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„... és én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen!”
I. István (születési nevén Vajk) 
az utolsó magyar nagyfejede-
lem és az első magyar király. 
Géza nagyfejedelem és Sarolt 
fejedelemasszony fia. A ke-
resztény magyar állam megte-
remtője, az egyik első magyar 
katolikus szent, a magyar és 
az európai történelem kiemel-
kedő alakja.

969 és 980 között született, 
keresztelésére 985 és 989 között 
kerülhetett sor. Liudolf Gizel-
lát, II. Henrik bajor herceg le-
ányát 995 körül vette feleségül. 
Már apja, Géza 997-es halálától 
magyar fejedelem, majd 1001. 
január 1-jén (az akkor érvé-
nyes Julián naptár szerint 1000 
karácsonyán) történt megko-
ronázása által Isten kegyelmé-
ből Magyarország királya. A 
magyarok országát, a magyar 
törzsek szövetségéből kialakult 
fejedelemséget egységes keresz-
tény állammá szervezte át. Ez az 
államalakulat 1028-tól az egész 
Kárpát-medencére kiterjedt és 
államformájában a 20. századig 

nem történt változás. Az általa 
meghirdetett új politikai irány-
vonalnak ellenszegülő magyar 
törzseket fegyverrel és békés 
úton behódoltatta, az ellene irá-
nyuló lázadásokat leverte.

Az ezeréves magyar törvény-
tár az általa alkotott törvények-
kel kezdődik. Az államszerve-
zet kiépítésével párhuzamosan 

megszervezte a magyar keresz-
tény egyházat, ezért ő és utó-
dai viselhették az apostoli ki-
rály címet. Magyarországon 
minden év augusztus 20-a, 
1083-as székesfehérvári szent-
té avatásának évfordulója 1771 
óta – kisebb-nagyobb megsza-
kításokkal – nemzeti ünnep. 
Külföldön, mivel halála napján 

Nagyboldogasszony napja van, 
az azt követő napon, augusztus 
16-án ünneplik. 

Legalább egy érsekséget, hat 
püspökséget és három bencés 
monostort alapított, így a ma-
gyar egyház a Szent Római Bi-
rodalomtól függetlenül mű-
ködhetett. A kereszténység 
terjedését szigorú büntetések-
kel kényszerítette ki. A közigaz-
gatást a várak köré szervezte és 
kialakította a vármegyerend-
szert. Miután sikerült békét 
teremtenie, az ország a zarán-
dokok és a kereskedők kedvelt 
útvonalává vált.

1038. augusztus 15-én halt 
meg. Székesfehérvárott temet-
ték el, az általa építtetett bazi-
likában, melynek védőszent-
je Szűz Mária. I. László király 
kezdeményezésére VII. Gergely 
pápa kanonizálta 1083-ban fi-
atalabbik fiával, Imre herceg-
gel és Gellért püspökkel együtt. 
Az egyik legnépszerűbb szent a 
Kárpát-medencében.

2000. augusztus 20-án I. 
Bartholomaiosz konstantiná-

polyi ortodox pátriárka a bu-
dapesti Szent István bazilika 
előtt bemutatott szentmisén 
jelentette be, hogy a keleti ke-
resztények is felvették egyhá-
zuk szentjei közé. Így a nagy 
egyházszakadás, az 1054-es 
szkizma óta Szent István ki-
rály az első olyan szent, akit 
mind a római katolikus, mind 

az ortodox hívők szentként 
tisztelnek és aki így ökumeni-
kus hidat jelent. István király 
természetes úton mumifiká-
lódott jobb keze a Szent Jobb 
magyar nemzeti és katolikus 
ereklye, melyet a budapes-
ti Szent István-bazilikában, a 
Szent Jobb-kápolnában őriz-
nek.
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Az ember fiatalon hajla-
mos kicsit sablonosnak érez-
ni az ünnepeket – merthogy 
évről-évre ismétlődnek, több-
nyire ugyanolyan, vagy hason-
ló külsőségekkel. Idővel aztán 
rájövünk, mekkora értéket je-
lent mindez és mennyire meg 
kell becsülni, őrizni a pillana-
tot, amikor ünnepelhetünk. 
Megérezzük, hogy mi lettünk 
kevesebbek minden olyan 
nagyszerű pillanattal, amelyet 
családban, nemzetben, közös-
ségben megélhettünk volna, de 
ilyen-olyan okból – elfoglalt-
ság miatt, könnyelműségből, 
stb. – elmulasztottunk. Ezek 
jelenthetik ugyanis az iga-
zi kapaszkodót az élet nehéz 
időszakaiban, ezek erősítik a 
tudatot, hogy tartozunk va-
lahová. Hogy van családunk, 
van nemzetünk – tehát va-
gyunk mi is. Öntudatos, büsz-
ke, egészséges életszemléletű 
magyarok. 

Őrizhetünk az emlékeze-
tünkben egészen fantasztikus 
példákat. Az egész világot be-
járta Toma András, az utolsó 
magyar hadifogoly története, 
aki 55 év után, 2000. augusz-
tusában térhetett haza Orosz-
országból. Sokak szemébe csalt 
könnyeket, amikor az össze-
függéstelenül beszélő, hiányos 
memóriájú, idős férfi szeme 
egy interjúban mosolyogni 
kezdett, és hiba nélkül elsza-
valta a Szózat első két versz-
szakát:  „Hazádnak rendület-
lenűl/ Légy híve, oh magyar-./ 
Bölcsőd az s majdan sírod is,/  
Mely ápol s eltakar.  A nagy 
világon e kívűl/  Nincsen szá-
modra hely;/ Áldjon vagy ver-
jen sors keze: Itt élned, halnod 
kell.” A személyazonosságára 
nem emlékezett, de ez meg-

maradt. S talán ez segített neki 
túlélni öt évtizedet az orosz 
kórházakban, elmegyógyinté-
zetekben. 

Aztán láttam pár éve az 
Erzsébet téren egy közismert 
hajléktalant, ma is sokszor fel-
bukkan a városban. Vigyázz-
ban állt egy ünnepi rendez-
vényen, énekelte a tömeggel 
a Himnuszt, majd keményen 
rászólt a közelében ricsajo-
zó gyerekekre: „Csend legyen! 
Nem halljátok a magyar Him-
nuszt?!” Mindenkinek más a 
sorsa – az övé így alakult, de 
a magyarságát még ilyen kö-
rülmények között is büszkén 
őrizte. És az identitása tartást 
adott neki.  

Mert, ahogy Tamási Áron 
írta: „Azért vagyunk a vilá-
gon, hogy valahol otthon le-
gyünk benne”. Sokáig sorol-
hatnám a példákat, de talán 
ennyiből is egyértelmű: ezek az 
igazi csodák, ezekre kell odafi-
gyelnünk. Manapság különö-
sen, amikor már az alapvető 
isteni és emberi törvényeket, 
értékeket is védelmezni kell. 
Amikor világszerte pénz- és 
hataloméhes gazemberek, el-
meroggyant, gyári idióták-
kal karöltve üzennek hadat a 
józan észnek – próbálják ta-
gadni a keresztény értékeket, 
a  nemzet, a család, de még a 
férfi és a nő természetes, ter-
mékeny kapcsolatának a sze-
repét, jelentőségét is. 

Államalapításunk, és első, 
szent királyunk története, pél-
dája önmagában is méltó, ma-
gyar választ ad minderre. Ma 
is utat mutat nem csupán ne-
künk, hanem egész Európának. 

Ünnepeljünk együtt au-
gusztus 20-án!

SZEPESI SÁNDOR

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!
A szerkesztőtől

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÖRÖKSÉGE

Augusztus 19-én, vasárnap 17.00 órától 
a Miskolc Televízió Hívőszó című műso-
rában a Bihari utcai imaházból közvetítik 
a 10 órától kezdődő Istentiszteletet, felvé-
telről. Igét hirdet: Gecse Attila lelkipásztor

A vasgyári Szent István templom bú-
csújára háromnapos lelkigyakorlattal ké-
szülnek, péntektől vasárnapig, a 18 órai 

gitáros szentmiséken. Hétfőn, 20-án a 
búcsúi szentmise, melyet Pehm Antal fe-
rences kistestvér, plébános mutat be, 10 
órakor kezdődik. A selyemréti Szent Ist-
ván templom búcsúja előtt 19-én, vasár-
nap egész napos szentségimádás lesz a 
templomban.  Hétfőn, 20-án fél 11 óra-
kor kezdődik a szentmise kenyéráldással, 

melyet Skublics Máté atya mutat be. Au-
gusztus 25-én, szombaton 15 órától Elek 
László jezsuitát az Avas-déli Ige templo-
mában pappá szenteli dr. Ternyák Csaba 
egri érsek. Mindenkit szeretettel várnak 
az előző éjjeli virrasztásra, a szentelés utá-
ni egész estés ünneplésre és a másnapi új-
miséjére is.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

A Búza téri görög katolikus 
székesegyházban és a mino-
rita templomban is búcsúün-
nepet tartottak augusztus 15-
én. A katolikus egyház ezen 
a napon tartja Szűz Mária 
halálának és mennybevételé-
nek ünnepét, Nagyboldogasz-
szony napját. 

Jeruzsálemben az V. szá-
zadban már megemlékeztek 
a Boldogságos Szűz égi szüle-
tésnapjáról. Az ünnepet Dor-
mitio sanctae Mariae, vagyis 
„a szentséges Szűz elszende-
rülése” névvel illették. A VI. 
században egész Keleten el-
terjedt az ünnep. Róma a VII. 
században vette át, itt a VIII. 
századtól Assumptio beatae 
Mariae-nak, azaz „a Boldogsá-
gos Szűz mennybevételé”-nek 
nevezték. XII. Piusz pápa 1950. 
november 1-jén hirdette ki hit-

tételként, hogy a „Boldogságos 
Szűz Mária földi életpályája 
befejezése után testével és lel-
kével együtt felvétetett a meny-
nyei dicsőségbe”.

Az ünnepet Szent István 
király is megtartotta, ezen a 

napon ajánlotta Magyaror-
szágot a Szűzanya oltalmába. 
Ezért nevezzük a Szent Szüzet 
Magyarország égi pártfogójá-
nak, védasszonyának, vagy-
is Patrona Hungariae-nak. 
Szent István 1038-ban éppen 
Nagyboldogasszony napján 
hunyt el. 

Ez ma az egyik legnagyobb 
egyházi ünnep. A Búza téri 
görög katolikus székesegy-
ház búcsúünnepén Szócska 
Ábel, nyíregyházi egyházme-

gye megyéspüspöke tartotta 
a szent liturgiát. A szertartá-
son diakónust is avattak, ez 
az egyházi rend szentségének 
első fokozata. György testvér 
Miskolcon lát majd el szol-
gálatot. Szócska Ábel kérte 
a testvéreket és a híveket, fo-
gadják őt szeretettel, segítsék 
munkáját és életét.

A minorita templomban Mi-
kolai Vince pápai prelátus, fő-
esperes, diósgyőri plébános ce-
lebrálta a szentmisét.

PATRONA HUNGARIAE – MAGYARORSZÁG VÉDASSZONYA

Nagyboldogasszony napján 



Most azoknak, akik szilárd 
tüzelőanyaggal fűtenek

Amióta a Fidesz-kormányzat 
bevezette a rezsicsökkentést, 
folyamatos az ellenzéki kri-
tika amiatt, hogy akik nem 
távhős vagy gázfűtéses ott-
honokban élnek, kimaradtak 
a kedvezményből.

Miskolcon hamarosan azok 
is a rezsicsökkentés kedvez-
ményezettjei lesznek, akik 
fával fűtenek – nyilatkoz-
ta Kriza Ákos polgármester a 
Miskolci Naplónak.

2010 óta folyamatosan dol-
gozunk azon, hogy a miskol-
ciaknak a lehető legkevesebbe 
kerüljön a mindennapi élet, 

s hogy a kemény munkával 
megkeresett forintokból mi-
nél kevesebbet kelljen a lak-
hatásra, a lakások rezsijére 
költeni – fogalmazott a pol-
gármester.

– Országosan, de merem ál-
lítani, Közép-Európai szinten 
is mintaértékű a különböző 
megújuló energiaforrások, a 
termálvíz a napenergia a bio-
gáz, vagy a depóniagáz hasz-
nálata városunkban. Ezért 
hazánkban Miskolcon, a leg-
olcsóbbak közé került a he-
lyi távfűtés díja – tette hozzá 
Kriza Ákos, kiemelve: helyi 
erőfeszítéseiket természetesen 

felerősítette a kormányzat re-
zsicsökkentése.

Miskolc polgármestere el-
mondta, a rezsicsökkentésből 
azonban idáig valóban kima-
radtak a szilárd tüzelőanyag-
gal – fával, szénnel, brikettel 
fűtő emberek.  Ezek között a 
családok között sok a rászo-
ruló, akik azért nem fűte-
nek gázzal, mert például nem 
engedhetik meg maguknak 
a hálózat kiépítését ottho-
naikban.

Idén már nekik is köny-
nyebbek lesznek a téli hóna-
pok: ősszel ugyanis minden 

miskolci háztartás, amely-
ben nem gázzal vagy távhő-
vel fűtenek, az igénybejelentés 
után, egyszeri, természetbeni 
juttatásként, fűtőanyagot fog 
kapni. A támogatásokat ok-
tóber 15-ig lehet majd igényel-
ni. Mindehhez nem kell mást 
tenni, mint egy igénybejelen-
tőt kitölteni és benyújtani az 
önkormányzathoz.

Az igénylés egyéb, részletes 
tudnivalóiról, folyamatosan 
tájékoztatjuk majd a városi 
újságban és tévében az érde-
kelteket – zárta nyilatkozatát 
Kriza Ákos.  

ÚJABB REZSICSÖKKENTÉS 
MISKOLCON IS 
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Összességében nagyjából 
négy kilométer hosszú út- 
és járdaszakasz épül, illetve 
újul meg az idén Miskolcon, 
mintegy négyszázmillió fo-
rintos, vissza nem térítendő 
támogatásból. Nagy Ákos, 
a 12. körzet önkormányzati 
képviselője hétfőn sajtótájé-
koztatót tartott a területén 
folyó munkálatokról.

Mint elhangzott, teljes re-
konstrukciót végeznek a Szö-
vő, a Hold és a Tímármalom 
utcáknál. Ez az utak mellett a 
járdák, közművek, valamint 
a közvilágítás szükség sze-
rinti átépítését, felújítását is 
jelenti. A három utca felújí-
tása mintegy hetvenhétmillió 
forintba kerül majd. – Az itt 
lakóknak régi igénye már az 

utak kátyúmentesítése, és az 
is, hogy a Gyár utca felől ne 
járhassanak be a kamionok 
az iparterületre. Így ezt lezár-
juk, a bejárás a továbbiakban 
a Tímármalom utca felől le-
hetséges – nyilatkozta a kép-
viselő.

A járdát az egyik oldalon 
végig felújítják a Szövő utcá-
ban, másik oldalon a buszme-
gállóban, a Tímármalom utca 
járdájának pedig bizonyos 
szakaszait teszik rendbe, az 
egyik oldalon. Mindhárom 
úton cserélik a tönkrement 
csatorna-fedlapokat. Az ere-
deti tervek szerint októberre 
készült volna el a három út 
felújítása, de várhatóan ha-
marabb, már szeptemberben 
átadhatják ezeket a szakaszo-
kat. Pár hét múlva elkezdik 

a további utcarekonstrukci-
ókat, a Településfejlesztési 
Operatív Program keretében 
benyújtott pályázaton elnyert 
399,78 millió forint vissza 
nem térítendő támogatás-
ból megújul a Glanzer utca, a 
Kerpely és a Téglagyári út va-
lamint a Kabar utca is. 

TÖBB SZÁZMILLIÓS 
ÚTFELÚJÍTÁSOK

Komlóstetőn is folyama-
tosak a városrészt érin-
tő fejlesztések. Gazdusné 
Pankucsi Katalin, a térség 
önkormányzati képviselője 
most a Ládi telepen indított 
egy beruházást. A területen 
augusztus elején kezdő-
dött el a csapadékvízelveze-
tő-rendszer megújítása.

– A Ládi telep út mögött a 
15. számtól a 19. számig újít-
juk meg a csapadékvíz-elve-
zetőt 170 méter hosszan. A 
régi 1989-ben épült rendszer 
felett megcsúszott a rézsű és 
a betonlapokból készült vízel-
vezető összenyomódott, nem 
tudta betölteni a funkcióját. A 
dombos vidékről lezúduló víz 
áztatta a pincéket, épületeket, 
égető szükség volt a megfe-
lelő vízelvezetés kialakításá-

ra. A felújítás során ezeket az 
előre gyártott elemeket rakjuk 
be a korábbi betonlapok he-
lyett – mondta el csütörtökön 
Gazdusné Pankucsi Katalin, a 
területen tartott, helyszíni saj-
tótájékoztatóján. 

Az önkormányzati képvi-
selő elmondta, a munkálatok 
augusztus 6-án kezdődtek, 
és várhatóan augusztus 26-
án, jövő hét vasárnapra feje-
ződnek be – ha az időjárás is 
kedvező lesz addig. A beru-
házás 4,2 millió forintba ke-
rül. A régi, elbontott csatorna 
egyes elemeit is hasznosítják, 
a kibontott betonlapokból jár-
dát építenek egy, a környék-
beli gyalogosok által gyakran 
használt területre, hogy az 
esős, latyakos időben se kell-
jen sárban járniuk az itt la-
kóknak, erre közlekedőknek. 

Korszerűbb víz - 
el vezető-rendszer 

Újabb helyi fejlesztésnek 
köszönhetően, ezúttal a 
Gyula utca elején lett biz-
tonságosabb a közlekedés a 
járókelők számára. Hollósy 
András, a terület önkor-
mányzati képviselője több 
mint ötmillió forintból va-
lósította meg a beruházást, 
képviselői alapjából.

A képviselő a csütörtöki, 
helyszíni sajtótájékoztatón 
elmondta: a Gyula utca ele-
jén található járda 160 méter 
hosszan, összesen mintegy 
250 négyzetméteres területen 
kapott új burkolatot, emellett 
kiépült a szakaszon a komp-
lett csapadékvíz-elvezetés is. 
A beruházás összköltsége 5,5 
millió forint volt, amit Hollósy 
András saját beruházási alap-
jából biztosított. – Nagy itt a 
forgalom, mivel a négysávos 
Kiss Ernő út túloldalán több 
bolt is található. Tavaly két-
száz méter járdát újíttattam 

fel a Gyula utcában – lépésről 
lépésre haladunk. Most egy 
több évtizedes probléma oldó-
dott meg, ezt a fejlesztést rég-
óta kérték már az itt lakók – 
hangoztatta Hollósy András.

A Gyula utcából a Kohó-
ra kanyarodva is új aszfalton 
járhatunk. Papp István az 
egyik környékbeli elmondta, 

gyermekkorától itt lakik, itt 
éltek a szülei is. – Régen a sa-
rokról hordtuk a vizet a kút-
ról, mert nem volt bekötve. 
Ma már van ivóvíz, szenny-
víz, sőt csapadék-elvezetés, 
út és járda is. Folyamatosan 
fejlődik a környék, aminek 
mi nagyon örülünk – emelte 
ki a lakó.

Biztonságosabbá tették 
a gyalogosközlekedést

2018. augusztus 18–20. kö-
zött a hétvégi családi jegy a 
hosszú hétvége bármely két 
napjára megváltható, így a 
szombat-vasárnap, vasár-
nap-hétfő időszakra is. 

A hétvégi családi jegy az 
MVK Zrt. menetrend szerinti 
járatain korlátlan számú uta-
zásra jogosít a város közigaz-
gatási határán belül. Igénybe-
vételére egy vagy két felnőtt 

és legalább egy, de legfeljebb 
három tizennégy éven aluli 
gyermek együttesen jogosult. 
Hat éven felüli gyermek eseté-
ben az utazás magyar diákiga-
zolvánnyal együtt érvényes.

VÁLTSON HÉTVÉGI CSALÁDI JEGYET  
A HOSSZÚ HÉTVÉGÉRE



Vass Tibor El, Kondor, pláza 
című kiállítása, valamint a 
szerzőt az 50. születésnapja 
alkalmából köszöntő, Nyílt, 
ti, tok című tárlat nyílt meg 
a napokban a Herman Ottó 
Múzeum-Miskolci Galéria 
Rákóczi-házában. Az El, 
Kondor, pláza Vass Tibor 
Kondor Béla életműve előtti 
főhajtása.

Vass Tibor Kassák-, Sza-
bó Lőrinc- és József At-
tila-díjas alkotó, Miskolc 
művészeti életének egyik 
meghatározó alakja. A Spa-
nyolnátha művészeti folyó-
irat alapító főszerkesztője. 
Volt az Észak-Magyarország, 
a Déli Hírlap, az Új Holnap 
irodalmi szerkesztője. A Par-
nasszus költészeti folyóirat és 
kiadó munkatársa.

A Nyílt, ti, tok című tár-
lat az ő írás-részleteihez tár-
sít képeket azon alkotóktól, 
akiknek kiállításait az elmúlt 
évtizedekben megnyitotta. 

Ötvenedik születésnapja 
alkalmából köszöntötte Vass 
Tibort Bán András, a kiállí-
tás kurátora, és Tóth Arnold, 
a Herman Ottó Múzeum 
igazgatója is. - A magam, 
valamint a Miskolci Galéria 
és a Herman Ottó Múzeum 

nevében is köszönöm, hogy 
eljátszol a gondolatokkal, 
szavakkal, képekkel, elekt-
rográfiával, Spanyolnáthá-
val, küldeményművészettel, 
Kondorral, Prokofjevvel és 
most hadd ne soroljam fel 
a teljes életművedet, vala-
mennyi társasági tisztsége-
det és tagságodat, díjadat és 
kitüntetésedet – fogalmazott 
Tóth Arnold.

Vass Tibor, megköszönve 
a méltatásokat, jókívánsá-
gokat egyebek mellett arról 
szólt, hogy az El, Kondor, 
pláza című tárlattal azt sze-
rette volna megmutatni, 
hogyan él benne a Kondor 
Béla-féle gyermek. – El kel-
lett telnie két és fél évtized-
nek, hogy föl tudjam ezt dol-
gozni. Hogy elő tudjam adni 
magunknak, mit is gondo-
lok most Kondor Béláról, ha 
megnézem a saját gyermek-
koromat, a saját felnőtté vá-
lásom eseményeit – mondta.

A Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál idén 
15. alkalommal, szeptember 14-23-ig várja a hazai és nem-
zetközi filmbarát közönséget, filmes szakembereket, alkotó-
kat és a filmszakma összes szereplőjét Miskolcon.

Bíró Tibor fesztiváligaz-
gató tájékoztatása szerint a 
fesztiválon az elmúlt évek 
hagyományainak megfele-
lően több nemzetközi szer-
vezet által delegált zsűri is 
közreműködik, melyek az 
általuk odaítélt díjakról 
fognak dönteni: ilyen lesz a 
SIGNIS és az INTERFILM 
által delegált Nemzetkö-
zi Ökumenikus Zsűri, a 
Nemzetközi Art mozi Szö-
vetség (CICAE) zsűrije, 
valamint a FIPRESCI (Fil-
mkritikusok Nemzetközi 
Szövetsége) zsűrije is.

A 15. Jameson CineFest 
Miskolci Nemzetközi Fil-
mfesztivál játékfilmes 
nagyzsűrijének elnöke 
Krzysztof Zanussi filmrende-
ző. Krzysztof Zanussi hosszú 
és páratlanul sikeres pályafutá-
sa során elnyerte többek között 
a Velencei Filmfesztivál fődíját, 
az Arany Oroszlánt, a Zsűri dí-
ját Cannes-ban, jelölték Gol-

den Globe-díjra és megkapta a 
Locarnói Filmfesztivál fődíját, 
az Arany Leopárdot is. Zanus-
si az európai és az egyetemes 
filmművészet egyik legfon-
tosabb alakja. Az egyik legin-
tellektuálisabb, legműveltebb, 

legtisztábban fogalmazó, 
legfelkészültebb, legtöbb 
nyelven beszélő filmren-
dező. Hősei – többnyire 
Közép-Európa történelmi 
és politikai viharaiban – a 
tiszta, erkölcsös, az aktuá-
lis kortól és társadalomtól 
független, teljes élet lehe-
tőségét keresik. 

Zanussi olyan sztárok-
kal dolgozott, mint Vitto-
rio Gassman, Daniel Olb-
rychski, Christoph Waltz, 
Raf Vallone, Max von Sy-
dow, Zbigniew Zapasiewicz, 
Maja Komorowska, Robert 
Powell vagy Valeria Golino. 

Olyan filmekkel vált világhírűvé, 
mint a Védőszínek, a Kristály-
szerkezet, a Spirál, az Imperatí-
vusz, A nyugodt Nap éve, vagy 
– a II. János Pál pápa életének ko-
rai szakaszát bemutató – az Egy 
távoli országból.  Alkotótársa, 

Sławomir Idziak, Zanussi 13 
filmjét fényképezte, 2009-ben 
nyerte el a Jameson CineFest 
Életműdíját. Idén a Jameson 
CineFest három remekműjé-
nek vetítésével (Védőszínek, A 
nyugodt Nap éve, Konstans), 
mesterkurzussal és életműdíj-
jal tiszteleg a legendás Krzysz-
tof Zanussi előtt. 

A játékfilmes zsűri tagjai kö-
zött ott lesz még Kerekes Vica 
szlovákiai születésű színésznő, 
Christina Fon kanadai produ-
cer, Stevie Salas amerikai indián 
származású filmes és televízi-
ós producer, Raymond Walra-
vens, a World Cinema Amster-
dam fesztivál alapító elnöke és 
kurátora, a bécsi Filmakadémi-
án végzett salzburgi Bernhard 
Wenger, a prágai FAMU film-
rendező szakon végzett Damián 
Vondrasek és Dudás Balázs, a 
tavalyi CineNewWave fődíjasa.

A dél-franciaországi Sis-
teronba utaztak augusztus 
12-én a miskolci szimfoni-
kusok. Egy nappal az indu-
lás előtt derült ki, hogy az 
augusztus 13-ra tervezett 
koncertet – a meteorológia 
által jelzett hatalmas viha-
rok miatt – egy nappal előre 
hozták a szervezők.

A zenekar, érkezés után, egy 
helyszíni próbával szinte azon-
nal színpadra lépett a fran-
cia közönség előtt. A miskol-
ci együttes azonban ezt a nem 

mindennapi feladatot is megol-
dotta és a mintegy 1000 hallga-
tó állva tapsolta őket a Les Nu-
its de la Citedalle elnevezésű, 
közel egyhónapos rangos zenei 
fesztivál zárókoncertjén.

A hangversenyen Mendels-
sohn, Sibelius, Bizet és Brahms 
művei hangzottak fel, Antal 
Mátyás, a Zenekar új művé-
szeti vezetőjének vezényletével. 
Az est hegedű szólistája Saya-
ka Shoji volt. A zenekar legkö-
zelebb januárban utazik külföl-
di turnéra, ennek helyszíne az 
olaszországi Ravenna lesz.

HAMAROSAN KEZDETÉT VESZI A FILM MISKOLCI ÜNNEPEVass Tibor ’50
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Nagy nevek a CineFest  
Filmfesztivál zsűrijében

Dél-Franciaországban 
a miskolci 
szimfonikusok

EL, KONDOR, PLÁZA  
ÉS NYÍLT, TI, TOK 

Hirdetés

Mátyás az igazságos – rockopera Diósgyőrben
A Mátyás az igazságos című rockope-
rát adta elő múlt szombaton a Nem-
zeti Lovas Színház a Lovagi Tornák 
Terén. 

A nagyszabású alkotás a magyar tör-
ténelem egyik legendás alakjának, Má-
tyás királynak a történetét dolgozta fel. 
A darab Kinizsi Pál és Mátyás barátsá-
gán keresztül, a fiatalok számára is köz-

érthetően, a királyról szóló legendás 
mesék elemeiből táplálkozva, rendkí-
vül látványosan mutatta be a történel-
mi eseményeket. 

A kifejezetten családoknak szóló új 
magyar rockopera történelmi vonat-
kozásában és sokszínűségében is felejt-
hetetlen élményt, kitűnő szórakozást 
nyújtott felnőtteknek, gyerekeknek és 
persze a lószerető közönségnek is.

Kerekes Vica



Rigóné Pethő Éva (60)
Főleg cseresznyét szoktam eltenni befőttnek, meggyet pe-

dig lekvárnak is. Ezeket vennem kell, nekem 
szedrem és ribizlim van. Általában idősebb 
néniket keresek a piacon, mert róluk tudom, 
hogy amit árulnak, biztos a saját kertjükből 
való. A klímaváltozás főként az almán érez-
hető, szinte megfő a fán, alig van leve, annyi-
ra kevés az eső. 

Kispál Jánosné (75)
Én mindent elteszek, idén még epret is fagyasztottam le, 

hogy majd tortára tudjam tenni télen. Szok-
tam készíteni ribizli- és almalekvárt is. Most 
őszibarackot főztem be, sárgabarackot lek-
várnak, de nagyon szeretjük a fekete szedret 
is dunsztolva. Az árak évről évre emelkednek, 
de azért ki lehet fogni így is az olcsóbb gyü-
mölcsöket. 

Görcsös Lászlóné (75)
Papika-paradicsom – ez nagyon jó párosítás, sok lecsót 

szoktam eltenni. Korábban harminc-negy-
ven üveggel is befőztem, mióta azonban 
meghalt a férjem, már csak húszat csinálok. 
Most minden nagyon drága szerintem, régen 
augusztus közepére már fillérekbe került a 
zöldség. Érezzük a felmelegedést, folyton lo-
csolni kell mindent. 

Bodor Ottó (69)
Mi együtt főzünk be a feleségemmel, ez évek óta kedvelt kö-

zös programunk. Éppen tegnap lettünk ké-
szen a finom paradicsomlével, holnap lecsót 
teszünk el. Szilvát, almát és körtét szoktam 
vásárolni befőzésre, mi nem nagyon figyeljük 
az árak vagy az időjárás változását, elhatá-
rozzuk és befőzzük, amit szoktunk, jól lesz té-
len elővenni. 

Tarr Zoltánt, a B.-A.-Z. Me-
gyei Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara igazgatóját ar-
ról kérdeztük, tartós lehet-e 
az időjárás-változás, mire 
kell felkészülnünk ked-
velt hazai gyümölcseinket, 
zöldségeinket illetően?

A szakember szerint az időjá-
rás, a klíma folyamatosan válto-
zik, az elmúlt időszakok gyakori 
szélsőséges időjárási jelenségei 
miatt azonban még nem szabad 
hosszú távú következtetéseket 
levonni és pánikot kelteni.

– Igaz, hogy egyes gyümöl-
csök, zöldségek teljesen eltűn-
hetnek Magyarországról?

– A nálunk termesztett gyü-
mölcsök egyike sem fog teljesen 
eltűnni. Modern fajtaválasztás-
sal, odafigyeléssel, mindenre ta-
lálható optimális terület az or-
szágban. Kis mértékben talán 
még nőni is fog a választék.

A változó klíma és az emel-
kedő bérköltségek miatt a 
nagy munkaerő igényű gyü-
mölcsök – málna, szamóca, 

szeder – termelési volumene 
valóban csökkenhet, de sze-
rintem hosszú évtizedekig 
nem fog még megszűnni a 
termelésük Magyarországon.

– Mivel járhatnak ezek a 
változások a vásárlók, fo-
gyasztók számára?

– Csupán azzal, hogy ameny-
nyiben hazai termesztésű zöld-
séget, gyümölcsöt akarnak fo-
gyasztani, – illetve ezekből 
házilag tartósított gyümölcs és 

zöldségtermékeket előállítani – 
akkor folyamatosan követniük 
kell a híradásokat. Gyakrabban 
kell piacra járniuk, s oda kell fi-
gyelniük a már kialakult terme-
lői kapcsolataik fenntartására.

Egy ügyes háziasszony, 
vagy főzni tudó és finom éte-
leket kedvelő férfi számára 
ez nem megoldhatatlan fela-
dat. Ezért van fontos szerepe 
a közvetlen értékesítésnek, a 
helyi termelői piacoknak va-
lamint az ezzel összefüggő 
közösségi és internetes média 
kapcsolatoknak is.

– Megváltozhat az időjárás 
miatt a hazai zöldség- és gyü-
mölcsbehozatal szerepe, meny-
nyisége?

– Az teljesen egyértelmű, 
hogy az egyes országok kö-
zötti zöldség-gyümölcske-
reskedelemre szükség van. A 
modern életvitel, az egészsé-

ges életmódra való törekvés, 
a fogyasztói igények rákény-
szeríti a kereskedőket, hogy 
–egy-egy adott zöldség és 
gyümölcsféleségből a lehető 
leghosszabb időszakban, akár 
egész évben megpróbálják 
biztosítani a kínálatot.

A zöldség és gyümölcsfé-
leségek szezonját a hazai és a 
külföldi termelők is új, korábbi 
vagy későbbi érésű fajták beve-
zetésével próbálják széthúzni, 
például almánál, körténél, kaj-
szinál, szilvánál, dinnyefélék-
nél, saláta és káposztaféléknél, 
a paprikánál és a paradicsom-
nál. Így szabadföldi körülmé-
nyek között is biztosítható 
2-3 havi esetleg hosszabb friss 
szezon, ami egyes zöldség és 
gyümölcsfélék esetén, hűtőtá-
rolással tovább nyújtható - az 
alma esetében például akár 11 
hónapra is.
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Mi lesz kedvelt zöldségeinkkel  
és gyümölcseinkkel? 

Van egy varázslatos hely a tapolcai lombkoronák árnyékában, 
ahol, ha kell, elbújhatsz a világ elől, ha kell, kiengedheted a fá-
radt gőzt, kettesben maradhatsz a gondolataiddal – ha pedig 
az kell, ehetsz egy igazán jót, különlegeset is. Ezúttal az Ava-
lon Ristorante miskolci ízvilágába kóstoltunk bele.

A Barlangfürdő után, felka-
paszkodva az erdei úton, kö-
vetve a beton kanyargós ívét, 
hamarosan kirajzolódott a 
szemünk előtt egy síparadi-

csomot idéző világ, az Avalon 
Park. Igazi lokálpatriótának 
tartom magam, így kifejezett 
boldogsággal tölt el, ha hoz-
zám hasonló Miskolc-máni-
ás emberekkel találkozhatok. 
Nos, az Avalon Park éttermé-
ben mindjárt kettővel is ösz-
szeakadtam. Szepesi Gábor és 
Albók Gyula, az Avalon Risto-
rante séfjei bejárták a világot, 
megtapasztalták a különböző 
országok ízeit Kanadától kezd-

ve, Írországon át egészen Spa-
nyolországig. Közben mind-
végig arra vágytak, hogy végre 
hazataláljanak és a bükk lomb-
koronái alatt kamatoztathas-

sák megszerzett tudásukat. Két 
évvel ezelőtt ez sikerült is és a 
két séf birtokba vette a park ét-
termét.

Az egyik sajátos specialitása 
az étteremnek, az óriás tenger 
gyümölcsei tészta, mely már lát-
ványában is megidézi homokos 
tengerpartot. A házi (!) tészta – 
amit nevezhetünk köznyelven 
széles metéltnek – szinte ros-
kadozott a kagylók, tintahalak, 
scampik, koktélparadicsomok és 

a rák súlya alatt. Ez volt a külcsín, 
és még csak ezután következett 
a „belbecs”: a tészta például úgy 
volt szószos, hogy nem is volt 
rajta szósz. Első ránézésre azt 
mondtam volna, nincs a tész-
tán más, mint a tenger gyümöl-
csei és friss petrezselyem. Mégis, 
amikor belekóstoltam, úgy érez-
tem láthatatlan ragu öleli körül.

Annyira könnyed volt ez a 
paradicsomos-petrezselymes 
ízvilág, hogy nem tudtam be-
telni vele. A friss koktélparadi-
csom úgy olvadt szét a meleg 
tésztán, hogy kedvem lett vol-
na összeérintenem a hüvelyk, 
a mutató és a középső ujjamat, 
majd megcsókolva ezeket kur-
jantani egyet (ahogyan az olasz 
filmekben egy-egy finom falat 
után szokták).  – Nincs benne 

semmi bonyodalom – fogal-
mazott Szepesi Gábor, kreatív 
séf, mikor erről a tengeri fogás-
ról faggattam. Mint mondta, az 
olasz tésztákra az egyszerűség 
jellemző: csak egy kis só, egy 
kis bors, koktélparadicsom és 
petrezselyem – a lényeg, hogy 
minden friss legyen.

A másik fogás egy parme-
zánon flambírozott tészta volt. 

Igen, parmezánon flambírozott! 
Számomra ez a tészta jelentet-
te a mennyországot. Kicsit úgy 
vagyok a sajtokkal, mint Gom-
bóc Artúr a csokival: mindegy 
milyen az alakja, a színe, vagy 
az állaga, egyszerűen élek-ha-
lok érte! Nos, akit hasonló ér-
zelmi szálak fűznek a sajtokhoz, 
mint engem, annak kötelező ezt 
a tésztát megkóstolnia! A szin-
tén házi radioatori (azért a név, 
mert hasonlít az alakja a radi-
átorhoz – tudtuk meg a séftől) 
tészta ezúttal bélszíncsíkokkal 
díszítve érkezett, paradicsomos, 
vajas, krémsajtos alap társaságá-
ban. És, ami ezután jött…

Egy hatalmas méretű parme-
zán sajt landolt az asztalunkon, 
amit szesszel meggyújtottak és a 
már elkészült tésztát átforgatták 
az olvadt sajttömbön. Az illatok 
és a látvány egyszerűen magáért 
beszélt. A forró parmezán úgy 
olvadt rá a radiatori tésztára, 

mintha élete párját találta volna 
meg benne. Ennyire sajtos tész-
tát még életemben nem ettem! 
Még a számhoz sem emeltem a 
villát, de már megcsapta az or-
rom a parmezán jellegzetes illa-
ta, ami percekre lenyűgözött. Ez 
a krémes, sajtos tészta is örökre 
beírta magát a szívembe!

Most, utólag sem tudnék dön-
teni, melyik tészta ízlett jobban. 
Az egyik oldalon ott a para-
dicsomos, tengeri herkentyűs, 
petrezselymes, könnyed csoda, 
a másikon pedig a sajtok kirá-
lyával egybeolvadt bélszíncsíkos 
tészta… egyszerűen lehetetlen 
választani.

Amint feleszmélek a kajakó-
mából, már indulunk is tovább, 
hogy felkutassunk egy újabb 
miskolci gasztrocsillagot. Kí-
nálat szerencsére van bőven, 
hogy legközelebb merre visz az 
utunk (orrunk), azt még még 
magunk sem tudjuk.

A miskolci konyhaművészet csillagai (5. rész)

HŰSÍTŐ ÁRNYÉK, FESTŐI KÖRNYEZET, 
ÍNYCSIKLANDOZÓ TÉSZTÁK AZ AVALONBAN 

Változik az időjárás?Miskolci piacozók  
a befőzésről 



Siófokon, a Balaton part-
ján megrendezett prológgal, 
augusztus 14-én elrajtolt a 
legnagyobb magyar kerék-
párverseny, a 39. Tour de 
Hongrie. A mezőny szom-
baton érkezik Miskolcra, a 
város ezúttal is nagyszabású 
programokkal készül.

A Nemzetközi Kerékpáros 
Szövetség (UCI) Europe Tour 
sorozatában szereplő, 2.1-es 
kategóriájú nemzetközi or-
szágúti kerékpárverseny 129 
versenyzője hat nap alatt 865 
kilométert tesz meg az augusz-
tus 19-i kazincbarcikai be-
futóig. Az eseményekről 195 
országban számolnak be a te-
levíziós csatornák..

Összesen tizenkilenc csa-
pat, négy földrész huszonnyolc 

országából méri össze erejét. 
2018-ra magasabb szintre ke-
rült a verseny besorolása, s a 
résztvevők erőssége is felül-
múl minden korábbit: három 
prokontinentális profi csapat 
(az olasz Androni Giocattoli 
Sidermec, a lengyel CCC Sp-
randi Polkowice és az amerikai 

Team Novo Nordisk) és három 
nemzeti válogatott (a román, a 
szerb és a magyar) mellett ti-
zenhárom további kontinentá-
lis profi csapat vesz részt a vi-
adalon.

A magyar színeket három 
csapat – a válogatott és két kon-
tinentális profi klub, a Pannon 
Cycling Team és a Kőbánya 
Cycling Team –, illetve néhány 
külföldi klubnál szereplő ke-
rékpáros képviseli. Tizennyolc 

magyar volt ott a rajtnál: Rózsa 
Balázs (Differdange-Losch), 
Pelikán János (MyBike Ste-
vens), a Pannon Cycling Team 
színeiben Dina Márton, Valter 
Tibor, Holló Botond, Szatmáry 
András, Dina Dániel és Simon 
Péter, a Kőbánya Cycling Team 
csapatában Lovassy Krisztián, 
Móricz Dániel és Lóki Ben-
ce, a válogatottban pedig Karl 
Ádám, Minkó Roland, Pá-
lyi Csaba, Solymosi Márton, 
Gönczy Gergő, Vígh Zoltán és 
Pápai Ádám indul. Rajtuk kí-
vül több határon túli magyar 
kerékpárosért is szurkolha-
tunk, a Pannon Cycling Team 
és a csíkszeredai Team Novák 
együttesében.

A külföldiek közül a két leg-
magasabban jegyzett csapat, 
az idei Giro d’Italián is rajthoz 
álló Androni és a tavalyi Olasz 
Körversenyen résztvevő CCC 
irányíthatja a Magyar Körver-
senyt. Rajthoz állt a 2015-ös 
Tour de Hongrie-győztes lu-
xemburgi Tom Thill (Differ-
dange-Losch), a már öt kör-
verseny győzelmet számláló 
lengyel Mateusz Taciak (CCC 
Sprandi Polkowice), a koráb-
ban nálunk is jeleskedő szlo-
vén Jan Tratnik (CCC Spran-
di Polkowice), az ugyancsak 
régi ismerős szlovák Marek 
Canecky (Dukla Banska Bys-
tica), az osztrák körversenyen 
negyedik svájci Patrick Schel-
ling (Voralberg Santic), a tava-

lyi Touron harmadik szlovén 
Tadej Pogacar (Ljubljana Gus-
to Yaurum), vagy az idei Ge-
menc Nagydíj-győztes szlovén  
Matej Mugerli (MyBike Ste-
vens) egyaránt ott lehet az ösz-
szetett végelszámolásnál.

Van világbajnok is a me-
zőnyben, méghozzá kettő is: 
a CCC versenyzője, Szymon 
Sajnok 2018-ban megnyerte a 
pályakerékpáros omnium ver-
senyszám világbajnoki arany-
érmét, a cseh Daniel Babor 
(Pardus Tufo Prostejov) pedig 
a juniorok között volt világ- és 
Európa-bajnok pályán, a sc-
ratch versenyszámban! (Fotók: 
MiNap-archív a 2017-es, mis-
kolci befutóról)

A Diósgyőri drukkerek ér-
vényes DVTK szurkolói jegy-
gyel vagy bérlettel ismét té-
rítésmentesen utazhatnak az 
1-es jelzésű autóbuszokon és 

az 1-es villamosokon a DVTK 
– Haladás mérkőzésre és haza 
augusztus 18-án, szombaton 
17:00-23:00 óra között. Az 
MVK reméli, a Diósgyőr szur-

kolói élnek majd a lehetőség-
gel és elkerülhetők lesznek az 
ilyenkor szokásos közlekedési 
dugók és parkolási nehézsé-
gek. Hajrá Diósgyőr!

NAGYSZABÁSÚ PROGRAMOK A MISKOLCI BEFUTÓN

DVTK – Haladás:  
utazás szurkolói jeggyel, bérlettel

TOUR DE HONGRIE – 195 ORSZÁGBAN KÖZVETÍTIK A VERSENYT!
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Az MTK ellen sem sikerült pontot szerezni
Az OTP Bank Liga 4. fordu-

lójában Budapesten lépett pá-
lyára a DVTK az MTK ellen. 
A közepes iramú mérkőzésen 
jórészt a fővárosiak irányítot-

tak, a DVTK játéka inkább a 
védekezésben mutatott szer-
vezettséget. Ezt csak a máso-
dik félidőben sikerült feltör-
niük a házigazdáknak, az 56. 

percben Myke Ramos fejes-
gólja eldöntötte a mérkőzést. 
Több gól nem esett, a DVTK 
harmadik idegenbeli meccsén 
sem szerzett pontot.

Idén is a dobogó a cél
Hétvégén útjára indul a lab-

da a női labdarúgó élvonalban 
is. A Jet-Sol Liga 1. fordulójá-
ban a DVTK a szegedi Szent 
Mihány FC csapatát látja ven-

dégül. A találkozót a DVTK 
Edzőközpont kettes számú 
füves pályáján játsszák a csa-
patok augusztus 18-án, 16:30 
órától. A szurkolók az újonnan 

épült lelátóról tekinthetik meg 
a mérkőzést. A beléptetés a 
jegypénztárak melletti kapun 
keresztül történik. A mérkőzés 
megtekintése ingyenes.

MEAFC-siker a Bp. Honvéd ellen
Magabiztos győzelmet 

aratott kedden, a szeptem-
ber közepén kezdődő sze-
zon előtti első edzőmérkőzé-

sén a MEAFC NB I/B-s férfi 
kosárlabda csapata. Drahos 
Gábor tanítványai hazai kör-
nyezetben múlták felül a Bp. 

Honvéd együttesét. (MEAFC 
– Budapesti Honvéd 84-76 
(18-17, 24-22, 25-14, 17-23))

Japánban a magyar válogatott, miskolciakkal
A magyar és a japán judo 

szövetség együttműködésé-
nek köszönhetően augusztus 
6-23. között Maebashi váro-
sában edzőtáborozhat ifjúsági 

válogatottunk. Az egyaránt az 
MVSC-MVSI színeit képvise-
lő Kriza Anna, Faragó Petra és 
Turánszki Zalán, valamint két 
edző, Kunyik Zsolt és Goszto-

nyi Zsolt a szezon hátra levő 
versenyei előtt a lehető legjobb 
helyen tanulhatja, finomíthat-
ja, javíthatja a különböző tech-
nikai, taktikai elemeket. 

HÍREK, EREDMÉNYEK

Miskolc ismét színes, egész napos rendezvénnyel készül 
a verseny augusztus 18-ai, miskolci befutójára. A B!ke 
Day-t – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
megbízásából – a MIKOM Miskolci Kommunikációs 
Nonprofit Kft. szervezi. 

Programok: 
13:00-20:00 óriás kerékpártároló a megyeházán
13:00-16:00 PC-Bike regisztráció és bajnokság
15: 30 körül Tour de Hongrie befutó és eredményhirdetés
16:30 PC- Bike bajnokság döntő a LED-en
17:00 Tombolasorsolás
17:30 Ildi Rider koncert
19:00 után B!ke Day after party
19:00 DJ totpeti
20:00 Bárány Attila
21:30-23:30 Katapult DJ
23:30-01:00 NánDJ 

Egész napos attrakciók: PC-Bike bajnokság, gyereksarok, 
selfiestation.hu, kerge biciklik,  facsarádé, Boxelo pálya, brin-
gaszervíz, Decathlon kóstolóállomás, körbringa, bringás egye-
sületek programjai, gyermekek tanpályája. 



Hirdetés Miskolci Napló8
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Miskolci Napló10 Hirdetés

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

Az akció érvényes: 
2018. 08. 18-től-2018. 08. 24-ig. 

Bref power aktív, WC-frissítő, 4 x 50 g 1199 Ft
Domestos power 5, duo, 2 x 55 g 599 Ft
Perlux mosógél, 3 l, 299 Ft/l 899 Ft
Perlux folteltávolító, 1 l 449 Ft
Vanish folteltávolító, 100 ml, 1990 Ft/l  199 Ft
Univerzális mosópor, 400 g, 273 Ft/kg 109 Ft
Dreft mosógél, 0,8 l, 486 Ft/l 389 Ft
Tomi kristály mosópor, 4,2 kg, 595 Ft/kg 2499 Ft
Tide mosópor (color) 1,5 kg, 666 Ft/kg 999 Ft
Ultra viola mosópor, 3 kg, 266 Ft/kg 799 Ft
Clin pumpás ablaktisztító, 500 ml, 878 Ft/l 439 Ft
Vape  kombi, elektromos  

szúnyogriasztó készülék 1499 Ft
Vape  herbal, szúnyog,kullancsriasztó,  

100 ml, 9990 Ft/l 999 Ft 
Vape szúnyogírtó spirál 10 spirál/doboz  459 Ft

Apróhirdetés
A Miskolci Egyesített Szociá-
lis, Egészségügyi és Gyermek-
jóléti Intézmény szakképzett-
séggel rendelkező munkatársat 
keres házi segítségnyújtás szol-
gáltatásba, gondozó munka-
körbe azonnali kezdéssel. Tel.: 
46/560-206

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz -
kar to no zás, lambé riá zás, fila-
góriák, elő tetők, kerítések, kerti 
házak és egyéb famunkák készí-
tése; Ve lux ablakok beépítése, 
cseréje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőztetése. 
www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 
06-20/460-6775. 

Angol, német nyelvtanfolyam. 
60x45 perces tanóra előjegyzés-
sel csak 45 ezer Ft. Érdeklődni: 
06-46/742-485. Ügyfélfogadás: 
H-P 10.00-18.00. Pannon Educa-
tio Kft. E–001594/2017

Eladó nap el lenző bérhá zi er-
kélyre. Mé re te sz: 150 x h: 200 
cm. Érdeklődni tel.: 46/311-881,  
70/250 0557.

Ingyenes számítógépes  tanfo-
lyam, hétköznap délután, Mis-
kolcon! Korhatár 65 év. A kezdő és 
haladó tanfolyamainkat elvégzők  
60 ezer Ft értékű nyelvtan-
folyamot kapnak ajándékba. 
Az ajándék átruházható! Tel.: 
742-485. Pannon Educatio Kft. 
E-001594/2017. 

Vizes, penészes falak szi ge-
telése! ww.greeen2001.hu Tele-
fon: 30/928-2563.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 65 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um), garázskapuk cseréje óri-
ási kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hu-
pont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. 
Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo: 
9–12 óráig.

Nem italozó, önállóan dol-
gozni tudó ácsot és koráb-
ban ács mellett dolgozó se-
gédmunkást keresek Miskolc 
és környékére, nem csak tetőn 
végzendő munkákra. Tel.: 06-
20/460-6775.
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Mozaik Miskolci Napló12

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak, 
kérjük, jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől csütörtökig, 13-
17 óra között.

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Minden a retróról szólt múlt vasárnap a Miskolctapolcai Strandfürdőben, a „Retro Day” rendezvényén. Egész nap családi 
programokkal, vetélkedőkkel, tombolasorsolással, egészség-tanácsadással, retro ételekkel és koncerttel várta vendégeit a für-
dő. – Fel szerettük volna idézni a régi fürdőzések  emlékét, amikor vasárnap délutánonként a családok kimentek a strandokra 
és jó hangulatban, vidám programokkal együtt töltötték el a hétvégéből fennmaradt időt – nyilatkozta a programról Scheitz-
ner Beáta, a Miskolci Turisztikai Kft. ügyvezetője.                                                                                                FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS

RETRO DAY

Te mivel hűtöd magad a hőségben? 
3

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben né-
hány hűsölési módszert rejtettük el, a nagy meleg 
idejére. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy levél-
ben vagy e-mailben, legkésőbb 2018. szeptem-
ber 5-én éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe 
(3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@
mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket 

beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki. 

Füstben az Avas  
– nagy erőkkel  
vonultak a tűzoltók

Kigyulladt egy borház augusztus 13-án kora délután a történelmi 
Avason, a Latabár-soron. A miskolci tűzoltók nagy erőkkel vonultak 
a helyszínre, az épület teljesen kiégett, személyi sérülés nem történt.

Gyalogosgázolás  
Diósgyőrben

Gyalogosgázolás 
történt augusztus 14-
én este Diósgyőrben. 
A baleset valamivel 
este kilenc óra után 
történt, az Andrássy 
utca 100. szám előtt, 
a diósgyőri városrész 
felé vezető oldalon. A 
külső forgalmi sávban gázoltak el egy gyalogost, úgy tudjuk, a közép-
korú férfi súlyosan megsérült.

Betegszállítóval ütközött egy személyautó a belvárosban
Betegszállítóval ütközött egy Fiat Punto személyautó augusztus 14-

én este Miskolc belvárosában. A két autó a Szemere és az Uitz utca ke-
reszteződésében csapódott egymásnak, a balesetben információink 
szerint senki nem sérült meg. 

Árokba csapódott és felborult egy kamion Miskolcnál
Á r o k b a 

csapódott és 
felborult au-
gusztus 13-án 
délelőtt egy 
magyar, rep-
cét szállító ka-
mion az M30-
as autópálya 
24-es kilomé-
terénél, a mis-
kolci lehajtó-
nál. A sofőr 
beszorult a vezetőfülkébe, a tűzoltók szabadították ki. Helyszíni in-
formációink szerint megsérült, a mentők kórházba szállították.

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

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 - április 20) Gyorsan cselekszik egy várat-
lan helyzetben, ráadásul az így még kedvező fordulatot is vesz. 
Lehet, hogy erre a képességére most mások is felfigyelnek, és 

segítenek abban, hogy kamatoztathassa a tehetségét.

Bika (április 21 - május 20) Őszinte szavakat vár el a héten 
valakitől, de lehet, hogy ő most olyasmit fog mondani, ami fáj-
hat Önnek. Ne feledje, neki nem az volt a szándéka, hogy bánt-

sa Önt, hanem az, hogy megossza a tapasztalatait.

Ikrek (május 21 - június 21) Hallgasson a lelkiismeretére, és 
merjen olyan döntéseket hozni, amelyek ennek megfelelnek - 
még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy nem azt csinálja, amit má-

sok. Ön most is mindig a saját elveidet kövesse.

Rák (június 22 - július 22) Rosszul esik, amikor valaki kiszab-
ja, mit kellene tennie, és nem fogadja el, hogy képes önállóan 
meghozni a saját döntéseit. Ha kell, a héten különösen álljon a 

sarkára, és harcoljon meg azért, amiben hisz.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Minden szempontot 
mérlegelnie kell, mielőtt meghoz egy döntést, azokat is, ame-
lyekről talán magának sem vallja be, mennyire fontosak. Csak 

akkor lesz elégedett a döntéseivel, ha most őszinte lesz magával.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Ne tagadja le, mennyi-
re fontos Önnek egy bizonyos dolog, mert így nagyon fogja majd 
sajnálni, amikor esetleg elveszíti. Legyen a héten nyitott, hiszen 

most sincs semmi oka rá, hogy szégyellje az érzelmeit.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Ezen a héten is ké-
szen kell állnia arra, hogy megvédje a saját érdekeit. Még ak-
kor is, ha nagy Ön körül a nyomás, és kifejezetten olyan irányba 

próbálják terelni, amerre igazából most sem nagyon szeretne menni.

Skorpió (október 24 - november 22) Fel kell vennie a ver-
senyt másokkal, ha azt szeretné, hogy játékban maradjon. 
Olyasmit kell kínálnia, ami mások számára is érdekes lehet, és 

ami egyértelművé teszi, hogy érdemes Önt is talonban tartani..

Nyilas (november 23 - december 21) Minél jobban igyek-
szik ellenállni valaminek, annál nagyobb lesz a nyomás és a kí-
sértés. Ne feledje mi az, ami visszatartja attól, hogy arra a rossz 

az útra lépjen, és tartsa észben, hogy mennyire fontos ez Önnek.

Bak (december 22 - január 20) Későn derül ki valamiről, 
hogy nem annyira kecsegtető, mint ahogyan eredetileg gon-
dolta, de most már nincs visszaút. Próbálja ebből kihozni a leg-

többet, és ne féljen attól, hogy mi lesz az események vége.

Vízöntő (január 21 - február 19) El kell határoznia magát 
valami mellett, és ki is kell tartania, különben úgy alakulhatnak 
az események, ahogyan nem szerette volna. Ne essen két szék 

közül a pad alá, és mindig tudja, mit akarsz.

Halak (február 20 - március 20) Kisebb hibákat mindenki 
elkövethet néha, de nem kell, hogy ezek határozzák meg azt 
az utat, amin jár. Koncentráljon a sikereire, higgye el, ha eléggé 

hisz magában, akkor senki nem tudja majd megállítani.

FORRÓ NYOMON

Több mint hetvenen neveztek be – kicsik és nagyok, ifjak és idő-
sebbek, magyar íjfeszítő népek – a napokban a Hegyalja kupa tör-
ténelmi íjászviadalra, amelyet idén másodszor rendezett meg a Di-
ósgyőri Íjász, Lovas és Hagyományőrző Egyesület a Balogh Liget 
Lovas Klubbal együttműködve.

Íjfeszítők 

A hét fotója
BEREGI LÁSZLÓ     
FELVÉTELE


	Minap01
	Minap02
	Minap03
	Minap04
	Minap05
	Minap06
	Minap07
	Minap08
	Minap09
	Minap10
	Minap11
	Minap12

