előrehaladtával egyre
hidegebb fejjel tudtak egymásért, egyre komolyabban
kosárlabdázni. Nem mostanában volt, amikor a Miskolc legutóbb Final Four-ba
jutott, így még vidámabb
dolog most elszánt MEAFC
kosarasnak lenni! – értékelt
Drahos Gábor vezetőedző.
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PROGRAMAJÁNLÓ
Miskolci Nemzeti Színház
Április 18. 19 óra. Viktória – operett.
NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Jegyvásárlás. 19 óra. A mi osztályunk (16) történelem XIV órában. KAMARA Bérletszünet Jegyvásárlás.
Április 19. 10 óra. Csipike az óriástörpe zenés mesejáték. KAMARA Bérletszünet Jegyvásárlás. 19 óra. Viktória –
operett. NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet
Jegyvásárlás.
19 óra. A mi osztályunk (16) - történelem XIV órában. KAMARA Csapó János bérlet Jegyvásárlás.
Április 20. 16.30 óra. La Mancha Lovagja – musical. NAGYSZÍNHÁZ Zrínyi ifj.
bérlet Jegyvásárlás.
19 óra. Édeskettes hármasban – musical. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás.
Április 21. 14 óra. A kutya különös esete
az éjszakában - kamaszokról felnőtteknek, felnőttekről kamaszoknak.
KAMARA Bérletszünet Jegyvásárlás.
19 óra. La Mancha Lovagja – musical.
NAGYSZÍNHÁZ Földes ifj. bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. A Bandy- lányok - zenés játék. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás.
Április 22. 11 óra. KAKAÓKONCERT - beavató kamarakoncert. NÉZŐTÉRI TÁRSALGÓ Jegyvásárlás. 19 óra. Játék a
kastélyban – vígjáték. KAMARA Egressy (arany) bérlet Jegyvásárlás. 19
óra. La Mancha Lovagja – musical.
NAGYSZÍNHÁZ Latinovits (alap, arany,
ezüst) bérlet Jegyvásárlás.
II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Április 18. 16.30 óra. Filozófia szeminárium. A foglalkozást vezeti Gáspár

Csaba László, a Miskolci Egyetem Filozófiai Intézetének igazgatója.
Móra Ferenc (Avasi) Könyvtár
Április 20. 16.30. Papp M. Bori: Végletek
című kötetének bemutatója és fotókiállításának megnyitója. Beszélgetőpartner: Bereti Gábor irodalmár.
Művészetek Háza
Április 20. 19 óra. KONCZ ZSUZSA - VADVILÁG LEMEZBEMUTATÓ KONCERT
Április 22. 19 óra. KISCSILLAG ZENEKAR:
MENETSZÉL (AKUSZTIKUS KONCERT).
Vendég: Németh Juci.
Diósgyőri vár
Április 16-17. 9-18 óráig. HÚSVÉTI SOKADALOM az Alsó és Felső várudvarban
(2 napos rendezvény)
Zenepalota
Április 19. 18 óra. BELVÁROSI ZENEI ESTÉK. BARTÓK A ROMANTIKUS. Közreműködik: Ács Gabriella - ének Bekes
Anna - hegedű Korompai Ilona - zongora Flach Antal – zongora.
Április 21. 18 óra. A NAGY KLARINÉTOS
NAP. Mindenkit vár a Zenepalota Bartók-termébe Varga László orgonaművész, egyházzenész, a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség
(Deszkatemplom) kántora, zenei
igazgatóhelyettes.
LÁÉV Dorottya utcai állomás
Április 22. 8.30 óra. Kisvonattal a tiszta
erdőért. Önkéntes szemétszedő akció a lillafüredi kisvasút környékének
tisztaságáért. Az előzetes regisztráció határideje 2017. április 21. péntek
12:00. JELENTKEZÉS / további információk: kisvasut@eszakerdo.hu

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA:
Csöbör Katalin B.-A.-Z. megye 01. számú választókerületének országgyűlési képviselője fogadóórát tart 2017. április 21-én, pénteken délután 4
és 6 óra között, a miskolci Fidesz irodán. (Miskolc,
Kossuth u. 16.)

Hetvenéves a
perecesi Fradi-verés!
Idén kerek az
évforduló, így
mindenképp folytatni
kellett a tavalyi
kezdeményezést és
ismét megrendezni a
kapufa napját.
Április 20-án és 22-én
Perecesen az 1946/47-es
labdarúgó bajnoki idényre emlékeznek, a városrész egykori sportéletének
legendás fejezetére, a legnépszerűbb sportág „világraszóló” sikerére: amikor az amatőr, zömmel
helyi bányászokból álló
PTK futballcsapata egy
idényt az NB I-ben töltött.
Sőt, több korabeli (fővárosi) nagycsapatot is alaposan elnáspángolt, sorakoztak a 3-0-ás és hasonló
meccsek, köztük a leghíresebb: a '47 áprilisi, Ferencváros elleni derbin. Amelyen, sokan tudják még
ma is, a Pereces győzött,
Kertesi Ignác három góljával, ami után – a leszakadó kapufa miatt – félbe is szakadt a mérkőzés,
s csak utólag igazolták a
megérdemelt 2 pontot a
vidékieknek (a szezonvégi
kiesés szempontjából hiába).
A hetvenedik évfordulón a hagyomány és
a legenda megőrzésén
munkálkodó
Bányász

Költeményeket illusztráltak
Legkedvesebb Arany
János költeményem –
ezzel a címmel hirdetett
illusztrációs pályázatot
a megyei és városi
könyvtár. Több mint
négyszáz pályamű
érkezett be, a legszebb
rajzok készítői kedden
vehették át díjaikat.
Az
eredményhirdetésen
Kiss János alpolgármester úgy
fogalmazott, a fiatalok arra
tettek kísérletet, hogy fiatal
festőkként továbbgondolják,
továbbképzeljék azokat a képeket, amik Arany János ver-

seiben megjelentek. – A költők azért írnak verseket, hogy
azok gondolatokat, érzelmeket váltsanak ki olvasóikban;
hogy próbáljanak a vers hangulatába belehelyezkedni,
továbbgondolják a leírtakat és hogy le tudjanak
esetleg szűrni olyan
tanulságokat is,
amiket az életük
során felhasználhatnak – emelte
ki az alpolgármester. A megyei illusztrációs pályázatot
Arany János

születésének 200. évfordulója alkalmából írta ki az intézmény. Kétszáz éve, 1817.
március 2-án született Nagyszalontán a költő. A jubileum
alkalmából március 2-án
kezdődött az Arany János emlékév.

Fát ültettek, parkot rendeztek

A teremtésvédelmi nap alkalmából – a felnőttek közreműködésével
– nemrégiben kitakarították a Gárdonyi Géza Római Katolikus Iskola
diákjai a Bárczay kúria parkját. Kiss
Ákosné Gonda Erika, a Gárdonyi
Géza Művelődési Ház intézményvezetője elmondta, az elmúlt időszakban sok fa megbetegedett a parkban,
volt olyan, amit ki kellett vágni. Az
iskolások a pótlásukra most platánfát
ültettek, melyet ők fognak majd gondozni is.

Kulturális Egyesület, karöltve az Észak-Keleti Átjáró Egyesülettel, kispályás
labdarúgó-kupát rendez
(Kertesi Ignác Emléktorna
néven), valamint alkalmi
kama-bajnokságot. Ezek
22-én, szombaton lesznek,
délután 1 órai, illetve fél
4-es kezdettel.
Két nappal korábban,
20-án, csütörtökön délután 5-re pedig a DVTK
valamint az MVSC öregfiúk-csapatait várják ugyancsak a településrész játszótéri sportpályájára (a
templommal
szemben),
akik a sok-sok évtizednyi
szünet után erre az alkalomra PTK néven összeálló
helyi együttessel mérik ös�sze erejüket, remélhetőleg
szépszámú érdeklődő előtt.
Az eseménysor hátteréről és részleteiről a hatosmegallo.bke-miskolcpereces.hu weboldalon lehet
tájékozódni.
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A vadkár

Miskolci olvasónk közúton közlekedett
autójával, mikor egy vaddisznóval ütközött.
Az ütközés során személyi sérülés nem
történt, a gépkocsit azonban jelentős kár
érte. Kérdezi, felelős-e valaki ezért a kárért?
Az ide vonatkozó Ptk.
jogszabály alapján, a vadászható állat által okozott
kár megtérítéséért az a vadászatra jogosult tartozik
felelősséggel, akinek a vadászterületén a károkozás
történt. Ha a károkozás nem
vadászterületen történt, a
kárért az a vadászatra jogosult tartozik felelősséggel,
akinek a vadászterületéről a
vad kiváltott.
A vadászati törvény is foglalkozik a vadkár kérdésével. E szerint, a vadászatra
jogosult, a vadászható állat
által okozott kárért való felelősség Polgári Törvénykönyvben foglalt szabályai
alapján köteles a mezőgazdálkodáson és erdőgazdálkodáson kívül másnak okozott kárt megtéríteni azzal,
hogy a vadászatra jogosult
ellenőrzési körén kívül eső
oknak a vadászati jog gyakorlásán és a vadgazdálkodási tevékenység folytatásán
kívül eső okot kell tekinteni.
Vagyis, a vadászatra jogosult
mentesül a felelősség alól, ha
bizonyítja, hogy a kárt ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
A vadászható állat által
okozott kárért való felelősség és a fokozott veszéllyel

járó tevékenységért való felelősség (ilyen a gépjárművezetés) találkozása esetén,
a Polgári Törvénykönyvnek
a veszélyes üzemek találkozására vonatkozó szabályait
kell alkalmazni.
E szerint, ha a veszélyes
üzemek egymásnak okoznak kárt, az üzembentartók
felróhatóságuk arányában
kötelesek a másiknak okozott kárt megtéríteni.
Ha a károkozás egyik félnek
sem róható fel, a kárt az köteles
megtéríteni, akinek fokozott
veszéllyel járó tevékenysége
körében a kár bekövetkezéséhez vezető rendellenesség merült fel. Ha az egymásnak okozott kár mindkét fél fokozott
veszéllyel járó tevékenysége
körében bekövetkezett rend
ellenességre vezethető vissza,
vagy ha ilyen rendellenesség
egyik félnél sem állapítható
meg, kárát - felróhatóság hiányában - mindegyik fél maga
viseli.
A fentiekből látszik, hogy
igen bonyolult peres eljárás
során, az eset összes körülményének mérlegelésével lehet eldönteni, hogy jár – e
kártérítés az olvasónknak,
az okozott kárért.
DR. STRASSBURGER GYULA
ÜGYVÉD

Májusban lehet szavazni
a múzeum videoklipjére
Elkészült a Herman
Ottó Múzeum táncos
videoklipje. Az öt
perces filmet egy
nemzetközi versenyre
forgatták, amelyet egy
múzeumok számára
működő blog hirdetett
meg. Tíz országból
összesen negyvenegy
intézmény nevezett.
A klip az intézmény honlapján is látható, szavazni
májusban lehet. Közép-Európában a Herman Ottó
Múzeum az első, aki indult
a versenyen. A filmet Miskolc kiállítóhelyein forgatták és az intézmény összes
dolgozója szerepel benne.
Azt szeretnék megmutatni, hogy a múzeum nem egy
rideg, tudományos intézmény, hanem van emberi és
bohém oldala.
A videó máris nagy sikert
könyvelhet el, bekerült a
Museum Dance Off verseny
európai döntőjébe. A szervezők négy nappal a nevezés
lezárását követően értesítették a múzeumi projekt ve-

zetőit, hogy a miskolci
videót – vélhetően annak színvonala és a rá
irányuló nagy figyelem
miatt – kiemelték és ezzel
a pályamű egyenes ágon ke-

rült be az európai hármas
döntőbe. A miskolci videót
négy nap alatt több, mint
3300 alkalommal nézték
meg, a többi európai vetélytárs legjobb esetben is csak
néhány száz megtekintésig
jutott.
Az európai döntő szavazása május 2-án, kedden –
magyar idő szerint – 14 órakor indul. Amennyiben a
miskolci kisfilmnek sikerül

megnyernie az európai döntőt, úgy következhet a világ
múzeumaival történő végső összecsapás! Ehhez igazi
nagy összefogást szeretnének létrehozni a magyar projekt vezetői, mivel a tavalyi
győztes, a melbourne-i Vic
toria Museum 79 ezer szavazattal hódította el a trófeát. A Herman Ottó Múzeum
csapata számít a miskolciak
szavazatára.
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Miskolci Napló
A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS
FELVÉTELE

RUSZIN

keresztek
JÓTÉKONYSÁGI
HANGVERSENY

A Kereszt címmel rendezett kiállítást a napokban a Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetsége, valamint a megyei és a
Miskolc városi ruszin nemzetiségi önkormányzat a városháza aulájában. Papp András parókus a megnyitón kiemelte: a kereszt egyszerre jelenti a végest és a végtelent, jelen van mindenütt. A perc, amikor a názáreti Jézus vállára vette fordulópont a kereszt történetében.
Onnantól kulccsá vált, melynek segítségével az ember kinyithatja Isten misztériuma mélységének kapuját. Szónoczki Mária, a területi
és települési ruszin önkormányzat elnöke elmondta, szerették volna megmutatni a görög-katolikus egyházközségek értékeit, ezért szervezték ezt a kiállítást. A keresztek minden egyházközségben nagyon széles palettán megtalálhatók.
FOTÓ: VÉGH CSABA

Villanyoszlopot, kerítést,
gázcsonkot tarolt

FORRÓ NYOMON

Eddig ismeretlen okból lesodródott az útról egy román rendszámú kamion április 6-án reggel, Forró belterületén. A jármű
megrongált egy villanyoszlopot, két családi ház kerítését, majd
kidöntött egy gázcsonkot, emiatt később a szolgáltató szakemberei is a helyszínre mentek. A katasztrófavédelem tájékoztatása
szerint a műszaki mentést az encsi hivatásos tűzoltók végezték,
akik feszítő-vágó berendezéssel kiszabadították a kamion sofőrjét a vezetőfülkéből és átadták a mentőknek. A szivárgó gázcsonk
miatt az egyik ingatlanból négy lakónak kellett ideiglenesen távozni, a hiba elhárításáról a gázszolgáltató gondoskodott. Az Encsi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya vizsgálja a
baleset körülményeit, az elsődleges adatok szerint a sofőr elaludhatott vezetés közben. A kitelepített lakók a gázszivárgás elhárítása után visszatérhettek otthonaikba.
Két eltűnt miskolcit találtak meg a rendészek
A Miskolci Önkormányzati Rendészet (MIÖR) járőrei az elmúlt héten két alkalommal is sikeresen intézkedtek eltűnt személyekkel kapcsolatosan. Elsőként egy 9 éves gyermek eltűnéséről értesítette a rendőrség a MIÖR ügyeletét, majd lakossági
bejelentés is érkezett a rendészet telefonszámára, hogy magányos
gyermeket találtak egy Győri kapui városrészben. Az ügyeletes
azonnal a helyszínre küldte a közterület-felügyelő járőröket, akik
épségben megtalálták a gyermeket. A másik esetben egy zavart
viselkedésű, középkorú nő eltűnéséről értesítették a rendészetet.
A térfigyelő szolgálat az eltűnési hely ismeretében rendszerezte az
érintett térfigyelő kamerákat és az előkép, valamint a rögzített felvételek kiértékelésével sikeresen azonosította a keresett személyt.

Az avasi református templom orgona-felújításának támogatására tartottak jótékonysági hangversenyt múlt
vasárnap az avasi templomban. A Bartók Plusz Operafesztivál szervezésében zajló eseményen közreműködött
a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, a Miskolci Régizene Együttes, orgonán játszott Németh Csaba. A koncert bevételét a templom 1895-ben épült, neogótikus
Angster-orgonájának felújítására fordítják.

HÚSVÉTI SZOKÁSOK
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Baleset, erkélytűz

Gyalogost gázoltak április 6-án este
a Szinvapark előtt,
később pedig egy
panellakás erkélyén keletkezett tűz
a Vörösmarty úton.
A rendőrség tájékoztatása szerint a gyalogost kórházba szállították, állapota nem
súlyos. A Vörösmartyn, egy negyedik emeleti lakás erkélyén tárolt anyagok gyulladtak meg, feltehetőleg egy magára hagyott égő
gyertyától. Személyi sérülés nem történt, a tüzet az egységek kiérkezése előtt eloltották, azonban a riasztás miatt, a protokollnak
megfelelően több mentő és tűzoltó érkezett a helyszínre.
Kigyulladt egy autókat szállító kamion rakománya az M3-ason
Kigyulladt egy autókat szállító kamion rakománya április
6-án reggel az M3-as autópálya miskolci lehajtójánál. A rendőrség teljes útlezárást rendelt el a bal pályaszakaszon, amit nem
sokkal dél előtt feloldottak. A katasztrófavédelem tájékoztatása
szerint személygépkocsik és robogók fogtak tüzet. A Hejőpapi
határában történt káresethez a tiszaújvárosi és a mezőcsáti hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egységek a katasztrófavédelmi
műveleti szolgálat irányításával, négy habosított vízsugárral oltották el az autószállítón lángoló öt személygépkocsit és négy robogót. Az eset során személyi sérülés nem történt.

További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első
kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány húsvéti
szokás, szertartás neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket
együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2017. május
3-án éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc,
Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket beküldők között egy-egy 2017-es Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki. Legutóbbi rejtvényünk helyes
megfejtései: 1. Gábor Áron, 2. Guyon Richárd, 3. Perczel Mór, 4. Vetter Antal. Nyertesek:
dr. Szabó Ottó (Miskolc Csaba vezér út, Cselédes Csaba (Budapest, Kaszásdűlő u.)
Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.
Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémákat tapasztalnak,
kérjük, hívják a 46/503-501/100-as telefonszámot, ahol rövid üzenetet hagyhatnak üzenetrögzítőnkön. Ha elérhetőséget is hagynak, problémájuk megoldása érdekében visszahívjuk Önöket!

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Érzi, hogy már nem halogathat
sokáig egy döntést, de ameddig csak lehet, elkerülné, hogy
állást kelljen foglalnia. Ha eldönti, hogy melyik irányba haladna tovább, megkönnyebbül majd, visszanyeri a lelkesedését.

Rák (június 22 - július 22) Erősen ingadozó lehet a héten a
hangulata, egyszer úgy érza, a fellegekben jár és bármire képes, máskor hatalmas fáradtság vesz Önön erőt. Ne hagyja el
magát, akkor gyorsabban billentheti helyre az egyensúlyt.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Úgy érzi, sok energiát
fektetett valamibe, és most már nem biztos benne, hogy azt az
eredményt kapta, amit várt. Most azonban már végig kell csinálnia a játékot, akkor is, ha nem sok eredményt remél a dologtól.

Bak (december 22 - január 20) Aki csak önmagát szeretné
sajnálni, annak mindegy, mit mond, nem fogja jobban érezni
magát. Ezen a héten ne hagyja, hogy az ilyen emberek visszaéljenek a jóindulatával, és elszívják az összes energiáját.

Bika (április 21 - május 20) Valaki mindenképpen le akarja
beszélni egy döntéséről, de lehet, hogy emögött csak az áll,
hogy ő, Önnel ellentétben a könnyebb utat járná. Ne hagyja lebeszélni magát valami olyasmiről, amiben teljes szívvel hisz.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Az utolsó pillanatban
dönt valamiről, és ha meggondolja magát, már nem lesz idő
hátat fordítani. Ha egyszer elkötelezi magát valami mellett, ne
bizonytalanodjon el az első nehézségnél, hozza ki a legtöbbet a dologból.

Skorpió (október 24 - november 22) Amikor már úgy érzi,
túl van a dolgok nehezén, újabb kihívások jöhetnek, és elsőként
talán azt gondolja, túl fáradt ahhoz, hogy ezt a küzdelmet újra
végigcsinálja. Több erő lakozik még Önben, mint gondolná.

Vízöntő (január 21 - február 19) Nagy lelkesedéssel vág valamibe, de a kezdeti nehézségek gyorsan kedvét szeghetik. Pedig
csak egy kicsit kell tovább nyújtózni, és máris könnyebb utakat
talál a céljainak. Nyugtalanítja valami, ami másokon is múlik.

Ikrek (május 21 - június 21) Határozottan lép fel egy olyan
helyzetben, ahol talán Ön sem száz százalékig bizonyos önmagában, de érzi, hogy másoknak szüksége van a határozottságára, hogy a támaszuk lehess, és ez a taktika működni is fog.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Sok mindent halogatott már egy ideje, és ezen a héten minden ügy végére pontot
kell tenni, bárhogyan alakulnak is a dolgok. A hét végére elfáradhat, de végül sokkal kevesebb teher nyomja majd a vállát.

Nyilas (november 23 - december 21) Érdemes ezen a héten
előre gondolkodni, és kicsit előre is dolgozni, ha lehet, mert hamarosan egy olyan lehetőség kopogtat az ajtaján, amivel kár lenne nem élni, de sokkal könnyebb lesz, ha előre felkészülsz rá.

Halak (február 20 - március 20) Gyorsan szeretne pontot
tenni egy kényes ügy végére, de nem tudja megakadályozni,
hogy néhány ember értesüljön a dologról. Ne feledje, hogy
nincs mit szégyellnie, és nyugodtan járhat felemelt fejjel.

