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Horizonton a tánc Horizonton a tánc 
A hazánkban edzőtáborozó szaúd-arábiai Al-

Hazem FC ellen lejátszotta utolsó nyári felkészü-
lési mérkőzését (1–1) múlt hét szombaton a DVTK, 
a piros-fehérek vasárnap 19 órától már Felcsúton, a 
Csákvár ellen kezdik meg az NB II idei kiírását. Kon-
dás Elemér a bajnoki rajt kapcsán elmondta: az, hogy 
hogyan sikerült a felkészülés, valójában a bajnokikon 
derül majd ki. A cél azért mindenképpen a feljutás, a 
legnagyobb vetélytárs pedig a Vasas, a Pécs, a Győr, 
az Ajka, a Nyíregyháza és a Szolnok lehet.

Folytatás a 9. oldalon

Elkezdi a DVTK Elkezdi a DVTK 

MÁR KÉRHETŐ  MÁR KÉRHETŐ  
A HARMADIK OLTÁS A HARMADIK OLTÁS 

Harmadfokú hőségriasztás, 
vörös kód, perzselő kániku-
la, amit csak minimálisan 
tudtak tompítani a helyen-
ként megjelenő felhőfoszlá-
nyok – valahogy így foglal-
hatnánk össze a mögöttünk 
hagyott napok időjárását. 

A jövő heti időjárás már 
valamivel változatosabbnak 
ígérkezik Miskolcon. Az Or-
szágos Meteorológiai Szol-
gálat előrejelzése szerint a 
fordulópontot a július 30-ai 
szombat jelenti: vastag felhő-
réteg takarhatja el a napot, 
záporok is várhatóak. A jövő 
hét elején a barométer felül a 
hullámvasútra. Míg hétfőn 

derült ég és 27 Celsius-fo-
kos nappali átlaghőmérsék-
let várható, addig kedden már 
ismét nagyrészt záporesőre 
és zivatarra számíthatunk. A 
nap szerdán ismét kikukkant 
a felhősánc mögül, de csü-
törtökön ismét visszahúzza a 
fejét, hogy teret engedjen az 
esőnek, ami pénteken is bősé-
gesen fog hullani a meteoro-
lógusok szerint. A hőmérsék-
let eközben nem megy lejjebb, 
27-29 fok között alakul majd. 
Egész héten enyhe szél várha-
tó, a páratartalom viszont 40 
százalék környékén lesz az 
előrejelzések szerint, ami mi-
att nagyobb megterhelés ér-
heti a szívbetegeket.

Hullámvasútra ül  Hullámvasútra ül  
a barométera barométer

A harmadik vakcinát azok kér-
hetik, akik már legalább négy 
hónapja megkapták a máso-
dikat.

Miután a kormány dönté-
se értelmében augusztus 1-jétől 
lehetőség nyílik hazánkban a 
harmadik oltás felvételére, a hét 
második felétől már regisztrálni 
is lehet online, a www.eeszt.gov.
hu honlapon a plusz vakciná-
ra azoknak, akik már legalább 
négy hónapja megkapták a má-

sodik oltást. Közben kiderült az 
is, milyen vakcinát lehet kérni 
a harmadik oltáshoz – a Nem-
zeti Népegészségügyi Központ 
(NNK) erről szóló eljárásrendjét 
az országos sajtó is megszerez-
te. Eszerint az AstraZeneca és 
a Janssen után Pfizert, Moder-
nát és Sinopharmot; a Moderna 
és a Pfizer után Sihonpharmot, 
Janssent és AstraZenecát; Si-
nopharm után Pfizert, Moder-
nát, AstraZenecát és Janssent; 
míg Szputnyik V után Pfizert, 

Modernát és Sinopharmot lehet 
választani.

A harmadik oltást elsősorban 
a Covid-19 megbetegedés szem-
pontjából kockázati csoportba 
tartozó időseknek, krónikus be-
tegségben szenvedőknek, elhí-
zottaknak, immunszupprimált 
betegeknek ajánlják; az oltásról 
az orvos dönt, aki konzultálhat 
erről a beteg kezelőorvosával; és 
külön figyelmet kell fordítani az 
autoimmun betegségben szen-
vedőkre.

Az NNK az oltások kombiná-
lását javasolja, de minden oltó-
anyag esetén lehet úgy dönteni, 
hogy valaki ugyanazt kéri, mint 
amit az első két szúrásnál.

Ugyancsak augusztus 1-jétől 
kezdődik el azon 60 év felettiek 
oltási akciója is, akiket korábban 
még nem immunizáltak koro-
navírus ellen. Őket háziorvosok, 
önkéntes orvosok és egyetemi 
hallgatók keresik majd fel sze-
mélyesen.

Tajthy Ákos

Általában gyereknap előtt 
tartják meg, de idén július 
végére halasztották a Moz-
dul az Avas programot. 

A rendezvénysorozaton 
belül lehetett nevezni az 
avastetői sportpályán meg-
rendezett főzőversenyre, 
melyen civilek, egyesületek, 
intézmények és a Velünk a 
Város-frakció önkormány-
zati képviselői is részt vet-
tek. Csaknem száz csapat 
versenyzett a zsűri kegyei-
ért, és vetette be főzőtudá-
sát, miközben a kicsik utó-
lagosan megünnepelhették 
az elmaradt gyermeknapot 
a díjmentes ugrálóvárral. – 

Tizenhat évvel ezelőtt talál-
tam ki a rendezvényt, hogy 
együtt lehessenek az avasiak 

és azok, akik még szeretné-
nek eljönni erre az esemény-
re. Kilencven csapat jelezte 

részvételét – mondta Fodor 
Zoltán, a terület egyik ön-
kormányzati képviselője, aki 
három képviselőtársával, He-
gedűs Andreával, Szarka Dé-
nessel és Szilágyi Szabolccsal 
együtt támogatta az alap-
anyagok beszerzését a Me-
cénás alapból: három és fél 
kilogramm hús, zöldségek, 
zsír, ezen fe lül padokat, asz-
talokat, ivóvizet és tűzifát is 
biztosítottak a jelenlévőknek, 
akiknek így csak a fűszereket 
és a bográcsot kellett vinniük 
a program helyszínére. – Jó 
volt látni újra, hogy az embe-
rek jól érzik itt magukat. Sze-
retnénk megőrizni ezt a ha-
gyományt – tette hozzá.

Közel száz bográcsban rotyogott a gulyásKözel száz bográcsban rotyogott a gulyás
Hirdetés

AA-MED Orvosi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.

honlap: www.aa-med.hu
E-mail: aamedkft@gmail.com

Intézményünkben lehetőség nyílik  
2021. május 10-étől 

elvégeztetésére.   Miskolcon egyedülállóan  a hét minden napján.  
Továbbá megnyitjuk  post-COVID-ambulanciánkat, ahol szakorvosi  

vizsgálattal és labordiagnosztikai vizsgálatokkal együtt  
kapunk képet az Ön állapotáról.  

Részletes információ és  időpont-egyeztetés  

a 06-30/691-88-89-es  
telefonszámon lehetséges.

SARS – CoV2 (COVID 19)  
Antigéngyorsteszt és COVID – 19  

ellenanyagvérteszt 

Augusztus 24-28. között a városba érkeznek a táncvilág leg-
izgalmasabb produkciói a Miskolci Balett meghívására. Idén 
nyáron ugyanis visszatér a pandémia miatt tavaly elhalasztott 
Horizont Fesztivál. A program ötlete öt évvel ezelőtt fogalma-
zódott meg, a cél az, hogy a miskolciak is lássák: a modern 
tánc nem egy ördögtől való dolog, sőt, egy szerethető műfaj. 
Arra is lehetőség nyílik majd, hogy az előadások után különle-
ges sütemények és italok kíséretében a nézők megbeszélhessék 
egymással élményeiket a színház művészbejárója előtt kiala-
kított Fesztivál teraszon a Desszertemnek köszönhetően.

Cikk a 4. oldalon
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Több mint 90 millió forint-
ból készült el a 153 négy-
zetméteres, akadálymen-
tesített épület a Közösségi 
Ház mögött, egy felnőtt- és 
gyermekorvosi rendelővel, 
a védőnői tanácsadás külön 
épületrészben kapott helyet.

A helyiek és az orvosok 
kérése volt, hogy a betegellá-
tást egy korszerű épületben 
biztosítsák. A területen ko-
rábban egy romos, baleset-
veszélyes fa melléképület állt 
kihasználatlanul. Ezt elbon-
tották.

A Széchenyi 2020-as be-
ruházás részeként az épület 
külső homlokzatát és a födé-
met szigetelték, az üzemel-

tetési költségek csökkentése 
érdekében korszerű nyílászá-
rókat építettek be. A padló-
fűtést levegő-víz hőszivattyús 
rendszer biztosítja. Akadály-
mentes parkolót, mozgáskor-
látozott-mosdókat építettek, a 
burkolatok csúszásmentesek.

Az egészségügyi ellátás 
várhatóan augusztusban ve-
szi kezdetét az új orvosi ren-
delőben.

A beruházás a „Miskolc, 
Lyukó városrészben új or-
vosi rendelők építése” című 
TOP-projekt részeként való-
sult meg, 100 százalékban az 
Európai Unió és a Magyar 
Állam hozzájárulásával, az 
Európai Regionális Fejleszté-
si Alap társfinanszírozásával.

Új orvosi rendelőt  Új orvosi rendelőt  
építettek Lyukóvölgyben építettek Lyukóvölgyben 

Hétfőn Bazin Levente kör-
zetében tett bejárást Veres 
Pál.

A Perecest és Bulgárföldet is 
magába foglaló tizenhatos vá-
lasztókerületben folytatódott a 
polgármesteri bejárássorozat. 
Veres Pált Bazin Levente, a tér-
ség önkormányzati képviselő-
je kalauzolta a városrészekben.

A politikusok a program 
során oktatási intézményeket 
is megtekintettek. Ilyen volt 
például a Stadion Sport Tag-
óvoda, melynek rövidesen 
megkezdődik a felújítása. – Az 
intézményre már nagyon rá-

fért a korszerűsítés, hiszen az 
1970-es években átadott épület 
ma már nem felelt meg a kor 
kihívásainak – mondta Bazin 
Levente, aki a polgármester fi-
gyelmét arra hívta fel, hogy a 
pályázatból kimaradt néhány 
olyan elem, ami az itt dolgo-
zó óvodapedagógusok min-
dennapjait megkönnyíti. Ilyen 
lenne például néhány parkoló 
kialakítása az óvoda udvarán.

Megtekintették még a Va-
dász Úti Tagóvodát is Pere-
cesen. Itt tavaly ősszel felújí-
tották a tetőt, és elbontottak 
egy már rég nem használt ké-
ményt is.

– Nem is annyira fejlesztés-
nek nevezném ezt, mint inkább 
a 2019 októbere előtt elmaradt 
karbantartások pótlásának. 
Nagyon nagy hanyagságnak 
tartom egyébként, hogy ez ed-
dig húzódott, hiszen a gyerekek 
biztonságának veszélyeztetésé-
re nincsen mentség. A lényeg 
viszont az, hogy most már biz-
tonságos ez az óvoda is – jelen-
tette ki Bazin Levente.

Virágosítás, korlátok, hidak 
festése, parkrendezés, faülte-
tés és a zöldterületek gondozá-
sa – csak néhány olyan feladat, 
amiket az elmúlt, lassan két év-
ben elvégeztek az érintett vá-

rosrészekben. A politikus úgy 
fogalmazott: ezek olyan mun-
kák, amelyek költségüket te-
kintve apróságnak számítanak, 
viszont mégis sokkal esztétiku-
sabbá, rendezettebbé, élhetőbbé 
teszik a helyiek lakókörnyezetét.

A Bulgárföldön, a Stadion 
utcán idén először helyeztek ki 
virágokat a lámpaoszlopokra, 
Perecesen pedig a Vilma-for-
rás előtti parkot tették teljesen 
rendbe. Miskolc polgármeste-
re úgy fogalmazott, a választó-
kerületben fontos és szükséges 
beruházások történtek az el-
múlt időszakban.

– Az óvodák felújításának 
szükségességét, azt hiszem, 
nem szükséges indokolni – 
mondta Veres Pál. – Ami Pe-
recest illeti: véleményem sze-
rint ez a városrész egy igazi 
gyöngyszeme Miskolcnak, a 
marketingjén kellene egy kicsit 
változtatni, kedvelt kiránduló-
hely is lehetne, hiszen a város 
legszebb részei közé tartozik.

A bejáráson azokat a Deb-
receni Márton téri önkor-
mányzati ingatlanokat is 
megmutatta Bazin Levente a 
polgármesternek, amelyeket 
tovább lehetne hasznosítani.

Tajthy Ákos

MEGÚJULÓ ÓVODÁK,  MEGÚJULÓ ÓVODÁK,  
MEGSZÉPÜLT KÖZTERÜLETEKMEGSZÉPÜLT KÖZTERÜLETEK

Új tető a Stadion Sport Tagóvodán. A biztonság elsődleges. Fotó: Juhász Ákos

A város vezetése 12 tulajdo-
nos cég képviselőivel egyez-
tetett a DAM jövőjéről. A 
vasgyári területtel kapcso-
latban a '90-es évek óta nem 
történt érdemi előrelépés. A 
mostani megbeszélés a lehe-
tőségekről és a problémák 
feltárásáról szólt.

Veres Pál polgármester ki-
fejtette, hogy a jövőbeni tervek 
között szerepel az iparterület 
infrastrukturális fejlesztése, 
az út- és vasúthálózat felújí-
tása, azonban konkrétumok-
ról nem lehet addig beszél-
ni, amíg nem történik meg a 
megfelelő háttérelemzés.

– Tudnunk kell, hogy mely 
területeket milyen módon 
lenne érdemes fejleszteni. Ha 
szeretnénk a DAM-ot kiaján-
lani, értékesítésre alkalmas-
sá kell tenni. Ennek azonban 
vannak feltételei.

A DAM-on belül jelenleg 
158 különböző cég üzemel, 
osztatlan közös formában bir-
tokolják a területet. A piacon 
való érvényesüléshez állandó 
fejlesztésekre lenne szükség, 
ez azonban szinte lehetetlen 
ebben a tulajdoni formában, 
hiszen a változtatásokhoz 
minden tulajdonosnak hozzá 
kell járulnia. Sokan egy irány-
ba eveznek, de vannak olyan 
vállalkozások is, amik más ér-
dekek mentén gondolkodnak, 
és olyanok, amelyek mögött 

kusza, szinte kibogozhatat-
lan tulajdonosi szálak vannak 
– például örökösödési eljá-
rás miatt. Ezért az első lépé-
sek között szerepel a mostani, 
osztatlan tulajdonosi forma 
megváltoztatása.

– Szép számmal érdeklőd-
nek nálunk különböző be-
fektetők, akiket a barname-
zős vagy rozsdaövezetekben 
történő fejlesztések is érde-
kelnek. Ilyenkor elmondjuk, 
hogy a városban van a Digép 
és a DAM: ezeken a helyeken 
működnek eredményes cégek, 
amiket egy romhalmaz vesz 
körül. Amikor pedig a befek-
tetők értesülnek a 158 kézben 
lévő osztatlan közös tulajdon-
ról, akkor egyből elállnak a to-
vábbi tárgyalásoktól.

A tulajdonosok kifejtették: 
azt várják az önkormányzat-

tól, hogy jelöljön ki egy koor-
dinátort, akihez lehetne for-
dulni, és aki foglalkozna ezzel 
a kérdéssel.

A DAM-mal kapcsolatos 
helyzetet bonyolítja, hogy 
több épületet is ipari műem-
lékké vagy helyi védettségű-
vé nyilvánítottak, amelyekre 
speciális feltételek vonatkoz-
nak.

– Azt gondolom, vannak 
valóban jobb sorsra érdemes 
csarnokok, ezeket érdemes 
megóvni. Az alapvető elkép-
zelésünk az ipari hasznosítás, 
de lehetőségként számolunk 
azzal is, hogy teljesen új funk-
ciókat kapjanak bizonyos épü-
letek. Az egyedi gépgyár csar-
noka fesztiválhelyszínként 
vagy rendezvényközpontként 
is hasznosítható lehetne pél-
dául – mondta a városvezető.

– A polgármesterrel megbe-
széltük, az egyik legfontosabb 
kezdőlépés, hogy az osztatlan 
forma helyett egyéni tulajdon-
ba kerüljenek a területek – fog-
lalta össze az elhangzottakat 
Nagy László, az egyeztetésnek 
otthont adó Megépszer Kft. tu-
lajdonosa. – Több koncepció is 
felmerült, meg kell vizsgálni a 
lehetőségeket. Azt is fontosnak 
tartom, hogy – akár befekteté-
sek révén is – a DAM területén 
futó utak szintén magántulaj-
donba kerüljenek, megteremt-
ve a szükséges változtatások és 
a karbantartás lehetőségét.

A tulajdonosok közül töb-
ben szorgalmazták továbbá a 
6-os kapu megnyitását, míg 
mások az úthálózat rendbeté-
telét és a portásrendszer átala-
kítását javasolták.

Bájer Máté

MEGHATÁROZTÁK AZ IRÁNYT MEGHATÁROZTÁK AZ IRÁNYT 

Hosszan tartó, évekig 
méltósággal viselt súlyos 
betegség győzte le a közel-
múltban a Miskolc Televí-
zió egykori munkatársát.

Csetneki Róbert 1977. 
szeptember 17-én szüle-
tett. Két legfőbb szenvedé-
lyét: a sportot és a képalko-
tást egyszerre találta meg a 
miskolci médiában. Veze-
tőoperatőrként több újítás 
részese volt a városi televí-
ziónál. Az első jégkorong-
mérkőzés közvetítésénél az 
általa készített képeket lát-
hatták a tévénézők. A vá-
rosi sportélet szinte min-
den eseményét éveken át ő 
rögzítette, de a sport magá-

nemberként is fontos része 
volt életének. Csetneki Ró-
bert egy évtizeden keresz-
tül dolgozott a Miskolc Te-
levíziónál. A sport mellett 
a kulturális élet meghatá-
rozó pillanatait is az ő ob-
jektívén keresztül láthatták 
a nézők.

Csetneki Róbert 2021. 
július 19-én, életének negy-
vennegyedik évében hunyt 
el. Családja és barátai 2021. 
augusztus 2-án, hétfőn dél-
után 2 órakor kísérik utol-
só útjára a Szent Anna te-
metőben.

A Miskolc Televízió egy-
kori és jelenlegi munkatár-
sai fájó szívvel osztoznak a 
család fájdalmában.

Búcsúzunk  Búcsúzunk  
kollégánktól kollégánktól 

Az infrastruktúrát fejlesztenék, az úthálózatot felújítanák. Fotó: Juhász Ákos

Cseléné Figula Edina önkormányzati képviselő 
fogadóórát tart augusztus 6-án, pénteken 16.30-
tól Szirmán, az Erkel Ferenc utca 47. alatt.

LAKOSSÁGI FÓRUM, FOGADÓÓRA



Az évforduló alkalmából ren-
dezett keddi ünnepségen ki-
tüntetést kaptak a közlekedési 
cég dolgozói is.

A Miskolc Városi Közleke-
dési Zrt. (MVK) hagyománya-
inak megfelelően idén is meg-
emlékeztek azokról, akik 1897. 
július 10-én lehetővé tették és 
elindították a miskolci villa-
mosközlekedést. A központi 
ünnepségen köszönetet mond-
tak azoknak, akik működtetik, 
fejlesztik a helyi közösségi köz-
lekedést.

Demeter Péter, a közlekedési 
vállalat vezérigazgatója köszö-
netet mondott az MVK minden 
munkavállalójának azért, hogy 
az elmúlt másfél évben, a koro-
navírus-világjárvány elmúlt há-
rom hulláma alatt helyt álltak.

– Bízunk benne, hogy ha lesz 
is negyedik hullám, az már ke-
vésbé fogja érinteni a város, a 
cégünk mindennapjait. Mis-

kolccal mint fenntartóval az 
elmúlt másfél évben nagyon 
szoros együttműködő kapcso-
latot sikerült kialakítani. Szű-
kös anyagi források álltak ren-
delkezésre, de nekünk az volt a 
feladatunk, hogy az MVK – és 
úgy általában a városi közös-
ségi közlekedés – működjön, 
még olyan formában is, hogy a 
költségeinket, és ezzel párhuza-
mosan a kibocsátott teljesítmé-
nyünket csökkentenünk kellett. 
Hiszem, hogy mindezek mellett 
Önöknek, az MVK csapatának 
köszönhetően sikerült azokat 
az értékeket megőrizni, amiket 
az MVK és jogelődjei immár 
124 éve képviselnek ebben a vá-
rosban – mondta.

A nehéz helyzet ellenére is 
előretekint a közlekedési cég. A 
vezérigazgató felidézte, az In-
novációs és Technológiai Mi-
nisztérium (ITM) és a Zöld 
Busz Projektiroda pályázatán 
az MVK elsők között indult és 

pályázott 10 új, elektromos au-
tóbuszra, de folyamatban van 
a vállalat értékesítési rendsze-
rének megújítása, és az elekt-
ronikus jegyrendszerrel kap-
csolatban is kiírták már a 
közbeszerzési pályázatot.

A köszöntőt követően elis-
merésben részesültek a mis-
kolci közösségi közlekedésért 
dolgozók: emléklapokat adtak 
át és kiosztották a vezérigaz-
gatói elismeréseket, de díjban 
részesültek azok is, akik 35, 40, 
vagy már 50 éve dolgoznak a 
vállalatnál. A díjazottak teljes 
listáját a minap.hu hírportálon 
találják.

Kárpáti József Attila és Ke-
lemen Zoltán fél évszázada 
dolgozik már az MVK-nál: 
sok-sok, máig tartó barátsá-
guk köttetett a munka során, 
sőt mindketten a vállalatnál 
ismerték meg a feleségüket. 
Kettejüket aztán szerda reggel 
Veres Pál polgármester és Du-

kai Zoltán, a Miskolc Holding 
Zrt. vezérigazgatója is köszön-
tötte.

A közlekedési társaság leg-
magasabb elismerését, a Mesz-
léri Zoltán-díjat idén Bolha 
József kapta. A 2000-ben alapí-
tott díjat azok a főállású szak-
emberek kapják, aki legalább 
egy évtizede dolgoznak a vál-
lalatnál, és kimagasló, mara-
dandó, példamutató munkát 
végeznek a közösségi közleke-
dés érdekében.

Bolha József a MiskolcTV 
Híradójának azt mondta, 
1975-től dolgozik az MVK-nál 
és az elmúlt évtizedekben be-
osztását tekintve volt mecha-
nikai műszerész, művezető 
szerszámjavító és karbantar-
tási csoportvezető is. Kiemelte, 
ezer szállal kötődik a miskolci 
közlekedési vállalathoz, negy-
venhat éve alatt rengeteg bará-
tot és élményt szerzett itt.

Tajthy Ákos
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A csütörtökön kihelyezett 
gyűjtőedények fő célja, hogy 
az összegyűlt kupakokkal 
rászorulókat, alapítványo-
kat segítsenek.

Tíz új, szívalakú kupak-
gyűjtőt helyeznek ki Mis-
kolc önkormányzatának 
kezdeményezésére szerte a 
városban. A szerkezeteket 
csütörtökön délután sajtótá-
jékoztató keretében mutat-
ták be a miskolciaknak.

Veres Pál, Miskolc pol-
gármestere példaértékűnek 
nevezte a kezdeményezést, 
melynek egyik fő célja, hogy 
az összegyűlt kupakokkal 
rászorulókat, alapítványokat 
segítsenek.

– Egyre több helyen lehet 
olvasni arról, hogy ma már 
a mikroműanyagok szinte 
mindenhol jelen vannak a 
környezetben. Az ilyen mó-
don összegyűjtött kupakok 
viszont egyrészt jó célt szol-
gálnak, másrészt az újra-
hasznosításnak köszönhető-
en nem szennyezik, terhelik 
a környezetet, nem gyara-

pítják a mindössze egyszer 
használt, majd eldobott 
műanyaghulladék komoly 
ökológiai problémákat oko-
zó tömegét – hangsúlyozta a 
városvezető.

A gyűjtőedényekbe Mis-
kolc kilenc közterületén le-
het bedobni a feleslegessé 
vált kupakokat: az Árpád 
téren, a Stadion utcai óvo-
dánál, a Szentgyörgy utcán, 
a Klapka utcán, a Tapolcai 
elágazásnál, az Erkel Ferenc 
utcán, a Szeder utcai ABC 
parkolójánál, az Aradi sétá-
nyon az Ellipsum élmény-
fürdő mellett, Martinkert-
városban pedig a Kisfaludy 
utcai élelmiszerüzlet mellett.

A tizedik kupakgyűjtő 
szív a városháza belső udva-
rán, az ügyfélszolgálat Vá-
rosház tér felőli bejáratának 
szomszédságában van, ezt 
avatták fel a képviselők és a 
sajtó jelenlétében.

A kezdeményezés Miskolc 
vezetése és a helyi önkor-
mányzati képviselők összefo-
gásával valósult meg.

T. Á.

Hulladék helyett Hulladék helyett 
segítségsegítség

Az elérhető árú bérlakások 
piacának bővítése, további 
kollégiumi férőhelyek létre-
hozása, a nehéz helyzetben 
lévő családok támogatása: 
így enyhítenének a lakhatá-
si terheken.

– Lakhatási válság van Ma-
gyarországon – jelentette ki 
Varga László országgyűlési 
képviselő csütörtöki sajtótájé-
koztatóján, amelyen az MSZP 
és a Párbeszéd lakhatással 
kapcsolatos reformterveit vá-
zolta. A fenti kijelentést az-
zal indokolta, hogy nem csak 
építkezni drága, de a lakások, 
házak megvétele és bérlése is 
sokba kerül.

– A lakások fenntartása is 
kihívást jelent ma a magyar 
családok számára, azzal pe-
dig, hogy az albérlet milyen 
teher lehet, sok olyan szülő 
szembesül majd a követke-
ző hetekben, akiknek a gyer-
mekét felvették egyetemre. 
A legtöbb bérleményért, kü-
lönösen a nagyvárosokban, 
100 ezer forint feletti össze-
get kell fizetni.

A képviselő egy 2018-as fel-
mérésre hivatkozott, és szerin-
te azóta sem változott érdem-
ben a helyzet.

– A 18-34 év közötti fiatalok 
több mint 60 százaléka még 
mindig a családjával él. Ez az 
adat az utóbbi 3 évben sem ja-
vult, sőt romlott. Az életkez-
dők számára a lakáshoz jutás 
hatalmas problémát jelent.

Varga László az okokról is 
beszélt.

– Az elmúlt 10 évben a la-
kásárak megduplázódtak Ma-
gyarországon. A visegrádi or-
szágok közül nálunk nőttek 
legnagyobb mértékben a bér-

leti díjak is. Ez olyan, szinte 
megoldhatatlan helyzet, ami 
több millió embert érint. Az is 
beszédes adat, hogy az elmúlt 
időszakban évente átlagosan 
több mint 3 ezer embert lakol-
tattak ki hazánkban.

A politikus úgy véli, hogy a 
probléma megoldására fordí-
tott pénzek nem a megfelelő 
helyekre kerülnek.

– A lakhatásra fordított ösz-
szegek hétnyolcadát nem rá-
szorultsági alapon osztja ki a 
kormány. Nagyon fontos vál-
lalásunk – amihez remélem, 
a többi ellenzéki párt is csat-
lakozik –, hogy a rászorulók-

ra fókuszáljunk, és megfelelő 
módon kibővítsük az olyan 
támogatási rendszereket, mint 
például a CSOK. Mindezt úgy 
kell tenni, hogy a nehezebb 
sorsú családok könnyebben 
igénybe tudják venni őket.

Az országgyűlési képviselő 
hangsúlyozta, hogy támogat-
ni kell a kollégiumi férőhelyek 
bővítését, amivel a felsőokta-
tásban résztvevő hallgatók 
lakhatását segítené. Emellett 
arról is beszélt, hogy nem el-
tékozolni kell az önkormány-
zati bérlakásokat, hanem bő-
víteni azok számát.

– A javaslatunk szerint 
évente mintegy 60 milliárd 
forintot kell elkülöníteni a 
központi költségvetésből bér-
lakások építésének és felújítá-
sának támogatására. Ezzel – 
két kormányzati ciklus alatt 
– mintegy 100 ezerrel lehetne 
növelni a bérlakások számát 
úgy, hogy azok megfizethe-
tő lakhatást biztosítsanak sok 
magyar családnak – ismertet-
te az MSZP-Párbeszéd állás-
pontját Varga László.

Bájer Máté

VARGA LÁSZLÓ: MAGYARORSZÁGON VARGA LÁSZLÓ: MAGYARORSZÁGON 
LAKHATÁSI VÁLSÁG VANLAKHATÁSI VÁLSÁG VAN

Fizetni kell a használatá-
ért, de ez korábban is így 
volt – állítja a József utcai 
műfüves focipálya kapcsán 
a Velünk a Város önkor-
mányzati képviselője.

Erdei Sándor sajtótájékoz-
tatón reagált a Fidesz- KDNP 
szóvivőjének korábbi bejegy-
zésére. Hollósy András kifo-
gásolta, hogy fizetős a foci-
pálya, miközben ők annak 
idején „azzal a szellemiség-
gel” adták át a pályát, hogy 
mindenki ingyen használ-
hatja majd. A Velünk a Vá-
ros politikusa viszont azt 
mondja, pont hogy az előző 

városvezetés tette fizetőssé a 
sportpályát, de még az őrzé-
séről sem gondoskodtak, így 
idővel leromlott az állapota. 
Ezt egyébként az üzemeltető 
Miskolci Sportcentrum Kft. 
ügyvezetője, Ujj Péter is meg-
erősítette.

A mostani városvezetés 11 
millió forintból teljesen fel-
újította, például lecserélték 
a műfüvet, új labdafogó- és 
focikapuhálókat szereltek fel. 
Majd megoldották az őrzést 
is. A pályát most már csak 
azok vehetik igénybe reggel 
8 és este 9 óra között, akik az 
üzemeltetőnél előzetesen re-
gisztrálnak.

– Örülnénk, ha a sportpá-
lyákat ingyenessé lehetne ten-
ni, ehhez viszont az is kellene, 
hogy a kormány áldozzon 
pénzt a tömegsport fejlesz-
tésére is – mutatott rá Erdei 
Sándor, aki végül arra kérte 
a helyi fideszes képviselőket, 
hogy „ne hazudjanak, inkább 
valljanak végre színt, például 
arról, hogy milyen kapcsolat 
fűzi őket a román Securitate 
titkosszolgálathoz”.

Fizetős, ahogy Fizetős, ahogy 
korábban iskorábban is

SZÁZHUSZONNÉGY ÉVES A SZÁZHUSZONNÉGY ÉVES A 
MISKOLCI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS MISKOLCI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

Elismeréseket is átadtak az évfordulón. Fotó: Juhász Ákos
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A Páholy 25 rendezvényso-
rozat utolsó négy előadását 
a 19. századi társasági élet 
színtereiről Vámosi Kata-
lin művészettörténész tart-
ja a Színészmúzeumban.

Augusztus 3-án, kedden 
délután 5 órától hallhatunk 
majd arról a szalonról, ahová 
nem társadalmi rang alapján 
voltak bejáratosak az embe-
rek, hanem műveltségük, ol-
vasottságuk határozta meg 
ottlétüket. Élénk élet folyt a 
bálokon is a táncok szünete-
iben, megvitatták az éppen 
aktuális eseményeket, a höl-
gyek pedig nem csak meg-
csodálták, de ki is beszélték 
egymás toalettjeit.

Augusztus 10-én a kávéhá-
zak és a cukrászdák világába 
kalauzol el minket Vámosi 
Katalin művészettörténész. 
A század elején férfiak és 
nők egyaránt eljártak a sok-

szor éjjel is nyitva tartó ká-
vézóba. Később terjedt el az a 
felfogás, hogy úrinő nem jár 
ilyen helyre – ettől kezdve lett 
kedvelt a hölgyek körében a 
cukrászda. Miskolcon is volt 
ilyen népszerű hely, ahol a 
szerelemesek találkát adtak 
egymásnak.

Melyek voltak a kedvelt 
fürdőhelyek a század folya-
mán, és milyen célból lá-
togatták azokat? És milyen 
ruhát viseltek a férfiak és a 
hölgyek sétáik alkalmával? – 
az augusztus 17-ei előadáson 
többek között ezekre a kérdé-
sekre is választ kapunk. Au-
gusztus 24-én pedig a színhá-
zakkal és a kaszinókkal zárul 
a programsorozat.

A rendezvényeken való 
részvétel előzetes regisztráci-
óhoz kötött, az űrlap és a láto-
gatás biztonsági protokollja a 
múzeum honlapján található 
meg.

Zár a Páholy 25Zár a Páholy 25

Harmadik alkalommal 
rendezik meg a Kapuzör-
gető szomszédünnepet és 
közbiztonsági napot, ami-
nek ezúttal is a József utcai 
Ifjúsági Sportpálya ad ott-
hont vasárnap.

A hétvégi családi progra-
mot már kedden beharangoz-
ták: a Balázs Győző téren a 
JAM FIX Rock Band együttes 
adott akusztikus koncertet a 
helyieknek, ezzel is felhívva a 
figyelmet az eseményre.

Az Esély és Részvétel Köz-
hasznú Egyesület Kapuzörge-
tő programjának keretén belül 
ad lehetőséget a Győri kapu-
ban működő közösségeknek 
és a Miskolc közbiztonságára 

ügyelő szerveknek a bemutat-
kozásra. Itt lesz mások mellett 
az önkormányzati rendészet, 
képviselteti magát a megyei 
rendőr-főkapitányság, a ka-
tasztrófavédelmi igazgatóság 
és a polgárőrök, a Miskol-
ci Áldozatsegítő Központ, a 
Magyar Vöröskereszt megyei 
szervezete, a Spider mentőcsa-
pat, a Szimbiózis Alapítvány, 
valamint a Miskolci Otthon 
Segítünk Alapítvány is.

Déltől lehet majd vért is 
adni, 1 órakor pedig megkez-
dődnek a színpadi programok 
a Miskolci Mazsorett Együt-
tes produkciójával. Látványos 
bemutatóval készül a DVTK 
Judo Klub és a KÖDMÖN 
formációs táncegyüttes, de 
a helyszínre érkezik egy tűz-

oltóautó is, amit tüzetesen át 
lehet majd vizsgálni. Akiket 
inkább az állatok érdekelnek, 
azok számára izgalmas perce-
ket tartogat a rendész- és men-
tőkutyák bemutatója.

Aztán nem maradhatnak 
el a verses, zenés, énekes, tán-
cos előadások sem, ahogy a 
mostanihoz hasonló progra-
mok kötelező programelemét 
is megtartják: Bud Spencer 
és Terence Hill után szaba-
don, versenyben mérhetjük le, 
mennyi sör és virsli fér belénk.

A kísérőprogramok között 
mindenki megtalálja majd a 
számítását, sorolni is nehéz: 
a gyerekeket játszóház, baba-
mamasarok ugrálóvárral vár-
ja, és keresik a tudós titánokat 
is. Laci bácsi játékkuckója in-
kább már a játékos kedvű fel-
nőtteknek szól, logikai és mű-
veltségi játékokban mérhetik 
össze tudásukat. A North Ra-
cing Team gépjárműparkja 
viszont valószínűleg minden 
fiút, férfit elcsábít majd.

A vasárnapi családi progra-
mot fél 7-től a JAM FIX Rock 
Band koncertje zárja. A szer-
vezők a műsorváltozás jogát 
fenntartják. A program in-
gyenes látogatható, de helyszí-
ni regisztrációhoz kötött.

Kujan István

ÚJRA SZOMSZÉDÜNNEP  ÚJRA SZOMSZÉDÜNNEP  
A GYŐRI KAPUBANA GYŐRI KAPUBAN

Augusztus 5-én, csütörtökön 
bejárást tartanak a kilátó 
körül, a városi főépítész a 
nagyközönség számára is 
szeretné megmutatni, mi-
lyen elképzelések mentén 
foglalkoznak az Avas, az 
Avastető fejlesztésével.

Az érvényes terveket, az 
ezek kapcsán felmerült kér-
déseket szeretné megmutatni 
és megbeszélni az érdeklődő 
városlakókkal Szunyogh Lász-
ló, a polgármesteri hivatal fő-
építészi kabinetjének vezetője. 
Ezért nyilvános bejárást hir-
detnek csütörtökre. A délután 
5 órakor kezdődő bejárás a té-
vétorony alatti parkoló mellől 
– a néhai Panoráma söröző 
helyéről – indul.

A résztvevők térképet kap-
nak, transzparenseken tekint-
hetik meg a (látvány)terveket. 
A főépítész mellett jelen lesz 
a városi főkertész is, aki szin-
tén beszámol a zöldterüle-
ti fejlesztések koncepciójáról. 
Továbbá meghívást kaptak a 
bejárásra a tervezésben részt 
vevő építészek is.

Mint ismert, három pro-
jekt vonatkozik jelenleg erre 
a területre Miskolc önkor-
mányzatánál: megújul a kilá-
tó, például padlóig üvegezik a 

presszószintet, megvilágítják 
a toronycsúcsokat és a szinte-
ket. Aztán: a most is meglé-
vő teraszok mindegyike más-
más közönséget céloz majd 
meg. A Horváth-tetőn pik-
nikezésre, bográcsozásra al-
kalmas teret szeretnének lét-
rehozni a családok számára. 
Lesz egy kellemes hangulatú 
sétatér az idősebb korosztály-
nak, de a fiatalokra is gon-
doltak: új játszótereket is te-
lepítenek majd, ahol három 
különböző korosztálynak (a 
0-4 évesek, a 4-12 évesek és 
a 12-16 évesek) nyújtanak 
szórakozást a játékok; lesz 
fitnesz park, street workout-, 
outdoor gym- és skate-pálya, 
mászófal és parkourelemek. 
Sőt a fejlesztések során a ku-
tyásokra is gondoltak, egy te-

rasszal nekik és kedvenceik-
nek is készülnek.

A program részeként meg-
újul a Csáti sor és Latabár sor 
közötti lépcsősor, a Latabár 
sori kilátóterasz, a Lajos sori 
lépcsősor, a Sziget sori lép-
csősor, a Rácz sori lépcsősor, 
az Arnóti sor és a Csabai sor 
közötti átkötés is. Túl ezen, a 
fejlesztés tartalmazza még a 
felületi fagyások kezelését, a 
lépcsőt követő pillérek javítá-
sát, csapadékvízelvezető-há-
lózat felújítását, a sétányok 
burkolását andezit kockakő-
vel és bazalt nagykockakővel, 
a tereprendezést, a meglévő 
burkolatok felújítását, a tám-
falak rendezését, a világítás 
helyreállítását, növénytelepí-
tést és a kilátóteraszok komp-
lett megújítását is.

Bemutatják, mit terveznek  Bemutatják, mit terveznek  
az Avassal az Avassal 

Idén nyáron visszatér a pan-
démia miatt tavaly elhalasz-
tott Horizont Fesztivál. A 
Miskolci Balett meghívásá-
ra augusztus 24-28. között a 
városba érkeznek a táncvilág 
legizgalmasabb produkciói.

Szerda délután közel-kele-
ti ritmus uralta el a Miskolci 
Nemzeti Színház jegyirodá-
ja mellett a plakátmagányban 
mosolygó oszlopok nyugal-
mát: a balett-társulat táncosai 
egy részletet mutattak be abból 
a műsorból, amit legutóbbi lá-
togatásakor az amerikai ko-
reográfus, Garreth Smith álmo-
dott meg, és ami a Horizonton 
debütál majd.

A nyár végén ugyanis 4 or-
szág 9 előadása várja a tánc-
kedvelő közönséget a miskolci 
teátrumban. A fesztivál beha-
rangozó sajtótájékoztatóján 
Kozma Attila, a Miskolci Balett 
művészeti vezetője ismertette 
a részletes programokat, vala-
mint bemutatta azt az installá-
ciót is, amely a rendezvény ide-
je alatt a színház épülete előtt 
kap majd helyet. Juhász Kata-
lin dísz let- és jelmeztervező ál-
modta meg a Horizont szobrát, 
amely a táncos eszközét, a testet 
jeleníti meg a kortárs művészet 
szellemében. De megjelennek 
rajta a Piet Mondrian holland 
festőre jellemző színes geomet-
riai formák is.

– A külföldi nagyvárosok-
ban mindig csodálattal néztem, 
hogy egy-egy fesztivál ideje 
alatt milyen művészeti instal-

lációk díszítik a közterületeket. 
Ezt szerettük volna Miskolcon 
is meghonosítani. Úgy gondol-
tuk, hogy a kortárs táncot ez a 
kezet és lábat formázó alkotás 
tudná leginkább megeleveníte-
ni – fogalmazott Kozma Attila.

Felidézte, hogy öt évvel ez-
előtt fogalmazódott meg a fesz-
tivál ötlete, amikor Béres Attila 
igazgatóval arról beszélgettek, 
hogyan lehetne közelebb hozni 
a tánc műfaját a miskolciakhoz. 
Magyar és külföldi táncegyüt-
teseket akartak idehozni (akik 
korábban többnyire csak Buda-
pesten léptek fel), hogy a mis-
kolciak is lássák: a modern tánc 
nem egy ördögtől való dolog, 

sőt: szerethető műfaj. – Ezen az 
úton jártunk három éven át – 
mutatott rá Kozma Attila.

Bár többnyire az áprilisban 
tartott tánc világnapja hetén 
szokták megrendezni, a vírus 
miatt tavaly elmaradt, így idén 
negyedik alkalommal lesz Mis-
kolcon Horizont Fesztivál, ahol 
arra is lehetőség nyílik majd, 
hogy az előadások után külön-
leges sütemények és italok kí-
séretében a nézők megbeszél-
hessék egymással élményeiket 
a színház művészbejárója előtt 
kialakított Fesztivál teraszon. 
Vargáné Bodnár Henriett, a 
Desszertem üzletvezetője és 
egyik tulajdonosa a sajtótájé-

koztatón elmondta, az elmúlt 
években a cukrászda találko-
zóhellyé vált, ahol a nézők és 
művészek összefuthatnak és 
kötetlenül beszélgethetnek – és 
a Horizont erre újabb jó alkal-
mat kínál.

– Mivel nemzetközi fesztivál-
ról van szó, mi is nemzetközi 
ízekkel készülünk. Olyan süte-
mény- és italkülönlegességeket 
kóstolhatnak majd a meghosz-
szabbított nyitvatartással mű-
ködő Fesztivál teraszra érkezők, 
amik a hétköznapokban nem 
szerepelnek a kínálatban.

A fesztivál részletes programja 
a minap.hu oldalon olvasható.

Bájer Máté

MISKOLCON A TÁNCVILÁGMISKOLCON A TÁNCVILÁG  

Horizont Fesztivál: a kortárs művészet szellemében. Fotó: MNSZ/Hajdufi Péter

Javítanak, szépítenek. Megújul a kilátó környéke. Fotó: Juhász 
Ákos

Várják a családokat a sportpályán. Fotó: Mocsári László
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Kilencedik alkalommal, 
a nyár utolsó hétvégéjén 
kelti életre a miskolci tör-
ténelmi avasi pincesort az 
ország egyik legkülönlege-
sebb adottságú borgaszt-
ronómiai fesztiválja, az 
Avasi Borangolás.

Egy év kihagyás és egy on-
line Kanapéfesztivál után 
idén augusztus 26-28. között 
újra megrendezi a Miskolczi 
Borbarátok Társasága Egye-
sület a tradicionális miskolci 
pincekultúra hagyományai-
nak újjáélesztését célzó Ava-
si Borangolást. Életre kelnek 
majd az avasi pincesorok, 
nyitnak a pincegazdák, ér-
keznek borászok és vendéglá-
tók, lesznek művészek és ze-
nészek.

Miskolc belvárosától nem 
messze, az avasi domboldal 
patinás pincesorai és hangu-
latos utcái ismét kiváló hely-
színei lesznek baráti összejö-
veteleknek, minőségi bor- és 
gasztronómiai élmények 

megélésének és a történelmi 
avasi pincesorok helyi érté-
kei felfedezésének. A külön-
leges helyszíneken számos 
műfaj felvonultatása mind a 
zenei, mind a kiegészítőprog-
ramokat illetően többnapos 
szórakozást biztosít majd fi-
ataloknak, felnőtteknek és 
családosoknak egyaránt. 
Lesznek gyermekprogramok 
is, és idén újdonság lesz a kéz-
műves vásár.

A rendezvény első napja 
ismét szakmai nap lesz, ahol 
borászok és szakértők tarta-
nak előadásokat, bemutató-
kat. Pénteken és szombaton 
a már megszokott módon az 
avasi pincesor teljes területén, 
a Kisavastól a Nagyavasig 
nyitnak a pincék és borházak, 
helyi gazdák és országosan is-
mert borászok kínálatával.

Még több információ a 
program hivatalos Face-
book-oldalán (facebook.com/
avasiborangolas), valamint a 
Borangolás honlapján (bo-
rangolas.hu).

Ismét borangolhatunk Ismét borangolhatunk 
majd az Avasonmajd az AvasonEgy különleges recepttel jelentkezik Gönczi Tamás, az 

Avalon Sörkert séfje: sous vide (szuvid) kacsamell ka-
ramellizált cikóriával, cseresznyével és turbolyás burgo-
nyapürével. Jöhet?

A fő alapanyag, amiből a séf 
kiindult, az a cseresznye volt, 
ehhez párosította Gönczi Ta-
más a szuvidált kacsamellet, 
ami tökéletesen illik hozzá.

– A karamellizált cikória 
édességével tökéletesen el-
lensúlyozza a cseresznye lágy 
savasságát. Egy vajas burgo-
nyapürével rakjuk fel az i-re a 
pontot, amit a friss, zamatos 
turbolya édeskés, ánizsra em-
lékeztető íze dob fel.

A cseresznye az egyik leg-
kedveltebb kora nyári gyü-
mölcs. Érvédő, illetve szív-
izom-erősítő hatásáról ismert 
a gyógyászatban. Jelentős a 
C-vitamin- és az antioxidáns 
tartalma. A cikóriának szint-
úgy magas a vitamin- és az 

antioxidáns tartalma. A szív- 
és érrendszeri problémával 
küzdők, magas vérnyomás be-
tegségben szenvedők számára 
is bátran ajánlják fogyasztásra.

Elkészítés: A burgonyát 
megpucoljuk, nagyobb koc-
kákra vágjuk, és enyhén sós 
vízben puhára főzzük.

Míg fő a burgonya, a ka-
csamell bőrös oldalát kereszt-
be beirdaljuk. Bedörzsöljük 
a húst tengeri sóval, durvá-
ra őrölt borssal. Egy zacskóba 
tesszük a kacsamellet friss roz-
maringgal és egy darab vajjal. 
Egy vákuumozógép segítségé-
vel légmentesen lezárjuk. Szu-
vid kádban 58 Celsius fokon 1 
órán át hőkezeljük.

A megfőtt krumplit leszűr-
jük, kiterítjük, és hagyjuk, 
hogy a felesleges nedvesség gőz 
formájában távozzon a burgo-
nyából. Ezután egy tálba tesz-
szük, belekeverjük a vajat, ke-
vés tejet, majd sózzuk, és egy 
habverő segítségével kihabo-
sítjuk. Hozzáadjuk az össze-
vágott, friss tu'rbolyát. Az így 
kapott burgonyapürét bele-
töltjük egy habzsákba.

A kacsát kivesszük a vá-
kuumcsomagból, majd egy 
serpenyőben vajat olvasztunk. 
Beletesszük a kakukkfüvet és a 
fokhagymát, majd a kacsamel-
leket körülbelül egy percen ke-
resztül – folyamatosan locsol-

va – megpirítjuk benne. Nyolc 
percig hagyjuk pihenni.

A visszamaradt vajas zsira-
dékhoz egy kis kanál cukrot 
adunk, és megvárjuk, amíg 
elkezd karamellizálódni. A 
hosszában kettévágott, jól 
megtisztított cikóriát a vágá-
si felülettel lefelé a serpenyőbe 
tesszük. Mikor aranybarná-
ra pirult, megfordítjuk, és egy 
kevés zöldségalaplevet hozzá-
adva ressre pároljuk.

A serpenyőben maradt 
alapleves zsiradékot beforral-
juk, egy kis kocka vajat adunk 
hozzá, majd egy marék friss, 

kimagozott cseresznyét. Nem 
főzzük, csupán pár másodper-
cig átforrósítjuk a cseresznyét.

Tálalásnál a kacsamellet 
hosszanti irányban kettévág-
juk. A tányér közepére a hab-
zsákból kifújjuk a turbolyás 
burgonyapürét. Közvetlenül 
mellé helyezzük a karamelli-
zált cikóriát, majd srégen rá-
tesszük a rozékacsamellet. 
Meglocsoljuk a cseresznyés 
jus-vel és megszórjuk a friss 
turbolyával. Egy pár friss, ro-
pogós vérsóskalevél remekül 
feldobja ezt az amúgy is extra-
vagáns ételt.

Gasztroműsorunk új részé-
ben Cser Ádám zeneigazga-
tóval főztünk a Nyári Szíház-
ban, majd a Vendelin Étterem 
konyhájába látogattunk.

Miskolc nem épp a Mediterrá-
neum közepén fekszik: itt több-
nyire nem számít gyümölcsnek, 
amiből nem lehet pálinkát főz-
ni, és a tengerekből is viszony-
lag kevés van készleten. Ezekből 
adódik, hogy a tenger gyümöl-
csei sem tartoznak a leggyako-
ribb konyhai alapanyagok közé 
B.-A.-Z. megyében. Azonban 
van egy hely – egy örökké válto-
zó világ –, ahol rendre valóság-
gá változnak az elképzelhetetlen 
dolgok.

A Miskolci Nemzeti Színház 
(MNSZ) része a Nyári Színház 
is, ami idén kiemelt szerepet ka-
pott a teátrum életében. A vírus-
járvány hosszú kiesést hozott: 
ezt pótolták be úgy, hogy nem 
tartott nyári szünetet a színház. 
Több darabot is „kivittek” a csil-
lagfényes égbolt alá. 

Cser Ádám zeneigazgató a ze-
nekari árok mellett otthonosan 
mozog a konyhában is. Most 
a két szerelmét, a színházat és 
a gasztronómiát hoztuk ösz-
sze Acéllábos műsorunk Gaszt-
roXtreme részében. A színpad 
volt a konyha: felállítottuk el-
maradhatatlan gázrezsónkat, és 
előkerültek a különböző alap-

anyagok is. Cser Ádám egy 
népszerű spanyol ételt, paellát 
készített, aminek az alapját a 
kerekszemű rizs mellett a tőke-
halfilé, a tintahal, a garnéla és 
a kékkagyló adta. Némi bor és 
sáfrány is került az ételbe, ezzel 
is erősítve a valenciai ízvilágot. A 
főzéshez pedig zene is illik: Nagy 
Nándor, az MNSZ korrepetíto-
ra szelídítette meg a zongorát a 
kedvünkért, és játszott igazi él-
ményzenét.

„Tudja, Vendelin fiam, én leg-
inkább vadat szeretek ebédelni" 
– mondta Krúdy Gyula regényé-
nek kultikussá vált filmválto-
zatában Szindbádként Latino-

vits Zoltán a pincért alakító – és 
egyébként nála 7 évvel idősebb 
– Szénási Ernőnek. A film tu-
lajdonképpen egy mesés illúzió, 
amiben hatalmas szerepe van a 
konyhának, az ételeknek, az evés 
fenséges élvezetének. Magya-
ros „zabálás ez” a szó legszen-
tebb értelmében. A sétálóutcán 
található Vendelin Étterem – a 
tulajdonos, Szabó Csaba szerint 
– éppen ezt a hangulatot szeret-
te volna megragadni: itt jártunk 
műsorunk miskolci éttermeket 
bemutató Ízi részében.

Bár nem vadat készítettünk, 
nem távolodtunk el a magyar 
konyhától: az étterem séfje, Bitó 

Tivadar azt mutatta meg, ho-
gyan készül náluk a hagyomá-
nyos nemzeti konyha egyik 
alapköve, a kakasherepörkölt. 
Kifejezetten megosztó étel-
ről van szó: sokan rá se bírnak 
gondolni, hogy a kakasok miat-
tuk kukorékoljanak néhány ok-
távval magasabb hangon, míg 
mások szerint a sarkantyús ba-
romfik legnemesebb része kivá-
ló lábasba való alapanyag. Bár a 
név maradt, a kakasherét a leg-
több helyen pulykára váltották: 
így történt ez a Vendelin Étte-
remben is, ahol egyébként az ét-
lapon is szerepel ez a fogás.

Bájer Máté

A TENGER ÉS A KAKAS KINCSEI A TENGER ÉS A KAKAS KINCSEI 

Cser Ádám a színházi árok mellett a konyhában is otthonosan mozog. Fotó: Parai Roland

Idén is megtartotta nyári 
fesztiválját Miskolc pala-
csintázója.

Csütörtökön egészen éj-
félig kóstolhattuk a pompás 
palacsintakölteményeket a 
Creppy Centerben és a pala-
csintaházban. Második alka-
lommal rendezte meg a pala-
csinták éjszakáját a miskolci 
étterem.

Este 6 órától a Galiba tár-
sulat Lúdas Matyi előadása 
szórakoztatta a kisebbeket, 
sztárvendégként feltűnt Pala-

csinta Patrik is, aki saját mű-
sorral és egy palacsintafordí-
tó versennyel örvendeztette 
meg a rajongókat. A legügye-
sebbek Creppy- ajándékokkal 
gazdagodtak. 8 órakor bemu-
tatták a vadonatúj Creppy 
bort, amit meg is lehetett kós-
tolni. Az esti hangulatról Dj 
Bordee ritmusai, a Creppy 
Center látványkoktélpultja 
és az éjszaka palacsintái gon-
doskodtak. Mindezek mel-
lett kellemes nyáresti hangu-
lat várta a palacsintázókat a 
Kisavason.

Éjszakai palacsintázás Éjszakai palacsintázás 
MiskolconMiskolcon

Újra koccannak a poharak. Fotó: Beregi László

KÜLÖNLEGES KACSAMELL A SOUS VIDE KÁDBANKÜLÖNLEGES KACSAMELL A SOUS VIDE KÁDBAN

Hozzávalók (4 főre):
4 db kacsamell (200-230 
g per darab)
2 db cikóriasaláta
1,5 kg burgonya
40 dkg cseresznye
4 szál rozmaring
4 szál kakukkfű
4 gerezd fokhagyma
fél csokor turbolya
40 dkg vaj
1 dl tej
zöldségalaplé
8 db vérsóskalevél
tengeri só, durvára őrölt 
bors
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Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki  
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:

l üzemi adminisztrátor l targoncavezető l pénzügyi- 
számviteli munkatárs l csomagoló l villanyszerelő  

l anyag-előkészítő l CNC gépkezelő l betanított gépkezelő
Amennyiben bármelyik munkakör felkeltette érdeklődését, kérjük, jelezze nekünk,  

felvesszük Önnel a kapcsolatot.Részletesebb állásajánlatainkról honlapunkon tájékozódhat:

www.myhrteam.hu
Elérhetőségeink: +36 46 612 212, jelentkezes@myhrteam.hu,  

3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt./3.

MERRE MERRE 
TOVÁBB?TOVÁBB?
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Péntektől augusztus 8-án 
éjfélig van lehetőségük a 
diákoknak, hogy pótfelvéte-
lire jelentkezzenek.

Július 22-én, csütörtökön 
nyilvánosságra hozták az idei 
felsőoktatási felvételi pont-
határokat, ezzel eldőlt, hogy 
a mintegy 102 ezer jelentkező 
közül az általános eljárásban 
hányan kerültek be egyetem-
re, főiskolára. Azoknak sem kell 
csüggedniük azonban, akik-
nek ez nem sikerült, az intéz-
mények pótfelvételi eljárást 
hirdetnek.

Itt is van minimumpontha-
tár, méghozzá ugyanaz, mint 
az általános felvételin. Azaz 
alap- és osztatlan szakokon 
legalább 280, felsőoktatási 
szakképzéseken legalább 240, 
mesterszakokon pedig lega-
lább 50 pont kell ahhoz, hogy 
egyáltalán elfogadják a jelent-
kezést. Fontos szabály, hogy 
a pótfelvételin általában csak 
azok vehetnek részt, akik az 
idei általános felvételire egy-
általán nem jelentkeztek, vagy 
jelentkeztek ugyan, de egyet-
len szakra sem kerültek be. 
Vagyis a pótfelvételi nem jó 
megoldás azok számára, akik 
a „sima” felvételin az első vagy 
a második helyen megjelölt 

szakra nem jutottak be, a har-
madik vagy éppen a negye-
dik helyen megjelölt képzés-
re viszont nem szeretnének 
beiratkozni, inkább újra neki-
futnának a felvételinek. Ők a 
pótfelvételire nem jelentkez-
hetnek, legközelebb a kereszt-
féléves felvételin próbálkoz-
hatnak.

Lapunk érdeklődésére a Mis-
kolci Egyetem részéről azt nyi-
latkozták, hogy minden olyan 
képzést meghirdetnek, ami a 
2021-es általános felsőokta-
tási felvételi eljárásban elin-
dult, és ahová felvettek hall-
gatót. Informatika-, műszaki, 
egészségtudományi, gazda-
ságtudományi, természettu-
dományi képzésben, valamint 

pedagógus- és osztatlan tanár-
képzésben és szociális mun-
ka alapszakon magyar állami 
ösztöndíjas helyekre is lehet 
jelentkezni a költségtérítéses 
képzések mellett.

Az intézmény arról is tájé-
koztatta lapunkat, hogy a Ka-
zincbarcikán, nappali és le-
velező munkarendben ősszel 
induló vegyészmérnöki kép-
zésre csak pótfelvételin lehet 
jelentkezni.

Ami a lehetséges létszá-
mokat illeti, azok részletesen 
– csakúgy, mint a normál eljá-
rásban – a felvi.hu oldalon lesz-
nek elérhetőek. Igaz ez mind a 
nappali alap-, mind pedig a 
költségtérítéses képzésekre.

Kujan István

Már lehet jelentkezni  Már lehet jelentkezni  
a pótfelvételirea pótfelvételire

Pótfelvételin is be lehet kerülni. Fotó: Mocsári László

Augusztus 7-én és 8-án rendezik meg az I. Nyíregyházi Fu-
tófesztivált az Orha Művek támogatásával, melyet a Mo-
zaik Med Sportegyesület, valamint futóközössége hívott 
életre. A versenyre különböző távokon és korcsoportban 
lehet nevezni, amit a hivatalos honlapon online, illetve az 
esemény napján a helyszínen lehet megtenni. A rendezők 
változatos programmal, köztük egy különleges – úgyne-
vezett Exoskeleton – külső robotváz bemutatására készül-
nek, sőt a verseny első métereit is ezzel az eszközzel fogják 
megtenni. 

Három éve, 2018-ban indí-
totta el ingyenes közösségi fu-
tóprogramjait a Mozaik Med 
Sportegyesület, ami az egész-
séges életmód és minden-
napi testmozgás előnyeire 
szeretné felhívni a figyelmet. 
Edzéseik heti rendszeresség-
gel Debrecenben, Nyíregyhá-
zán és a Tokaji-hegyen (tar-
cali starttal) minden esetben 
edzői háttérrel és orvosi je-
lenlét mellett zajlanak – a tel-
jes szakmai stáb tagjai pedig 
futóedzők, orvosok, dieteti-
kusok és gyógytornászok. A 
kezdeményezést az évek alatt 
egyre növekvő érdeklődés 
követte, így a Mozaik Med 
csapata úgy döntött, idén 
augusztus 7-8. között kétna-
pos futófesztivált szervez. Az 
esemény részeként a Moza-
ik Med jótékonysági futást is 
tart, amelyre leadott nevezé-
si díjakat teljes egészében a 
Jósa András Kórház Gyermek-

rehabilitációs osztályának tá-
mogatására, a Kérlek Segíts 
Alapítványnak ajánlják fel, ami 
innovatív robotika-eszközök 
beszerzésére és az obes (elhí-
zott) gyermekek táboroztatá-
sára gyűjt.

Az eseményen rengeteg 
program lesz látható és hall-
ható. Többek között lesz mo-
tivációs est, ahol neves, or-

szágosan elismert sportolók 
tartanak motivációs előadá-
sokat, illetve egy exo skeleton 
névre keresztelt külső robot-
vázat is bemutatnak a ren-
dezők az Ekso Bionics és a 
Vodafone támogatásával, 
amelynek köszönhetően tö-
redékére csökkenthető egy 
baleset után a sok esetben 
hosszú éveken át tartó reha-
bilitációs időszak. A motiváci-
ós előadások 16 órai, az exo-
skeleton bemutatás 16.40-es 
kezdettel látható az első na-
pon a nyíregyházi Váci Mihály 
Kulturális Központban, amely-
re a belépés a Futófesztivál 
nevezéséhez kötött. A futók 
mellett az önkénteseket, part-
nereket is szeretettel várják a 
szervezők.

Különleges megnyitóval indul 
az I. Nyíregyházi Futófesztivál

Augusztus 7-ei programok (1. nap)
• 15.30 Kapunyitás
• 16.00 Hivatalos megnyitó
•  16.20 dr. Borza Helga, Mozaik Med futónagykövet, 

spartan race-versenyző – Akadályok a pályán és a 
mindennapokban

• 16.40 Csépke Bence - Exoskeleton-bemutató
•  17.00 Belus Tamás terepultrafutó – A műtőasztal-

ról a világbajnokságra
•  17.30 Kovács Szilárd 12x ironman – Én is lehetek 

Ironman? 
•  17.50 Simonyi Balázs spartatlonista, filmrendező 

-  Futással a mentális egyensúlyig.
• 18.50 Kérdezz az előadóktól!
• 19.45 Kapuzárás

Augusztus 8-ai programok (2. nap)
• 6.30 – 8.00 Helyszíni nevezés, rajtcsomagfelvétel
• 8.00 – 8.05 Megnyitó

• 8.05 – 8.15 Melegítés futóedző vezénylésével
•  8.15 – 8.30 Rajtvonal mögötti felsorakozás kez-

dete (21 km)
•  8.30 – 11.20 PLATÁN AUTÓHÁZ FÉLMARATON 21 

km rajt – egyéni, páros, trió
• 8.30 – 8.40 10 km-en indulók rajtelfoglalása
•  8.40 – 10.00 FMEDICAL MAGÁNKLINIKA 10 km 

rajt 
• 8.40 - 8.50 5 km-en indulók rajtelfoglalása
• 8.50 – 9.35 5 km rajt 
•  11.20 – 11.40 MOZAIK MED Jótékonysági táv (1 

km)
• 11.45 – 12.05 Gyermekfutam (1 km)

A szervezők a fesztivál kezdetéig várják a továb-
bi nevezéseket, önkénteseket és támogatókat. Rész-
letek az esemény hivatalos honlapján érhetők el a 
https://www.nyiregyhazifutofesztival.hu webolda-
lon. Az esemény elnöke dr. Bana Richárd.

Amikor nem sikerül elérni 
a kitűzött célt, az em-
ber nagyon csalódott tud 
lenni, a pillanatnyi borús 
jövőkép azonban nagyon 
hamar átértékelhető – véli 
Losonczi László, a My HR 
Team Személyzeti Szolgál-
tató Kft. ügyvezetője. Azt 
is elmagyarázza, miért lát-
ja így a helyzetet.

– Világunk összetett, a ké-
sőbbi karrierutunkhoz sokfé-
le ismeretre lesz majd szük-
ségünk. Ezért, ha mégis úgy 
alakul, hogy rendelkezésre áll 
egy év a következő felvételi-
ig, akkor számos hasznos is-
meret és tapasztalat megsze-
rezhető a köztes időszakban. 
Például tökéletesíthetjük 
informatikai ismereteinket 
(mindig van hová fejlődni), 
szerezhetünk gépjárműveze-
tői engedélyt, ha pedig már 
van, akkor egy újabb kate-
góriával bővíthetjük azt. Be-
levághatunk egy újabb nyelv 
megtanulásába, vagy a meg-
lévő nyelvismeretünket töké-
letesíthetjük, vagy egy tan-
folyamon elsajátíthatunk az 
érdeklődésünknek megfelelő 
szakmai ismereteket, de akár 
belekóstolhatunk a munka vi-
lágába is.

Losonczi László szerint az 
így megszerzett tudás és ta-

pasztalat nagyon sokat segít-
het a pályaválasztásban, a he-
lyes irány megtalálásában és 
a későbbi szakmai kibontako-
zásban is. – Nem utolsó sor-
ban kapcsolatba kerülhetünk 
olyan emberekkel, akik ké-
sőbb segítségünkre lehetnek 
karrierünk során. Sokszor a 
gyakorlatban megtapasztalt 
személyes élmény megerő-
sítheti, de akár módosíthat-
ja is a szakmai életutunkat. 
Nyitottnak kell lenni, és bát-
ran bele kell vágni a kiegészí-
tő ismeretek megszerzésébe, 
még ha látszólag nem is esik 
tökéletesen egybe a közvet-
len elképzelésünkkel.

Akár estin is
A Miskolci Szakképzési 

Centrum nemcsak a közép-
fokú beiskolázás előtt álló 8. 
osztályosoknak kínál lehe-
tőséget a szakmai oktatás-
ban való részvételre, hanem 
azoknak a középiskolás ta-
nulóknak is, akik vagy nem 
jelentkeztek felsőoktatásba, 
de szeretnék tanulmányaikat 
folytatni vagy akiknek nem 
sikerült elérni az egyetemi 
felvételihez szükséges pont-
számokat.

– A felnőttoktatásban alap-
vetően 2 éves – de akár 10 
hónap alatt is elvégezhető 
– képzéseket kínálunk, első-

sorban nappali, de akár esti 
munkarendben is. – írták ér-
deklődésünkre. – A képzés-
ben sikeresen végzők felsőfo-
kú végzettséget nem igénylő 
munkakör betöltésére lesz-
nek alkalmasak. Dönthetnek 
úgy, hogy elhelyezkednek a 
munkaerőpiacon, vagy azo-
nos ágazatban folytatják ta-
nulmányaikat felsőfokú intéz-
ményben. Ez utóbbi esetben 
a felvételi eljárás során a meg-
szerzett tudás akár pluszpon-
tokra is váltható.

Amennyiben a tanuló a kö-
vetkező felvételi eljárásban 
felvételt nyer egy egyetemre, 
úgy sem szükséges a szakmai 
képzést megszakítani, hiszen 
az egyetemi tanulmányok és 
a szakmatanulás párhuzamo-
san folytatható.

– Centrumunk iskolái nap-
pali munkarendben több 
mint 10 ágazatban indítanak 
képzéseket az építőipartól 
kezdve a gépészeten és turiz-
muson át egészen a szépésze-
tig, csak pár példát említve. A 
tanulói jogviszony olyan elő-
nyökkel jár, mint az ösztön-
díj, diákigazolvány, a szociá-
lis juttatás lehetősége vagy 
az, hogy a szakmai gyakorlat 
szakképzési munkaszerződés-
sel – így munkabérrel – duális 
képzésben valósul meg.

Bájer Máté

REMÉNY AKKOR IS VAN, REMÉNY AKKOR IS VAN, 
HA NINCS ELÉG PONT HA NINCS ELÉG PONT 
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APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink! Adják fel ap-
róhirdetésüket kedvezményes 
áron a Miskolci Naplóban hétköz-
nap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Tel.: 70/795-7402, 30/499-8630
E-mail: info@mikom.hu

HITELKIVÁLTÁS – 7 M Ft-ig,  
csökkentjük a törlesztőrészleteket*

FELÚJÍTÁSI KÖLCSÖN  
3 M Ft akár havi 24 476 Ft-tól*

BABAVÁRÓ HITEL  
10 M Ft havi 50 000 Ft-tól*

Keressen bizalommal!

06-30/260-54-24
* A hirdetés kizárólag a figyelem felkeltésére szol-
gál, jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem mi-
nősül ajánlattételnek!

HITELÜGYINTÉZÉS  
AZ ÖN OTTHONÁBAN  

– DÍJMENTESEN!

Miskolc város közigazgatási területén 

díszfák növényvédelmi  
permetezését végezzük  

2021. 07. 31. és 2021. 08. 14. között.

Az alábbi szerek felhasználásával:
SPILAN 20 SG, DECIS MEGA 50 EW

TOPAS 100EC, OMEX SUPER, NONIT

Munkavégző: BOGÁRMÉRNÖKSÉG KFT.

Hirdetés

Miskolci olvasónk egy kft.-nél dolgozott, a munkavi-
szonya megszűnt, azonban az elmaradt munkabérét 
a volt munkáltatója nem fizette ki. Igényét 
munkaügyi bíróságon érvényesítette, a 
bíróság jogerősen meg is ítélte neki a járan-
dóságát. Most azonban, mikor végrehajtási 
eljárást kezdeményezett volna, kiderült, hogy a 
cég felszámolás alá került. Kérdezi levélírónk, 
hogy milyen módon tudja a jogerősen megítélt 
munkabér-követelését érvényesíteni.

A fizetésképtelenné váló mun-
káltatók sok esetben nemcsak 
hitelezőiket, hanem saját mun-
kavállalóikat sem tudják már 
kifizetni. Van azonban egy állami 
segítség ilyen esetekre, amely al-
kalmas lehet arra, hogy a kifize-
tetlen munkabér a munkavállaló 
javára, ha részben is, de megté-
rüljön. A bérgarancia-támogatás 
arra irányul, hogy a felszámolási 
vagy kényszertörlési eljárás ha-
tálya alá került gazdálkodó szer-
vezetnek a munkavállalói felé 
fennálló, kifizetetlen bértartozá-
sait a kormányhivatal a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap Bérgarancia 
Alaprészéből megelőlegezze, ha a 
felszámolás alatt álló gazdálkodó 
szervezetnek megfelelő összegű 
saját pénzügyi forrás hiányában 
erre nincs lehetősége. Sok eset-
ben ugyanis már a bérekre sincs 
fedezete a felszámolás vagy kény-
szertörlés alá került társaságnak.

A kiegyenlítetlen munkabér- 
követelés érvényesítése érdeké-
ben írásban bejelentéssel kell 
élni a fizetésképtelen volt mun-
káltató felszámolójánál, aki az 
illetékes munkaügyi központot 
keresi meg a Bérgarancia Alap-
ból való támogatás igénybevéte-
le érdekében.

A Bérgarancia Alapból való 
kifizetés összege azonban kor-
látozott, így nem jelent fel-
tétlenül teljes kiegyenlítést. 
2021-ben 1 839 900 Ft a bér-
garancia-támogatás maximu-
ma. Vagyis a Bérgarancia Alap 
terhére történő munkabér-kifi-
zetés nem feltétlenül jelent tel-
jes kielégítést a munkavállaló 
részére, azonban biztonságot 
nyújt, mert a munkabér egy ré-
sze fizetésképtelen munkáltató 
esetén is megtérül.

dr. Strassburger Gyula 
ügyvéd

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Az elmaradt munkabér Az elmaradt munkabér 
kiegyenlítése kiegyenlítése A nyolcvanas évek első fe-

lében először járok Mexikó-
ban, a Diósgyőri Gépgyár H 
üzemében. A kassai vezetők 
delegációját mint a váro-
si lap tudósítója kísérgetem 
fotóriporter kollégámmal. 
Ez az egyik olyan hely, aho-
vá a fényképezőgépet nem 
lehet bevinni. A noteszom 
is felesleges, hiszen amit itt 
látunk és hallunk, azt jobb 
fejben tartani és nem szivá-
rogtatni. Életemben először 
közelről mustrálhatom, mi-
lyen egy aknavető, s hogyan 
készül a páncélos lövegtor-
nya. Amelyet vasúton szál-
lítanak Bulgáriába, ahol a 
tankok futóműveit gyárt-
ják. Sőt, a következő üzem-
részben már egy légvédelmi 
ágyú kezelőszékében forgóz-
hatok, míg el nem szédülök. 
Aki még nem háborúzott, 
akár élvezheti is a fejlett 
technika játékszerét, ám 
sosem szagoltam csatatéri 
puskaport, így csak elkép-
zelem, milyen nyomasztó 
lehet, ha a gépfegyver néző-
kéjén át kell sasolnom a fe-
lettem suhanó bombázókat 
vagy vadászgépeket.

Garai István kezdő gé-
pészmérnökként kerül a H 
üzem fejlesztési osztályára. 

Korábban maga sem tudta, 
mit is rejtenek a Mexikó-
völgy rejtjeles megnevezései. 
Eltelik egy-két hónap, amíg 
megismerkedik a gyártási 
technológiákkal, és rájön, 
az itteni termelés a világ-
politikai helyzet függvénye. 
Kétségtelen, a hadiipar a 
legjövedelmezőbb üzletág, 
egymásba érnek a lokális 
háborúk, s aki a békére vá-
gyik, az erőteljesen fegyver-
kezik. Nagy a konkurencia 
a piacon, a diósgyőri gyár 
termékei viszont nagyon ke-
lendők. Innen minden ki-
próbáltan, belőve, lezsíroz-
va kerül a megrendelőhöz.

A delegációval a csengői 
gyakorlótérre is kilátoga-
tunk. Megkapjuk az elma-
radhatatlan fülvédőt, ám 
még így is minden lövés 
megremegtetni a dobhár-
tyámat. A Bükkszentlászló 
feletti bázisról a bükki Ló-
fő-tisztás végébe céloznak. 
Rudolf Susztert, a delegáció 
vezetőjét nem hozza lázba 
a látvány, ám a kassai vas-
gyár képviselői árgus sze-
mekkel, irigykedve nézik a 
termékeinket.

Garai István gyorsan meg-
tanulja, itt akár naponta is 
változnak a prioritások. Az 

egymást követő nemzetközi 
válságok, a KGST és a Varsói 
Szerződés vezetői egy héten 
akár egy időben is képesek 
egymással ellentétes dönté-
seket hozni. Nincs helye a vi-
tának, a megrendelő érdekei 
diktálnak. Így aztán különös 
helyzetek is adódhatnak. Az 
iráni-iraki konfliktus a leg-
szemléletesebb példa mind-
erre. Az egymással hadban 
állók diósgyőri ágyúkkal, 
gépfegyverekkel gyilkolják 
egymást. Időnként változ-
nak a frontvonalak, zsák-
mányolnak egymás fegy-
vereiből, de semmi gond, 
hiszen lőszereik legalább 
kompatibilisebbek.

A H üzem a fénykorát éli. 
A fejlesztési osztály szakem-
berei, a fegyvermesterek ér-
tik a dolgukat. Kifejlesztik az 
SZ60-as kétcsövű légelhárító 
üteget. Jól sikerült remekmű, 
megesik, hogy közvetítők ré-
vén a Nyugat által támoga-
tott felkelőkhöz, lázadókhoz 
vagy éppen a haladó szelle-
mű harmadik országokba 
is eljutnak. A lényeg, hogy a 
vásárló előre vagy idejében 
fizessen. A nagypolitika által 
szorgalmazott eladások nem 
mindig jól sülnek el. Mege-
sik, hogy egyes arab országok 

adósságot hagynak maguk 
mögött.

Chrudinák Alajos, a ma-
gyar televízió riportere 
gyakran bejárja a közel-ke-
leti és a távoli, afrikai há-
borús gócokat. Sok emlé-
kezetes riportjában az itt 
dolgozó diósgyőriek felisme-
rik: nicsak, ezeket a fegyve-
reket is mi gyártottuk.

Garai István csaknem 
négy esztendő után pályát 
módosít, egyszerűbb, béké-
sebb és szelídebb munka-
helyet választ: a közeli Di-
ósgyőri Papírgyárba megy 
dolgozni. Ám mint mérnök, 
sosem felejti el az első hi-
vatását. Bár jó három év-
tizedig még a családjával 
se oszthatja meg a volt po-
zíciójának kulisszatitkait, 
érdeklődéssel figyeli a Me-
xikóvölgy fejlődését, átala-
kulását, majd hanyatlását. 
Időnként az Avasi Hadi-
technikai Parkban is meg-
fordul, nosztalgiából meg-
nézi magának az ágyúkat 
és a lövegtornyokat. Nem 
sokat változtak azután se, 
hogy otthagyta a H üzemet. 
Úgy tetszik, csak igaz, a 
nyertes „csapaton” nem ér-
demes változtatni…

Szántó István

Jegyzet

TESZTELTEM A LÉGELHÁRÍTÓ ÁGYÚT TESZTELTEM A LÉGELHÁRÍTÓ ÁGYÚT 



Jól kezdődött az első hete a 
magyaroknak a 2020-ról az 
idei nyárra halasztott tokiói 
olimpiai játékokon.

A sort rögtön aranyérem-
mel nyitotta szombaton a 
magyar küldöttség: kardo-
zónk, Szilágyi Áron sporttör-
ténelmet írva harmadszor lett 
olimpiai bajnok London és 
Rio de Janeiro után. Szilágyi 
egész nap magabiztosan ver-
senyzett, a helyi idő szerint 
esti döntőben pedig parádés 
vívással 15–7-re múlta felül az 
olasz Luigi Samelét.

– Rengeteg kétségem volt a 
nap előtt, az éjszaka közepén 
két órát fenn voltam, a reggeli-
nél pedig elfelejtettem megin-
ni a szokásos kávémat. Elég 
furcsa állapotban érkeztem 
a csarnokba, de aztán előbb-
utóbb minden a helyére ke-
rült. A kávémat is megittam, 
az első ellenfelemen is túlju-
tottam, és utána egyre jobban 
ment a vívás. Azt még fel kell 
fognom, hogy mit csináltam, 
hogy háromszoros olimpiai 
bajnok lettem egyéniben. Nem 
gondolom, hogy én vagyok a 
sportág legnagyobb legendá-
ja, de természetesen nagyon 
büszke vagyok arra, amit ma, 
illetve az elmúlt kilenc év-

ben elértem – fogalmazott az 
MTI-nek a Vasas vívója.

A vívók már most három 
éremnél járnak: Siklósi Ger-
gely ezüstérmet szerzett a férfi 
párbajtőrözők vasárnapi egyé-
ni versenyében, első ötkarikás 
szereplésén. Szilágyi Áronék 
aztán csapatban is nyertek egy 
érmet: aranyérmesünk a De-
csi Tamás, Szatmári András, 
Gémesi Csanád trióval együtt 
harmadik helyet ünnepelhe-
tett szerdán a kardozók csa-
patversenyében.

Szintén bronzzal tér haza 
Tóth Krisztián, aki a cselgán-
csozók 90 kilogrammos verse-
nyében a vigaszágon jutott el 
az éremcsatáig, s aranyponttal 
nyert.

Visszatérve az aranyérmek-
hez: a világbajnok és világ-
csúcstartó Milák Kristóf olim-
piai csúccsal nyert aranyérmet 
200 méter pillangón.

– A verseny előtt elszakadt 
a gatyám, így már beugrás-
kor tudtam, hogy nem lesz 
meg a világcsúcs. Egy ilyen 
kis apróság is teljesen kisza-
kítja az embert a fókuszból. 
De nem vagyok csalódott, 
akár holnap Kecskeméten 
is lehet világcsúcsot úszni – 
mondta Milák, hozzátéve, 
most még van dolga Tokió-
ban, szeretné megismételni 
sikerét 100 méteren is, ahol 
szombaton ugrik medencébe 
a döntőben. Szintén az uszo-
dából származó hír, hogy 

Cseh László a 200 méter ve-
gyes pénteki döntőjében el-
ért hetedik hellyel fejezte be 
úszópályafutását.

– Ébredés után elérzéke-
nyültem, jó értelemben meg-
érintett, hogy utoljára ugrom 
medencébe. Jól éreztem ma-
gam, de azt sajnálom, hogy 
nem lett jobb az időm. Annak 
azért örülök, hogy javítottam 
egy helyet, elvégre nyolcadik-
ként jutottam be – értékelte 
a távirati irodának az úszá-
sát a 35 éves sportoló, akinek 
még a győztes kínai Vang Sun 
is gratulált az utolsó versenye 
után. A legendás úszó ebben a 
számban 2008-ban Pekingben 
ezüst-, 2012-ben Londonban 
bronzérmes volt.

Vasárnap megkezdi NB 
II-es szereplését a DVTK, 
a mérkőzést felvezető pén-
teki sajtótájékoztatón az új 
csapatkapitányt is bejelen-
tették.

Folytatás az 1. oldalról
– Szerencsések vagyunk, 

mert kevés sérüléssel abszol-
váltuk az előszezont – ösz-
szegzett Kondás Elemér ve-
zetőedző. – Oláh Bálint küzd 
egy betegséggel, illetve Orosz 
Donát kisebb bokagonddal. 
A kezdőcsapattal kapcsolat-
ban azt mondhatom, sokat 
kell majd rotálnom, mert hat 
mérkőzésünk lesz augusztus-
ban, ráadásul sok új játéko-
sunk van. Az is fontos lett vol-
na, hogy mindenki 90 percet 
játsszon az edzőmeccsek so-
rán, de ennél is lényegesebb 
volt, hogy mindenki kapjon 

játéklehetőséget – mondta a 
miskolciak szakvezetője, hoz-
zátéve: fontos a jó kezdés, így 
egyelőre csak a Csákvárral 
foglalkoznak.

Márkvárt Dávid távozá-
sával új csapatkapitánya is 
lett a piros-fehéreknek Pol-
gár Kristóf személyében. Őt a 
csapat választotta ki, Kondás 
Elemér csupán a kritériumo-
kat mondta el játékosainak – 
helyettese Hegedűs János és 
Dejan Karan lesz.

A diósgyőriek egyébként 
először játszanak tétmérkő-
zést az Aqvital FC Csákvár 
ellen. A találkozót – melyet a 
Tersztyánszky Ödön Sport-
központ centerpályájának fel-
újítása miatt a Pancho Aréná-
ban rendeznek – ingyenesen 
tekinthetik meg a Felcsútra lá-
togató szurkolók.

Soós Péter

Szilágyi Áron történelmet írt. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A csapat választotta ki Polgár Kristófot „csk”-nak. Fotó: M. L.

Új csapatkapitánnyal Új csapatkapitánnyal 
az NB I-ért az NB I-ért 

ÖT ÉREM AZ  ÖT ÉREM AZ  
EDDIGI MÉRLEG EDDIGI MÉRLEG 
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Az akció érvényes: 2021. 07. 31-től 2021. 08. 06-ig 
Dalma bútorápoló, 250 ml, 1196 Ft/l 349 Ft 299 Ft
Denim férfi tusfürdő, 250 ml, 1596 Ft/l 499 Ft 399 Ft
Garden aut. légfrissítő ut., 260 ml, többféle, 1534 Ft/l 499 Ft 399 Ft
Ajax általános tisztítószer, 1 l, többféle 599 Ft 549 Ft
Well Done bőrbútorápoló, 250 ml,  2756 Ft/l 789 Ft 689 Ft
Taft hajlakk 250 ml, többféle, 2796 Ft/l 799 Ft 699 Ft
Biopon mosópor, 1,17-1,4 kg, 768,37-642,14 Ft/kg 999 Ft 899 Ft
Syoss sampon, 400 ml, többféle, 2497,5 Ft/l 1099 Ft 999 Ft
Mr. Muscle fürdőszoba-tisztítószer, 500 ml, pumpás, 1998 Ft/l 1099 Ft 999 Ft
Mr. Muscle konyhai tisztítószer, 500 ml, pumpás, 1998 Ft/l 1099 Ft 999 Ft
Coccolino Intense koncentrátum, 960 ml, többféle, 1040,62 Ft/l 1099 Ft 999 Ft
Surf mosószer, 1 l, többféle 1199 Ft 999 Ft
Fürdőszobaszőnyeg, 65 cm széles, 999 Ft/fm 1199 Ft 999 Ft
Blanx fogkrém, 75 ml 1499 Ft 1299 Ft
Zorka zománclakk, fehér, 0,7 l, 2427,14 Ft/l 1999 Ft 1699 Ft
Dunaplaszt zománcfesték, fehér, barna, 0,75 l, 2665,33 Ft/l 2499 Ft 1999 Ft

Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336
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„A Győri kaputól Lillafüre-
dig” Egészség Terek a Diós-
győri Horizonton címmel 
indít programsorozatot a 
Miskolci Kulturális Központ.

Egészség, egészségmegőr-
zés – talán még soha nem érté-
kelődtek fel ezek a szavak úgy, 
mint most, a koronavírus-vi-
lágjárvány első három hullá-
mát követő újraindítás idősza-
kában. Ezt a gondolatot szem 
előtt tartva indít egy közel egy 
éven át tartó programsorozatot 
a Miskolci Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. (MKK), a rész-
leteket csütörtök délelőtt sajtó-
tájékoztatón ismertette Csóka 
Edit főtanácsos, Cserháti Fanni, 
az Ady Endre Művelődési Ház 
intézményvezetője és Koschik 
Dániel kulturális menedzser.

Csóka Edit a „A Győri kapu-
tól Lillafüredig” Egészség Terek 
a Diósgyőri Horizonton címet 
viselő progamsorozat születé-
sének körülményeiről beszélt. 
„Az elmúlt időszak tapaszta-
latai is azt mutatják, hogy mi-
lyen fontos az emberek számá-
ra a mentális és testi egészség, 
így a Diósgyőri Horizont Helyi 
Közösség Helyi Akciócsoport 
felhívására beadott TOP-os pá-
lyázatunkban ezeket tartottuk 
szem előtt, melyben kiemelt 
szerepet kap az egészségügyi, 
sport- és szabadidős tevékeny-
ségek támogatása” – kezdte.

A rendezvénysorozat része-
ként tíz hónap alatt – egészen 
pontosan augusztus 1-je és 2022. 
május 31-e között – háromszáz-
három programot fognak meg-
tartani az MKK különböző 
telephelyein, városszerte a mű-
velődési házakban, de lesznek 
rendezvények Lillafüreden is.

Interaktív ismeretterjesz-
tő előadások, „Test és lélek” 
közösségi klubprogramok és 
egészségmegőrző családi na-
pok vagy éppen ingyenes tár-
sastánc- és jógafoglalkozások 
– ilyen és ehhez hasonló in-
gyenes programokon vehet-
nek majd részt az érdeklődők. 
A főtanácsos hozzátette, a ren-
dezvények szervezése során 
minden korosztályra gondol-
tak, de a fókuszban a fiatalok 
és a családok lesznek, fontos-
nak tartották ugyanis a kö-
zösségépítést, mint ahogyan 
azt is, hogy a rendezvények a 
város lakosságmegtartó erejét 
is növeljék.

Fitt Feszttel indul
A programsorozat augusztus 

hetedikén a Fitt Feszt Egészség-
nappal startol a Lovagi Tornák 
Tere előtti vásártéren – ezt már 
Koschik Dániel mondta, aki is-
mertette a jövő szombati ren-
dezvény részleteit is.

– A Fitt Feszten lehetőséget 
adunk majd a helyi tánccsopor-
toknak, egyesületeknek, hogy 
bemutatkozhassanak. Előadást 
tart majd Zacher Gábor és He-
vesi Kriszta, valamint Pászk 
Norbert, a Diósgyőri vár gyógy-
növényszakértője is. Tornáz-
hatnak majd az érdeklődők Ru-
bint Rékával Bárány Attila DJ 
mixei re, és ismeretterjesztés-
ben sem lesz hiány, mert a kö-
zépkori orvoslás történetébe is 
betekintést enged a SAGA Kö-
zépkori Európai Harcművésze-
tek Iskolája – sorolta a kulturá-
lis menedzser, hozzátéve: nem 
maradnak el az egészségügyi 
tanácsadások, szűrések sem.

Mindenmentes
Cserháti Fanni a művelődé-

si házakhoz kapcsolódó prog-
ramelemekről beszélt. – Az 
Adyban, az Ifiházban és to-
vábbi telephelyeinken indu-
ló programokat egy „men-
tes” gasztrofesztivállal nyitjuk 

majd meg szeptember 18-án, 
az Ady Endre Művelődési Ház 
melletti téren. Az egészséges 
és mindenmentes különleges-
ségek mellett torna- és tánc-
bemutatókkal, sztárvendéggel, 
koncerttel és egyéb meglepeté-
sekkel is várunk majd minden-
kit – részletezte az intézmény-
vezető.

A művelődési házakban ezt 
követően egészségmegőrző, is-
meretterjesztő és mentálhigié-
nés előadásokkal, kicsiknek és 
nagyoknak szóló jógafoglalko-
zásokkal, társastánctanfolya-
mokkal, gyógynövény-bemuta-
tókkal, sőt baba-mama klubbal 
is várnak majd mindenkit.

Csóka Edit hozzátette, a pá-
lyázat részeként a rendezvény-
sorozat megszervezésén túl az 
MKK korszerű sporteszközö-
ket is beszerezhet, egy másik 
projektnek köszönhetően pe-
dig az Ady mozgásművészeti és 
klubtermei is megújulnak.

Tajthy Ákos
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PROGRAMOK
Július 31., szombat
17:00 Citrusos, friss szaunaprogram, Miskolc-

tapolcai Ellipsum Élmény- és Strandfürdő
18:00 GasztroPlacc Extra, Diósgyőri vásártér
18:30 Szauna levendulagőzzel, Miskolctapol-

cai Ellipsum Élmény- és Strandfürdő
19:00 Fábry Sándor önálló estje, Művésze-

tek Háza
20:00 Strandok éjszakája, Miskolctapolcai El-

lipsum Élmlény- és Strandfürdő
20:00 Gulyás Szabina – Sajó Tamás duó kon-

certje, AMűvész Kávézó (Művészerek Háza)
Augusztus 1., vasárnap
9:00 Régiségvásár, Széchenyi utca
10:30-17:30 Pajta játék-tár – műhelymun-

kák, Lovagi Tornák Tere
Augusztus 2., hétfő
15:00 Szünidei LEGO-kaland, Petőfi Sándor 

Könyvtár
17:30 Ködmön Formációs Tánc, Ady Endre 

Művelődési Ház
20:00 Mennyei regiszterek az OrgonaPontban, 

avasi református templom
Augusztus 3., kedd
8:00 Természettudományos érdekességek 

gyerekeknek, József Attila Könyvtár
15:00 Angol klub, Szabó Lőrinc Idegennyel-

vi Könyvtár
17:00 Páholy 25 – Korábbi miskolci kávéházak 

világa, Thália-ház
Augusztus 4., szerda
14:00 Kézműves délután óvodásoknak, kisis-

kolásoknak, Petőfi Sándor Könyvtár
15:00 Spanyol klub, Szabó Lőrinc Idegennyel-

vi Könyvtár
17:30 Vitaltorna, Ady Endre Művelődési Ház
Augusztus 6., péntek
15:00 Lovagoktól a tündérekig – garantált vá-

rosnéző séta, Lovagi Tornák Tere előtt
18:00 GasztroPlacc, Művészetek Háza előtt
Nahaj akusztik – ingyenes utcazene: reggae, 

Miskolctapolca, Barabits sétány
18:30 Piloxingedzés, Ady Endre Művelődé-

si Ház

Augusztus 7., szombat
10:00 Nyüzsgésből a csendbe – garantált vá-

rosnéző séta, Tourinform Iroda
Veterán motorok és autók találkozója, 

Edelény, Borsodi Tájház
18:00 Anjou-ház lakomája, Aranykorona Tör-

ténelmi Étterem, Hotel és Látványpince
19:30 Éjszakai fürdőzés szaunaprogramokkal, 

Miskolctapolcai Barlangfürdő
20:00 Megszólít a lélek – Csuja Imre és  Czutor 

Zoltán estje, Gárdonyi Géza Művelődé-
si Ház

Augusztus 8., vasárnap
Máig látogatható Stark István: Időtriptichon, 

valamint Gulyás Andrea Katalin és Kótai 
Tamás alkotópáros Törvényen kívül című 
kiállítása a Miskolci Galériában

MOZIMŰSOR Művészetek Háza:
Uránia-terem:
Július 29., csütörtök - augusztus 4., szer-

da, naponta 16:30 A hercegnő és a hét 
törpe, 19:00 A szerelem röviden

Béke-terem:
Július 29-31., csütörtök-szombat, napon-

ta 17:00 Kedves kém, 19:00 DAU. Natasha
Július 31., szombat 14:00 Magyar hősök-

re emlékezünk: A komáromi hős; Isten ve-
led, Görgei!

Augusztus 1-4., vasárnap-szerda, napon-
ta 17:00 A kivégzőosztag, 19:00 Űrpiknik

CINEMA CITY: Július 29-augusztus 4., csü-
törtök-szerda, naponta több időpont-
ban – A hercegnő és a hét törpe, Szerelem 
röviden, Croodék: Egy új kor, Az öngyilkos 
osztag (csak szerdán), Blackpink the mo-
vie (csak szerdán), Dzsungeltúra, Feke-
te özvegy, Gonosz csoda, Halálos iramban 
9.(kedden utoljára), Halálos kitérő - örök-
ség (pénteken és szombaton), Idő, Je-
ges Pokol, Kígyószem G.I. Joe - A kezdetek 
(csak szombaton) Lelki ismeretek, Luca, 
Nyúl Péter 2. – Nyúlcipő, Raya és az utol-
só sárkány, Szerelmek, esküvők és egyéb 
katasztrófák, Szilaj: Zabolátlanok, Tolvajok 
társasága (péntektől)

PROGRAMAJÁNLÓ 

Csóka Edit (középen), Cserháti Fanni (jobbra) és Koschik Dániel a rendezvénysorozatot beharango-
zó sajtótájékoztatón. Fotó: Juhász Ákos

Hirdetés

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
AUGUSZTUS 2., HÉTFŐ: 06:00 Az 

előző esti adás ismétlése 09:50 
Képújság 18:00 Híradó 18:15 
Időjárás-jelentés 18:25 Miskolci 
Napló (közéleti magazin) 19:00 
Híradó ism. 19:15 Időjárás-je-
lentés 19:20 Honvéd7 (honvédel-
mi magazin) 19:35 Üzleti negyed 
20:00 Híradó ism. 20:15 Időjá-
rás-jelentés 20:20 Vad Szigetköz 
21:15 Képújság

AUGUSZTUS 3., KEDD: 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése 09:20 Képúj-
ság 18:00 Híradó 18:15 Időjárás-je-
lentés 18:25 Sportpercek 19:00 
Híradó ism. 19:15 Időjárás-jelen-
tés 19:25 Magyarok a Barcáért 20:50 
Képújság

AUGUSZTUS 4., SZERDA: 06:00 
Az előző esti adás ismétlése 09:20 
Képújság 18:00 Híradó 18:15 Idő-
járás-jelentés 18:25 Basszuskulcs 
19:00 Híradó ism. 19:15 Időjá-
rás-jelentés ism. 19:30 Egészség-
percek ism. 20:00 Híradó ism. 
20:15 Időjárás-jelentés 20:25 Az is-
meretlen Kárpátalja 21:20 Képújság

AUGUSZTUS 5., CSÜTÖRTÖK: 06:00 
Az előző esti adás ismétlése 10:00 
Képújság 18:00 Híradó 18:15 Időjá-
rás-jelentés 18:25 Promenád (kul-
turális magazin) 19:00 Híradó ism. 
19:15 Időjárás-jelentés 19:25 Acél-

lábos 20:00 Hír-
adó ism. 20:15 Idő-
járás-jelentés 20:25 30+1 A Miskolc 
Dixieland Band születésnapi koncert-
je 21:20 Képújság

AUGUSZTUS 6., PÉNTEK: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése 10:00 Képúj-
ság 18:00 Híradó 18:15 Időjárás-je-
lentés 18:25 Köztünk élnek 18:40 Az 
Alföld titkos élete 19:00 Híradó ism. 
19:15 Időjárás-jelentés 19:25 Tetem-
rehívás 19:50 Rövidfilm-válogatás 
(Vízgömbökkel ébredő Budapest, The 
wander, Ön-portré, Orpheus és Eurü-
diké) 20:00 Híradó ism. 20:15 Idő-
járás-jelentés 20:25 Polgár40 21:20 
Képújság

AUGUSZTUS 7., SZOMBAT: 07:00 
Az előző esti adás ismétlése 11:00 
Képújság 18:00 Krónika (heti hí-
rösszefoglaló) 18:25 Miskolci Nap-
ló ism. 19:00 Krónika ism. 19:20 
Sportpercek ism. 20:00 Köztünk él-
nek ism. 20:15 Szépséges sebhelye-
ink 21:00 Képújság

AUGUSZTUS 8., VASÁRNAP: 07:00 
Az előző esti adás ismétlése 11:20 
Képújság 16:00 Hívőszó 18:00 Kró-
nika 18:25 Promenád (kulturális 
magazin) ism. 19:00 Krónika (ism.) 
19:25 Acéllábos ism. 20:00 Krónika 
ism. 20:20 A kamerás emberek 21:10 
Képújság.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Feltétel: szakirányú műszaki  
végzettség, szakmai tapasztalat. 

Szakmai önéletrajzokat a 
jaborcsik.agnes@inter-v.hu  

e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft. keres  
tapasztalattal rendelkező  

munkatársakat  
GÉPSZERELŐ LAKATOS  

munkakörbe.

Tel.: +36 20 488 6007 (h-p: 7-15h)

Feltétel: szakirányú műszaki  
végzettség, szakmai tapasztalat. 

Szakmai önéletrajzokat a 
jaborcsik.agnes@inter-v.hu  

e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft. keres  
tapasztalattal rendelkező  

munkatársakat  
ESZTERGÁLYOS, SÍKKÖSZÖRŰS   

munkakörbe.

Tel.: +36 20 488 6007 (h-p: 7-15h) Hirdetés

PROGRAMOK TÍZ HÓNAPON ÁT, PROGRAMOK TÍZ HÓNAPON ÁT, 
KÖZÉPPONTBAN AZ EGÉSZSÉG KÖZÉPPONTBAN AZ EGÉSZSÉG 



Akkor és most. A felvételen az egykori Diósgyőri (Vasgyári) Kór-
ház kápolnájának is otthont adó épület található. A Vasgyári koló-
nia területén az első „betegszoba” 1882-ben kezdte meg a műkö-
dését, a kórházat pedig 1898-ban kezdték el építeni a Kerekdomb 
tövében. Az 1901-ben átadott intézmény a maga korában moder-
nebb volt a városi közkórháznál. Bővítése 1940-ben kezdődött, elő-
ször a belgyógyászati pavilon épült fel, 1941-ben a szülészet. Az 
együttes harmadik eleme a felvételi épület és nővérotthon (képün-
kön), amely az akkori kórházegyüttes bejáratánál lévő első épület 
volt. Fent, a már említett funkciókon kívül itt kapott helyet a kórhá-
zi kápolna is. Később az egészségügyi intézmény igazgatósága is 
működött itt. 2008-ban szervezetileg összevonták a Semmelweis 
Kórházzal, a 2017 utáni egészségügyi átszervezéseket követően 
pedig szinte kiürült az intézmény, ez az épület is üresen áll. (Tajthy 

Ákos szövege, Sáfrány Gy. József képeslapja, Juhász Ákos fotója)

Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.  
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Mozaik Miskolci Napló12

Néhány nappal ezelőtt született meg Izabellának és Pumuklinak, a Baráthegyi Majorság alpakapárjának utódja. Az új jöve-
vény ugyan még nem kapott nevet, a látogatók azonban szinte azonnal a szívükbe zárták. A kis négylábú tősgyökeres miskol-
cinak számít, ő az első, aki itt született. A Peruban őshonos párosujjú patás Andokban élő, vad ősét az inkák háziasították a 
2–4. század környékén. Magyarországon mindössze öt helyen lehet találkozni alpakákkal. Nyugodt, barátságos természetük 
miatt a Szimbiózis Alapítványnál elsősorban terápiás állatként használják őket. A Baráthegyi Majorság első alpakái Hollandi-
ából érkeztek, a kis csapat az új jövevénnyel most ötfősre gyarapodott. Fotó: Juhász Ákos

GazdikeresőGazdikereső

Könyvújdonságok a Géniusztól 
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Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunk-
ban ezúttal is könyvújdonságok címét rej-
tettük el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat 
végén, együtt, egy e-mailben küldjék el! 
Beküldési határidő: 2021. augusztus 4. 
E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A he-
lyes megfejtések beküldői között könyv

utalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváru-
ház biztosítja. 

AZ ELSŐ MISKOLCI ALPAKA BÉBI AZ ELSŐ MISKOLCI ALPAKA BÉBI 

Ezen a héten Alvint (5629), a Miskolci Állategészségügyi Telep 
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltások-
kal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az új 
gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon le-
het hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Bekerülés helye: Vasgyár
Fajta: Keverék
Kor: 1,5 év
Neme: kan
Szín: fehér-zsemle
Súlya: 24,90 kg
Magasság: 54 cm

Alvin egy játékos, örök gye-
rek. Rögtön elvarázsolja az em-
bert. Remek házőrző, társ és 
játszópajtás válna belőle. Más 
kutyákkal nem agresszív, min-
denkit rögtön elfogad, és alkal-
mazkodik hozzájuk.

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
augusztus 1-jén, vasárnap 
10 órától a Belvárosi refor-
mátus templomból közve-
títenek. Az istentiszteletet 
tartja: Bodáné Falucskai 
Ilona lelkipásztor.

A Minorita templomban 
augusztus 1-jén és 2-án, va-
sárnap és hétfőn az esti szent-
mise keretében ünneplik a 
Porciunkula búcsút. Vasár-
nap a roma holokauszt 77. 
évfordulója emlékére fél 12-
kor szentmisét mutatnak be 
a Mindszenti templomban, 
utána rövid koncert lesz, 
majd felavatják a romaholo-
kauszt-emlékművet a Kálvá-
ria-domb aljában.

Augusztus 2-6. között gyer-
mekprogramot szerveznek a 
VISZ önkéntes munkatársai a 
Miskolc-Tetemvári Reformá-

tus Egyházközség területén, 
a Feszty Árpád utca 96. szám 
alatt. Délelőtt a Feszty Árpád 
utcán és környékén lakó gyer-
mekeket várják a helyszínre 
5-13 éves korig, délután a Bá-
bonyibércen lakó roma csalá-
dok gyermekeit.

Hallgatói ösztöndíjpályáza-
tot hirdet a Miskolci Egyház-
megye Közfeladatellátó Intéz-
ményei Fenntartója (MEKIF) 
olyan diákoknak, akik majd 
itt kívánnak elhelyezkedni. 
További információ: hivatal@
mekif.hu.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Hirdetés

Ha jogi problémájuk, kér-
désük van, küldjék el szer-
kesztőségünk címére: 
3525 Miskolc, Kis-Hunyad 
u. 9. A borítékra írják rá: 
„Mindenkit érhet jogeset”. 
E-mail: info@mikom.hu. Dr. 
Strassburger Gyula és dr. 
Tulipán Péter ügyvéd írás-
ban válaszol.

MINDENKIT ÉRHET 
JOGESET

A LIFE IP HUNGAIRY 
(LIFE17 IPE/HU/000017) pro-
jekt az Európai Unió LIFE 
programjának támogatásával 
valósul meg.

KOMPOSZT-KOMPOSZT-
HALMI  HALMI  
TÖRTÉNETEK TÖRTÉNETEK 


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

