
Az egyetemi klinikákon sincs ilyen szintű 
felszereltség, és mindenki a lehető legjobb 
ellátást kapja – jelentette ki Veres Pál pol
gármester azt követően, hogy a megyei kór
ház főigazgatójával végigjárta a központi 
kórház szülészeti osztályát.

Személyesen tájékozódott Veres Pál, Miskolc 
polgármestere és Varga Andrea alpolgármes-
ter a szülészeti és nőgyógyászati ellátásról és a 
megfelelő betegbiztonságról hétfőn. A borsodi 
megyeszékhely első emberét dr. Révész János, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kór-
ház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója 
és dr. Farkas László, a szülészet osztályvezető 
főorvosa vezette végig az egészségügyi intéz-
mény megújult szülészetén.

A találkozón a polgármesteri hivatal képvi-
selői részletes tájékoztatást kaptak a kórházi 
ellátás rendszeréről, és személyes látogatás út-
ján győződhettek meg a szülészet-nőgyógyá-

szati ellátás körülményeiről. Az eseményen 
elhangzott, bár Miskolc önkormányzata nem 
üzemeltetője vagy fenntartója a kórházi intéz-
ményrendszernek, a városvezető felelősséget 
érez a miskolciakért és a miskolci egészségügyi 
ellátás alakulásáért. Veres Pál méltatta a me-
gyei központi kórháznak a járvány első hullá-
ma alatt végzett munkáját, intézkedéseit.

Folytatás a 3. oldalon

Az elmúlt hetekben folyamatosan ültették a virágokat Mis
kolcon, a Városgazda munkatársai több mint 70 000 tő egy
nyári virággal színesítették a várost. A többi közt petúnia, 
begónia, szalvia és dália díszíti Miskolctapolca, a belváros és 
a városrészek parkjait.

A Városgazda saját beszer-
zésén túl egy arnóti kertészet 
tízezer egynyári virágpalántát 
adományozott a városnak, így 
idén 2500 négyzetméteren ül-
tettek új virágokat a közterüle-

teken. Az ágyások gondozásá-
ról a Városgazda egész nyáron 
gondoskodik. Kertész Béla, a 
kft. műszaki vezetője elmondta, 
befejeződött Miskolc közterein 
a virágágyások kialakítása. – A 

program során 61 908 tő kapott 
helyet városszerte, valamint a 
Bénó Kertészet felajánlásból 
plusz 10 000 virág. A beszerzés 
körülbelül 8-9 millió forintba 
került, amihez hozzá kell még 
számítani a munkadíjat és a 
fenntartás költségeit: gyomta-
lanítást és locsolást. Ezek továb-
bi 2-3 millió forintos keretösz-
szeget igényelnek. Virágfajták 
színes skálája található meg 

közterületeinken, többek közt 
paprikavirágok, petúniák, kü-
lönböző futó- és állóvirágok, 
amelyeket igyekeztek úgy el-
helyezni, hogy megragadják 
az odalátogatók figyelmét. Vá-
rosszerte 2500 négyzetméteren 
csodálhatják a miskolciak a vi-
rágokat, legnagyobb területen a 
lillafüredi függőkertben mint-
egy 250 négyzetméteren – tájé-
koztatott Kertész Béla. 
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ÚJRA VIRÁGBA BORULTAK 
MISKOLC KÖZTERÜLETEI 

Miskolc főépítésze szerint a 
városnak szüksége van az Avas 
Szállóra, de nem mindenáron 
az eredeti funkciójában. Ér-
deklődő befektetők jelenleg is 
vannak, de ahhoz, hogy az in-
gatlan sorsa megnyugtatóan 
rendeződhessen, ki kell talál-
ni az épület szerepét a jelenlegi 
város szerkezetben. 

Folytatás a 6. oldalon

Így nem maradhat az Avas Szálló

A miskolci önkormányzat 
vezetése péntekre ismét ösz
szehívta az érintett városi 
szervek, hivatalok, intéz
mények illetékeseit, hogy 
áttekintsék az utóbbi napok 
nyomán kialakult járvány
ügyi helyzetet.

A regisztrált betegek szá-
ma megyénkben az elmúlt 
néhány hétben majdnem a 
kétszeresére emelkedett, és a 
környező megyékben, illetve 
a határon túl, Szlovákiában 
is több a beteg. Miskolcon öt 
koronavírussal fertőzött sze-

mélyt tartanak nyilván, így 
kimondható, ma városunk 
nem számít járványügyi góc-
pontnak – mondta Alföldi At-
tila, az önkormányzat közbiz-
tonsági referense.

Hogy ez így is maradjon, és 
ne legyen szükség drasztiku-
sabb intézkedésekre az esetle-
gesen elérkező „második hul-
lám” miatt, vagyis a tömeges 
megbetegedések elkerülhe-
tők legyenek, odafigyelésre és 
sok tennivalóra van szükség 
– hangsúlyozta Varga Andrea 
alpolgármester.

Folytatás a 3. oldalon

Miskolc nem gócpont, de 
a környéken több a beteg

VERES PÁL: „PÉLDÁSAN  
MEGSZERVEZTÉK AZ ELLÁTÁST!”

Molnár Péter első miskolciként 
teljesítette az Everesting Challenge 
nevű kerékpáros-kihívást: 135 alka-
lommal tekerte le a miskolctapolcai 
buszforduló és az Avalon Park köz-
ti 1100 méteres távot. A sportember 
a bringázást természetesen nem ma 
kezdte, több mint huszonöt éve nye-
regben van, versenyeken is rendsze-
resen indul.

Portré a 4. oldalon

LÉTELEME A MOZGÁS 

A demonstrálók jelenlétük
kel támogatni kívánták az is
kola korábbi megbízott igaz
gatóját, Sziszkosz Róbertet 
– és kérik a kinevezett igazga
tót, hogy lépjen vissza.

Nem szakmai döntést hoz-
tak, a kinevezett igazgató nem 
ismeri sem a gimnáziumot, 
sem egy ilyen intézmény irá-
nyításának mikéntjét – hang-
zott el azon a „csendes de-
monstráción”, amit a Diósgyőri 
Gimnázium szülői választmá-
nya szervezett hétfő kora estére 
az igazgatói pályázatok elbírá-
lása kapcsán. A szervezők tá-
jékoztatása szerint több százan 
– pedagógusok, szülők, diákok 
– vettek részt a megmozdulá-
son. A tankerület megkeresé-
sünkre azt írta, az új igazgató 

alkalmas az iskola vezetésére, 
a kinevezésekkel kapcsolatos 
döntés egyébként sem a tanke-
rületi igazgató hatásköre.

Mint ismert, a patinás Diós-
győri Gimnázium vezetésével 
Komporday Leventét bízta meg 
a szakminisztérium. Ő koráb-
ban a Sátoraljaújhelyi Georgi-
kon Görögkatolikus Mező-
gazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközép-

iskola és Kollégiumot vezette. 
A másik pályázó viszont ezer 
szállal kötődik a Diósgyőrihez: 
ő Sziszkosz Róbert, aki 2011-
től általános igazgatóhelyettes 
az intézményben, idén már-
ciustól pedig megbízott igaz-
gatóként irányította a gimná-
ziumot, mivel Péter Barnabás, 
a korábbi vezető heteken belül 
nyugdíjba vonul.

Folytatás a 2. oldalon

Demonstráció a Diósgyőri Gimnáziumnál



A demonstrálók jelenlétükkel 
támogatni kívánták az iskola 
korábbi megbízott igazgatóját, 
Sziszkosz Róbertet - és kérik a 
kinevezett igazgatót, hogy lép-
jen vissza.

Folytatás az 1. oldalról
Sziszkosz Róbert több szálon is 

kötődik az iskolához: itt végezte 
középiskolai tanulmányait, itt 
érettségizett, majd az egyetem 
elvégzése után tanárként tért 
vissza alma materébe – mondta 
támogatottjukról Baloghné Dósa 
Erika. A tantestület nevében fel-
szólaló oktató Sziszkosz Ró-
bert érdemeit sorolva elmondta, 
több sikeres pályázat is fűződik 
a nevéhez, tanulói jól szerepel-
tek versenyeken, a szülők és a 
diákok közössége is támogatja. 
– Ismeri a gimnázium múltját 
és jelenét, pályázata részletes és 
hiteles. Ez a másik pályázatról 
nem mondható el – mutatott rá. 
– Ragaszkodunk hozzá, hogy a 
szakminisztériumban bírálják 
felül döntésüket, és az igazgatói 
kinevezés szakmai tapasztalatok 
alapján történjen.

A magasabb pozíció döntött?
– A szakmai szempontok és 

a jövőre vonatkozó koncepció 
alapján maximálisan támogat-
juk Sziszkosz Róbert pályázatát 
– fogalmazott a gimnázium egy-
kori diákja, Szávai Péter, aki a 
tankerületi igazgatónak, László 

Istvánnak címzett levélből idé-
zett. Kiemelte, a korábbi meg-
bízott igazgató „kiemelkedően 
jó kapcsolatot ápol a szülőkkel, 
folytatta volna a hagyományo-
kat, szak maisága őt mutatja al-
kalmasnak a vezetésre”.

– Megdöbbentő volt szá-
munkra, hogy az igazgatói kine-
vezés során nem a szakmaiság, 
az elkötelezettség volt a szem-
pont, hanem – ahogy Kompor-
day Levente kérdésre válaszolva 
kijelentette – a magasabb pozí-

cióban lévő támogató. A szülők 
nyílt levelet intéztek a kinevezett 
igazgatóhoz. Ebben kérték, gon-
dolja át döntését, mivel „egy kol-
léga pedagógusi, szakmai életút-
ját teszi tönkre ezzel a lépéssel”. 
Nem ismeri a gimnáziumot, se 
egy ilyen profilú intézmény irá-
nyításának mibenlétét, ez a pá-
lyázatból is kiderült.

„Gyalázat, ami itt történt”
Szűcs Tamás, a Pedagógusok 

Demokratikus Szakszervezeté-

nek elnöke (aki hétfőn bejelentet-
te lemondását a PDSZ éléről – a 
szerk.) amellett kardoskodott, 
hogy a szakma döntsön ilyen 
kérdésekben, ne pedig „fent, 
Budapesten dőljön el, úgy, hogy 
a döntéshozók nem számon-
kérhetők”. – A szakma jelenleg 
hátul kullog, a politikai akarat 
dönt – fogalmazott.

– Azt gondolom, nem fogják 
megváltoztatni a döntést. Talán 
a kinevezett igazgató elgondol-
kozik a visszalépésen, hiszen egy 
számára teljesen ismeretlen vi-
lágba csöppen. Meg kellene érte-
nie, hogy ez a kollégák és a tanu-
lók érdeke. Erre is nagyon kevés 
esélyt látok azonban – mondta.

A „csendes demonstráción” 
elhangzott, ez csak az első lépés 
volt az elégedetlenség kifejezé-
sére.                          Kujan István

Aktuális

Kiadó: MIKOM Nonprofit Kft. | felelős kiadó: Varga Zoltán ügyvezető | Cziffra Andrea felelős szerkesztő | Terjesztéssel kapcsolatos panasz, információ (h-cs: 8-16 óra): 70/676-9243.  
Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. | Szerkesztőség: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., tel.: 46/503-506, fax: 46/358-200, e-mail: info@mikom.hu, hirdetés: Bokor-Horváth Éva  
értékesítési vezető, 70/795-7401 | ISSN 2062-5405 (nyomtatott), ISSN 2062-5642 (online) | Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban, térítésmentes.Miskolci Napló

Miskolci Napló2

A probléma nem új keletű, 
a lillafüredi területen évről 
évre előfordul, hogy na-
gyobb esőzések után romlik 
az ivóvíz minősége.

A Szinva-forrás a miskol-
ci ivóvízellátás egyik bázisa, 
az elmúlt időszakban viszont 
a hirtelen lehullott nagy 
mennyiségű csapadék miatt 
romlott az ivóvíz minősége, 
ezért a Miskolci Vízmű Kft. 
(MIVÍZ) szakemberei egy 
héttel ezelőtt kénytelenek 
voltak kizárni a rendszer-
ből. Az ivóvízellátást most 
átmenetileg lajtos kocsikkal 
biztosítják a lillafüredi te-
rületen. A forráskizárásra 
az elmúlt három évben több 
alkalommal is szükség volt a 
terület természeti adottsága-
iból adódóan.

– Az elmúlt években ki-
épült monitoringrendszer 
folyamatosan figyeli a víz-

minőség változásait, és ha 
kell, riasztást küld, legrosz-
szabb esetben pedig kizárja 
az adott forrást, kutat a rend-
szerből. Ez évente többször is 
előfordulhat, ha sok eső esik 
– hangsúlyozta Nyíri László.

A MIVÍZ ügyvezetője sze-
rint a hosszútávú megoldás 
egy olyan ultraszűrős víztisz-
tító telepítése lehet, amilyen 
például a miskolctapolcai 
bázison már működik. – A 
tapolcainál kisebb teljesít-
ményű berendezés lenne a lil-
lafüredi. Ez a középtávú meg-
oldás, ami viszont jelentős 
anyagi költséggel jár majd, 
amihez a forrást először meg 
kell találnunk – tette hozzá a 
vízszolgáltató vezetője.

Rövid távú megoldásként 
mobilizálható víztisztítót te-
lepítenek a Szinva-forráshoz, 
amellyel a mostanihoz ha-
sonló extrém helyzeteket is el 
lehetne kerülni.

KIZÁRTÁK  
A SZINVA-FORRÁST 

A MAGASABB BEOSZTÁSÚ  
TÁMOGATÓ DÖNTÖTT? 

Lezárult az önkormányzat 
április 27-e és május 12-e 
között megtartott elekt-
ronikus lakáspályázata, 
melyen 31 lakást hirdettek 
meg.

A 752 pályázótól beér-
kezett, összesen 1871 kére-
lemből a feldolgozás ered-
ményeként 1660 bizonyult 
érvényesnek. A hét elején va-
lamennyi résztvevőt értesítet-
tek az eredményről, jelenleg a 
nyertes pályázók igazolódo-
kumentumainak vizsgálata 
és a lakások átadása zajlik.

A Miskolc Holding Zrt. 
Lakáshasznosítási Irodája az 
év második felében további 
60 lakás bérbeadását tervezi 
elektronikus pályázat kiírása 
útján. Ezekkel együtt az idén 

több mint száz új bérlő veheti 
birtokba bérlakását. A pályá-
zók magas száma jól mutatja 
az önkormányzati bérlaká-
sok iránti felfokozott igényt, 
ezért az Ingatlangazdálkodá-
si Igazgatóság folyamatosan 
keresi azokat a forrásokat, 
amelyek bevonásával a jelen-
leg felújításra váró lakások 
újra bekerülhetnek a pályáza-
ti körbe. Ezzel párhuzamosan 
azt is vizsgálja az igazgatóság, 
hogy a bérlakások bérle tidíj-
rendszere hogyan tehető át-
láthatóbbá, igazságosabbá. 
Ennek érdekében – ha szük-
séges – felülvizsgálatra, mó-
dosításra kerül a lakások 
bérbeadását szabályozó ön-
kormányzati rendelet és a rö-
vid-középtávú ingatlangaz-
dálkodási stratégia is.

Évtizedes problémát olda-
nak meg a Finkey utcában, 
ahol a teljes ivóvízvezetéket 
kicserélik.

Utcafórumot tartott szerdán 
Bazin Levente önkormányzati 
képviselő Perecesen. Viszokai 
Jánossal, a MIVÍZ Kft. szolgál-
tatási és üzemeltetési igazgató-
jával arról a nagyszabású mun-
káról tájékoztatták az itt élőket, 
amely csütörtökön kezdődött. 
Az utca teljes hosszában, mint-
egy 250 méteren kicserélik az 
ivóvízvezetéket, új tűzcsapot 

telepítenek, a szakaszon az út is 
megújul. Korábban többször is 
csőtörés és egyéb bosszantó hi-

bák okoztak nehézséget, ráadá-
sul az út is rossz állapotban volt 
az állandó foltozgatás miatt. A 

mostani, több tízmillió forintos 
beruházás költségét a MIVÍZ 
Kft. saját forrásból állja, a mun-
ka pedig várhatóan szeptember 
közepéig tart. A cég szakaszo-
san végzi el a munkát, hogy 
minél kevesebb kényelmetlen-
séget okozzanak az utcában 
élőknek. Várhatóak közleke-
dési nehézségek, az utcában 
nem lehet majd parkolni, illet-
ve időszakosan lajtos kocsival 
biztosítják az ivóvizet, ezért 
megértést és türelmet kérnek a 
környékbeliektől.

Fotó: Juhász Ákos

Cserélik a vízvezetéket

SZÉPÜL A VÖRÖSMARTY KÖRNYÉKE 

Atmenetileg lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvízellá-
tást. Fotó: Végh Csaba

Több százan vettek részt a megmozduláson. Fotó: Mocsári László

Megkeresésünkre a Miskolci Tankerületi Központ igazgatója, 
László István úgy nyilatkozott, hogy az új igazgató megfelelő pe-
dagógiai és vezetői tapasztalattal rendelkezik, alkalmas a Diós-
győri Gimnázium vezetésére. Hozzátette: a szülők előre tájékoz-
tatták a demonstrációról, amelyet tudomásul vett, de az igazgatói 
kinevezésekkel kapcsolatos döntés nem a tankerületi igazgató ha-
tásköre.

Révész Péter, a Velünk a Város 
önkormányzati képviselője 
virágokkal és karbantartással 
szeretné élhetőbbé és esztéti-
kusabbá tenni körzetét.

A sportcsarnok előtti tér a 
Bénó Kertészet által biztosított 
egynyári virágokkal színesedett, 
a Városgazda Kft. munkatársai 
pedig virágfákat vittek a Sza-
bó Lőrinc Általános Iskola és a 
Vörösmarty Mihály Katolikus 
Általános Iskola előtti területre. 
– Csatlakozva a Nagy-Miskolc 
városfejlesztési program par-

kosítási célkitűzéseihez, a 8-as 
választókerület közterületeire 
virágfákat telepítettünk. Kép-
viselőként kiemelt fontossággal 
kezelem majd a zöldfelületek 
karbantartását, parkjaink, köz-
területeink megújítását – fogal-
mazott Révész Péter. Ehhez kap-
csolódva a városrész közösségi 
terein kicserélik a megrongált 
vagy javításra szoruló köztéri 
bútorokat. A kivitelezés a Vörös-
marty Mihály utca 50-54. szám 
alatt indul, és folyamatosan ha-
lad a rendelkezésre álló anyagi 
források függvényében.

Sikeres volt az  
elektronikus pályázat



Az egyetemi klinikákon 
sincs ilyen szintű felszerelt-
ség, és mindenki a lehető 
legjobb ellátást kapja – je-
lentette ki Veres Pál polgár-
mester azt követően, hogy a 
megyei kórház főigazgató-
jával végigjárta a központi 
kórház szülészeti osztályát.

Folytatás az 1. oldalról
– A Covid–19-járvány egy 

kötelező feladat elé állította 
a kórház vezetését, aminek 
következtében a Semmel-
weis Tagkórház a koronaví-
rus-veszélyhelyzet kihirde-
tését követően járványügyi 
célra kijelölt intézet lett, és 
így a teljes kapacitását a jár-
ványügyi védekezés céljai-
ra kellett fordítani. Ennek 
megfelelően a Csabai kapui 
telephely szülészeti osztálya 
átkerült a Szentpéteri kapu-
ba. Örömmel láttam, hogy a 
megyei kórházban nagyon 
rövid idő alatt példásan 
megszervezték az ellátást, 
ennek köszönhetően a lehe-
tő legjobb feltételek között 
vannak itt a kismamák és a 
csecsemők is – mondta Ve-
res Pál.

Dr. Révész János főigazgató 
azt mondta, bár a járványügyi 
veszélyhelyzetet időközben 
megszüntette a kormányzat, 
helyette járványügyi készen-
lét lépett életbe, ezért a telep-
hely továbbra is járványügyi 
feladatok ellátására kijelölt 

kórházi rész maradt, azaz to-
vábbra is alkalmasnak kell 
lennie a koronavírus-gyanús 
betegek kivizsgálására, elkü-
lönítésére, és a betegek ellá-
tására.

– A szülészet-nőgyógyá-
szati osztály valamennyi rész-
legén látogatást tettünk, az 
ambulanciáktól kezdve a mű-
tőkig, a szülőszobáig, illetve 
a fekvőbeteg-ellátó egysége-
kig. Megnyugtató számomra, 
hogy a városvezetőktől érke-
zett visszajelzések alapján be 
tudtuk mutatni azt, hogy a 
szülészet-nőgyógyászati el-
látás kivételesen jó körül-
mények között és 21. száza-
di technikai feltételek mellett 
lett megoldott ebben az in-
tézményben – hangsúlyozta a 
kórház vezetője.

Elegendő kapacitás
A kórház főigazgatója hoz-

zátette: mivel jelenleg csak 
az egyik szülészet működik, 
ezért a megyeiben a betegfor-
galom ugyan növekedett, de 
az ágykihasználtság egyszer 
sem haladta meg a nyolcvan 
százalékot az elmúlt hóna-
pokban. Így bőven elegendő 
a rendelkezésre álló kapacitás 
a betegek korrekt ellátásához.

A bejáráson elhangzott az is, 
hogy a járványügyi készenlét 
miatt a Csapai kapui telephely 
(az egykori Semmelweis Kór-
ház – a szerző) működését úgy 
kell felépíteni, hogy a már be-
fejeződött újbóli beüzemelést 
követően is bármikor rövid 
időn belül kiüríthető legyen, 
ha a járványhelyzet úgy kíván-
ja. – Éppen ezért a tagintéz-

ményben továbbra sem végzik 
úgynevezett „sérülékeny bete-
gek” ellátását, így nem kerül-
het sor tartós ápolást igénylő 
fekvőbetegek, mozgáskorlá-
tozottak, szellemi fogyatéko-
sok gondozására; újszülöttek, 
várandósok, illetve gyermek-
ágyasok ellátásra, valamint 
előrehaladott daganatos be-
tegségben szenvedő betegek 
ellátására sem – hangsúlyoz-
ták a program résztvevői.

Dr. Révész János kiemelte, 
a kórház végleges szerveze-
ti struktúráját a járványügyi 
készenlét megszűnését kö-
vetően mérlegeli majd az 
intézmény vezetése, ez leg-
korábban az idei év utolsó 
hónapjaiban vagy 2021 első 
negyedévében történhet meg.

T. Á.

A miskolci önkormányzat ve-
zetése péntekre ismét össze-
hívta az érintett városi szer-
vek, hivatalok, intézmények 
illetékeseit, hogy áttekintsék 
az utóbbi napok nyomán ki-
alakult járványügyi helyzetet.

Folytatás az 1. oldalról
Varga Andrea hozzátette, fel-

mérik, hogy elegendő védőfel-
szerelés áll-e rendelkezésre, il-
letve kell-e valahol szigorítani a 
gyakorlaton, másrészt ráerősíte-
nek a lakosság tájékoztatására: 
igyekeznek felhívni a figyelmet 
arra, hogy a maszk viselése, a 
kézmosás, a gyakori fertőtlení-
tés, a tömeg kerülése, az utazá-
sok ritkítása az a megoldás, amit 
ha mindenki követ, sikerülhet 
vigyázni egymás, azaz mindnyá-
junk egészségére.

A hatósági és intézményi ve-
zetők részéről elhangzott, a vé-
dőfelszerelések, fertőtlenítők 
rendelkezésre állnak, akár több 
hónapra is elegendő tartalékkal 
rendelkeznek. Az alpolgármes-
ter mindenesetre kérte, hogy 
jelezzék az önkormányzat felé, 
ha pótlásra van szükség.

Fokozottan figyelnek
A fiatalok által látogatott 

rendezvényeken, belváro-
si övezetekben fokozottabban 
fognak figyelni a rendészek 

– hangsúlyozta Kovács László 
Csaba, a MIÖR igazgatója. Ig-
nácz Dávid jegyző megjegyez-
te ugyanakkor, hogy a hasonló 
megmozdulások korlátozása 
nem esik a város hatásköré-
be, arra jogszabályi lehetőség 
nincs. A megkezdett hétvégi 
ellenőrzéseket azonban folya-
matossá kell tenni.

A miskolci szociális ellátó-
rendszerben, idősotthonok-
ban, valamint a jelenleg is 
működő óvodákban, orvosi 
rendelőkben, tanácsadókban 
az elmúlt hetekben megszokott 
szabályok maradnak egyelőre 
érvényben. Az intézményve-
zetők figyelmét külön levélben 
hívja fel most az önkormány-
zat, hogy tartsák be a ki– és be-
járás, látogatás előírásait.

Az önkormányzat fontolóra 
veszi, hogy a lakosság figyel-
meztetése és informálása érde-
kében új tájékoztatókampányt 
indít, aminek célja, hogy ele-
jét vegyék a nagyobb méretű 
megbetegedéseknek. Ahogy 
Varga Andrea fogalmazott: „a 
védekezésnek helye és ideje 
van”.

MVK: kötelező a maszk
Elhangzott az is, a miskol-

ci közösségi közlekedést üze-
meltetők és az azt igénybeve-
vők érdekében az MVK Zrt. 

továbbra is fenntartja a járvá-
nyügyi intézkedéseket.

– Az utasokra nézve a jár-
műveken kötelező a szájat és 
orrot eltakaró maszk/kendő/
sál viselése, frontszemélyzeti 
kollégáik számára pedig bizto-
sítja a megfelelő védőfelszere-
léseket, így maszkot, kesztyűt 
és kézfertőtlenítőt is – írta a 
közlekedési cég.

A cég a kötelező maszk-, sál– 
vagy kendőviselés szabályának 
betartásában az utazóközönség 
segítségét, együttműködését 
kéri, hiszen egészségünk meg-

őrzése mindannyiunk érdeke. 
„Azokat az utasokat, akik ma-
gatartásukkal utastársaik egész-
ségét veszélyeztetik, az MVK 
július 18-án, szombattól kizárja 
az utazásból” – szögezik le.

A járművek takarítása és fer-
tőtlenítése továbbra is folyama-
tos – tették hozzá – , kézi taka-
rítás mellett folyamatosan zajlik 
a permetezőfertőtlenítés és a jár-
műveken az intenzív ózongene-
rátoros fertőtlenítés, emellett az 
épületekben továbbra is vírusel-
lenes fertőtlenítéseket végeznek.

Kujan István – Tajthy Ákos
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A városvezetés változatla-
nul arra kéri a miskolcia-
kat, hogy lehetőség szerint 
kerüljék a nagyobb tö-
megben való megjelenést, 
ügyeljenek a távolságtar-
tásra, a gyakori kézmo-
sásra, a közterületeken, 
boltokban, közlekedési 
eszközökön előírt maszk-
viselésre, a rendszeres fer-
tőtlenítésre.

– Rendkívül fontos a hi-
giéniai szabályok betartása: 
étkezés, illemhelyhasználat 
előtt-után, zsebkendőhasz-
nálat, közlekedés, vásárlás 
után; hazaérkezéskor ala-
posan mossunk kezet, ne 
nyúljunk az arcunkhoz, 
szemünkhöz, zsebkendőbe 
tüsszentsünk, köhögjünk.

– Javasolt a fertőtlenítő 
hatású készítmények hasz-
nálta.

– A tömegközlekedési esz-
közön, valamint az üzletben 
történő vásárlás során a szá-
jat és az orrot eltakaró esz-
közt (például orvosi maszk, 
sál, kendő) kell viselni.

– Légúti tünetek jelentke-
zésekor otthon kell marad-
ni, sem munkahelyre, sem 
egyéb közösségbe nem java-
solt menni.

Javasolt, hogy a közössé-
gi összejövetelek, társas ren-
dezvényeken való részvételt 
követően, a terület elhagyá-
sától számított tizennégy na-

pig egészségi állapotukat fo-
kozott figyelemmel kísérjék. 
Amennyiben valakinél lég-
úti megbetegedés kezdődik, 
a háziorvost, a kezelőorvost 
kell felhívni, és tájékoztatni 
a tünetekről, és az elmúlt 14 
napban történt utazás, kö-
zösségi események pontos 
időpontjáról, helyszíneiről.

A megbetegedés megelő-
zését elősegítheti a személyi 
higiéné alább felsorolt sza-
bályainak betartása:

– Kerülje a szoros érint-
kezést, és tartsa be az ál-
talános személyi higiénés 
szabályokat, különös tekin-
tettel a kézmosásra és a kö-
högés-tüsszentés etikettre.

– Köhögéskor, tüsszen-
téskor tartson zsebkendőt 
a szája, orra elé! Használat 
után a zsebkendőt dobja a 
szemétgyűjtőbe!

– Gyakran mosson ke-
zet meleg szappanos vízzel, 
használhat alkohol tartalmú 
kézfertőtlenítőt is!

– Kerülje az egyébként 
szokásos üdvözlési formákat 
(kézfogás, puszi)!

– Lehetőség szerint kerülje 
a betegekkel való kontaktust!

– Rendszeresen tisztítsa a 
gyakran használt tárgyakat 
(asztal, számítógép-billenty-
űzet)! Kerülje a zsúfolt, zárt 
helyeket!

– Zárt terekben gondos-
kodjon az alapos szellőzte-
tésről!

Miskolc nem gócpont, de a környéken több a beteg

Veres Pál: „Példásan megszervezték  
az ellátást!”

Az MVK járművein kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk/kendő/sál viselése. Fotó: Juhász Ákos

Veres Pál polgármester, Varga Andrea alpolgármester és dr. Farkas László, a szülészet 
 osztályvezető főorvosa. Fotó: Mocsári László

Információink szerint koronavírusra jellemző tünetek je-
lentkeztek a múlt héten a Vodafone miskolci ügyfélszolgálatá-
nak egyik diák-munkavállalójánál. A dolgozón tesztet végez-
tek el, amely pozitív lett.

A telekommunikációs vállalat sajtóosztálya érdeklődésünk-
re megerősítette a hírt. Azt írták, a vállalat a hír után néhány 
órával elvégezte a munkatárs kapcsolati hálójának teljes fel-
térképezését, majd minden elsődleges kontaktszemélyt otthoni 
karanténba küldtek. „A Vodafone vezetősége teljes mértékben 
együttműködik az ÁNTSZ-szel és a helyi egészségügyi szerve-
zetekkel, és minden esetben a hivatalos iránymutatás szerint 
jár el” –hangsúlyozták. Hozzátették: az ügyfélszolgálat mun-
kája home office-ból biztosított.

Előzzük meg  
a második hullámot!



Molnár Péter első miskolci-
ként teljesítette az Everest-
ing Challenge nevű kerékpá-
ros-kihívást.

8849 méter szintkülönb-
ség, vagyis a világ legmaga-
sabb hegycsúcsa, az Everest 
magasságának teljesítése egy 
nap alatt, egy útvonalon, ke-
rékpárral. Ez az Everesting 
Challenge. Ennek teljesítésé-
re vállalkozott egy miskolci 
sportember, Molnár Péter. Si-
kerrel, hiszen ennél egy kicsit 
nagyobb, több mint 8900 mé-
teres szintkülönbséget teljesí-
tett, miközben bringájával 135 
alkalommal megmászta a mis-
kolctapolcai buszforduló és az 
Avalon Park közti 1100 méte-
res távot.

Péter a bringázást termé-
szetesen nem ma kezdte, több 
mint huszonöt éve nyeregben 
van, versenyeken is rendszere-
sen indul – mondja el érdeklő-
désünkre.

– Testvérem, Molnár György 
(mindketten a miskolci HOTE 
SE versenyzői – a szerző) is-
mertette meg velem ezt a spor-
tot. Ő tizenegy évvel idősebb 
nálam, a nagy korkülönbség 
egyben nagy befolyásolási té-
nyező volt, és hát ő is rajongott 
a kerékpározásért. Első BMX-
emet körülbelül 6 évesen kap-
tam, már azzal rengeteget te-
kertem Görömböly utcáin és 

a városrész körüli erdőben: 
dombokon, lépcsőkön, járdá-
kon – ami jött. Tizenkét éves 
voltam, amikor először verse-
nyen indultam, most harminc-
éves vagyok, és azóta gyakor-
latilag nem múlt el szezon úgy, 
hogy én ne versenyeztem vol-
na – mondja a sportoló, aki ma 
mountain bike-ot és országúti 
kerékpárt is használ.

Nem akarta elengedni
Mint mondja, a nem min-

dennapi kihívás ötlete onnan 
jött, hogy a járványhelyzet mi-
att sorra törölték azokat a ver-
senyeket, melyeken indulni 
szeretett volna. „Már novem-
berben megkezdtem a felké-
szülést, azonban a koronaví-
rus tulajdonképpen minden 
tervemet felülírta. Egy dolgot 
viszont nem, én felkészültem, 
nagyon jó formában voltam, 
a versenyek meg nem jöttek. 
Nem akartam elengedni több 
hónap munkáját, így valami 
olyan kihívást kezdtem ke-
resni, amit az ajánlásoknak 
megfelelően egyedül is telje-
síthetek. Így akadtam rá az 
Everesting Challenge-re.”

Ez viszont teljesen más fel-
készülést igényelt, mint a ver-
senyek, ezért megpróbált – 
ahogy mondja – szintesebb 
edzéseket tekerni: egyik al-
kalommal tízszer tekert fel 
Bükkszentlászló és Bükk-

szentkereszt között, tizen-
négyszer járta be a Fónagyság 
és Csókás közötti emelkedőt, 
a libegőtől Hollóstetőre pe-
dig tizenhétszer biciklizett 
fel. A felkészülés része volt a 
pálya kiválasztása is. Meg-
tudjuk, Péter választása azért 
éppen erre a miskolctapolcai 
szakaszra esett, mert ez felelt 
meg leginkább a kihívás kri-
tériumainak.

– Miskolcon van, tehát nem 
kellett sokat utaznom, nem ka-
nyargós, nem túl nagy a mere-
deksége. Nincs nagy forgalom, 
könnyedén meg lehet fordul-
ni, egyszóval ez állt az elvárá-
saimhoz a legközelebb, ezután 
már nem volt más hátra, csak 
kitűzni az időpontot, ami vi-
szont a bizonytalan időjárás 
miatt csak a konkrét dátum, 
július elseje előtt kettő nappal 
történt meg – meséli.

Egy csapat segítette
Eddig a pontig Péter meg 

volt győződve, hogy a kihívást 
egyedül kell teljesíteni, így ter-
vezett, edzett. A változást az 
okozta, hogy szólt Kalotai Nor-
bertnek, a HOTE vezetőjének, 
hogy teljesíti a kihívást, és ak-
kor elkezdtek gyűlni körülötte 
a segítők. „Egy egész kis csapat 
gyűlt össze, akik a pálya taka-
rításában, a forgalom biztosí-
tásában, de még a szükséges 
frissítők, szendvicsek és vízzel 

teli kulacsok szervírozásában 
is segítettek nekem. Nagyon jó 
érzés volt magam mögött tudni 
ennyi ember szeretetét.”

A 135-kört sem kellett egye-
dül megtennie, hiszen szin-
te folyamatosan akadtak, akik 
vele tekertek. „Hajnali 4.43-
kor indultam, akkor ketten 
rajtoltak velem. A tizennégy 
óra alatt talán ha négy kört te-
kertem egyedül, lehet sokat 
is mondok. A 134. kör végén 
megpillantottam a várva várt 
8849-es számot, de ekkor még 
tudtam, hogy a mérési pontat-
lanság miatt kellett még menni 
egy karikát. Az utolsó kört már 
eufórikus állapotban mentem 
végig. Tesóm mindenkit mö-
gém tessékelt, hogy én vezes-
sem fel azt. Akkor nagyon elér-

zékenyültem, hiszen éreztem, 
hogy hatalmas dolgot vittünk 
ma véghez. Olyan sebességgel 
mentem, hogy azt már magam 
sem értettem. Egyszerűen szu-
per volt.”

Utólag aztán az adatokat 
elemezve az is kiderült – te-
szi hozzá – éppen ez az utolsó, 
135. kör volt a leggyorsabb. Pé-
ter azt mondja, nagyon boldog 
most, de közel sem csak azért, 
mert sikerült teljesíteni a világ 
legkeményebb kihívását.

Egyedül nem megy
– Azt éreztem, hogy egész nap 

sokan jöttek ki szurkolni, mint 
ahogy azt is észleltem, hogy az 
utolsó körülbelül öt körön már 
vagy húszan tekertek körülöt-
tem, de azon még én is megle-

pődtem, mennyien gyűltek össze 
a kihívás végére, mennyien gra-
tuláltak nekem. Azt hiszem, ez a 
támogatás segített mentálisan és 
fizikálisan is abban, hogy végig-
vigyem a tervemet! – teszi hozzá.

Az Everesting után Péter 
mindössze két napot pihent, a 
harmadikon már kerékpározott 
és futott is, ma pedig már újra a 
versenyekre koncentrál: többek 
között a Borsod MTB bajnoka 
series összes futamán indul és 
két triatlonra is benevezett. Arra 
a kérdésre, hogy a mozgás, a 
sport mit jelent számára, úgy fo-
galmaz: a mozgás az életem! Ha 
egy-egy nap fizikailag nem fára-
dok el, egyszerűen nem érzem 
jól magam. A mozgás, a testem 
edzése a lételemem!”

Tajthy Ákos

LÉTELEME A MOZGÁS, A TESTE EDZÉSE

Portré Miskolci Napló4

Molnár Péter a Borsod MTB bajnoka-sorozat komlóstetői versenyén. Fotó: Juhász Ákos 
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Idén ünnepli fennállásának 
90. évfordulóját városunk és 
a régió egyik gyöngyszeme, a 
méltán híres Palotaszálló. 

A neoreneszánsz stílusban 
épült kastély kapcsán elősze-
retettel asszociálunk az 1934-
ben bemutatott Meseautóra, 
vagy József Attila Ódájára. A 
filmklasszikushoz hasonló-
an a magyar irodalom egyik 
legszebb szerelmes verseként 
számontartott remekműhöz 
is Lillafüred adta a díszletet. 
Az impozáns függőkert, a Há-
mori-tó, valamint a környező 
sziklás hegyormok páratlan 
természeti környezetet terem-
tenek a szálló köré, így nem 

is csoda, hogy egy idő után 
„borsodi Svájcnak” vagy ép-
pen „magyar Tempének” kezd-
ték el hívni a Hámori-völgyet. 
A szálló történetét részletesen 
taglalni itt nem áll módomban 
(ezt előttem már úgyis sokan 
megtették), így az épület egy 
kevésbé ismert fejezetét eleve-
níteném fel a magyar történe-
lem egyik legsötétebb évéből.

1944-et írtunk. Magyaror-
szág sikertelen kiugrási kísér-
lete után szűk három hónapra 
a nyilasok vették át a hatalmat 
Miskolcon, hogy ugyanazzal 
a lendülettel − a németekkel 
együtt − december 2-án el-
hagyják a várost. Egy napra rá a 
„váltás” is megérkezett, a szov-
jetek kezdtek el berendezkedni 
a városban. Ezt a napot már a 
város elismert fényképész mes-
tere, Maksay László naplójá-
nak köszönhetően követhetjük 
nyomon: „Deczember 3-án va-
sárnap reggel nagy csend volt, 
rendben takarítottunk. Legna-
gyobb meglepetésünkre 8 ora-

kor az uj gyárnál és az ogyár-
nál teljes csendben le jöttek az 
oroszok és a jövő menő embe-
rekkel együtt sétáltak az utakon 
végig. Egész barátságosan visel-
kedtek.[...] 4 ora felé ismét jött 
egy katona és egy helyi ember, 
hogy hivat az egyik tiszt bér-
házba hogy ott fényképezzek(!) 
le egy orosz halottat akinek 
arczára a németek brutálisan 
szovjet csillagot vágtak…”

Hogy miért érdekes szá-
munkra a fényképész Maksay? 
Nos, ő volt az, akinek lehetősé-
ge nyílt több mint 200 fotóne-
gatívon megörökíteni a szovjet 
katonákat, ők ugyanis rendsze-
resen felkeresték – tudjuk meg 
naplójából.

Mivel a fényképésznek nem-
csak a belvárosban, hanem a 
Palotaszálló közvetlen közelé-

ben lévő kis bástyás épületben 
(amit ma már csak „boszor-
kányos” ajándékboltnak isme-
rünk) is volt műterme, így nem-
csak hogy túlélte a megszállást, 
hanem testközelből átélte a szál-
ló „arculatváltását”, amit a szov-
jet vezetők külön engedélyével 
szorgalmasan dokumentált is.

Az oroszok azonnal ki-
szúrták maguknak a gyönyö-

rű szállót, ami a német jelen-
lét és az 1944-ben beköszöntő 
kemény tél hatására komoly 
károkat szenvedett. A szál-
ló berendezése csaknem tel-
jes egészében megsemmisült, 
a vízvezetékek és a központi 
fűtés csövei szétfagytak. Bár 

a megszállást követő 2-3 hé-
tig kisebb tűzharcok színhe-
lye volt a szálló környéke, a 
szovjetek a helyieket bevonva 
azonnal hozzáláttak a szálló 
helyreállításához, mozgósítva 
a hámori lakosságot is.

Néhány, a szállóban akkor 
munkát kapó hámori lakos elbe-
széléséből tudjuk meg azt is, hogy 
a patinás szállót eleinte katonai 

üdülővé alakították. Általában 
azok a szovjetek voltak itt jelen, 
akiket a továbbvonuló frontról 
hoztak ide egy pár napos eltávra.

A szálló azonban csak egy-
két hónapot működött ebben 
a funkciójában, az 1945 márci-
usában kiadott belépők szerint 
már kórház volt. Eleinte olyan 
gyógyuló katonákat helyeztek 
el itt, akiken a háborúban szer-
zett sérülései miatt megcson-
kítással járó műtétet végeztek.

Hogy a jó bükki levegőt sze-
rették-e meg a szovjetek, azt 
nem tudjuk, de tény, hogy ezt 
követően tüdőszanatórium-
ként működtették tovább a 
Palotaszállót. A Maksay-fé-
le fényképek nagyrészt ezt az 
időszakot tükrözik. Ekkor már 
a szálló garázsait marhaistál-
lókká alakították át, ez lett a 
sorsa a korábbi erdészeti épü-
leteknek is, innen hordták a te-
jet és a húst a betegeknek, vala-
mint az épület személyzetének.

A Maksay által készített fo-
tók betekintést nyújtanak a 
szálló mindennapjaiba. A szó 
szoros értelmében képet ka-
punk így a kórház életéről, a 
gyógyítás különböző formái-
ról, lakóinak szórakozásáról, 
tanulásáról. A kórháznak önál-
ló patikája is volt, illetve külön 
olvasóteremmel rendelkezett, 
könyvekkel, folyóiratokkal, ké-
peslapokkal ellátva.

A betegek tornáztak, sétáltak, 
napoztak, olvasgattak, az ápol-
taknak és a kórház személy-
zetének előadásokat tartottak, 

amelyre külön színházterem 
állt a rendelkezésükre. Ugyan-
itt lépett fel a szálló énekkara 
is, sőt egyes beszámolók sze-

rint magyar vendégszínészek 
is gyakran jártak ide fellépni.

Források hiányában azt nem 
lehet tudni, hogy egészen pon-
tosan meddig működött ha-

dikórházként a lillafüredi Pa-
lotaszálló. Az épületegyüttest 
1949-1950-ben felújították, 
hogy SZOT-üdülőként üze-
meljen tovább. Külön érde-
kesség, hogy ebben az idő-
szakban felmerült az az ötlet, 
hogy a soproni főiskola Mis-
kolcra költözésének esetén „az 
egyetemet Nagymiskolcon a 
diósgyőri várromok mellett 
egészséges területen lehetne 
elhelyezni, felépíteni […] A 
lillafüredi palotaszálló pedig 
az egyetem kollégiuma lenne. 
Ez a sokat szidott állami szál-
ló így végre hasznos célt szol-
gálna.” Mint tudjuk, ez végül a 
Dudujka-völgyben, Miskolcta-
polca szomszédságában kapott 
helyet, így a Palotaszálló mind 

a mai napig megőrizte eredeti 
rendeltetését.

Nagy Attila
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A Palotaszálló 1938-ban a Dolka-tetőről fényképezve. Fotó: Szekrényesy Réka, Fortepan

A kisvasút személyszállító szerelvényei 1926-ban

A Palotaszálló a park felől 1933-ban. Fotó: Fortepan

A katonák két vagy négyágyas szobákban lábadoztak

Csoportképen a kórház személyzete

Lábadozás a szállóban

KÓRHÁZ A PALOTÁBAN

Közvetlenül Budapestről Lillafüredre
A Palotaszálló építésekor a keskeny nyomtávú lillafüredi kis-

vasút –még Szinvavölgyi Erdei Vasút (SZEV) néven – már üze-
melt, de ekkor még főként a Bükkben kitermelt fát szállították 
vele, majd 1924-ben engedélyezték a személyszállítást azzal a 
nem titkolt céllal, hogy a turistaforgalmat növeljék. A szálló 
könnyebb elérhetősége és ezáltali népszerűsítése céljából a ko-
rabeli országos lapok úgy hirdették, hogy a szállót közvetlenül 
meg lehet közelíteni Budapestről, azaz Budapest – Lillafüred és 
Lillafüred – Budapest menetrendet tettek közzé.

Bár a közvetlen járat jól hangzik, a gyakorlatban azonban 
több átszállást is jelentett. Budapestről a Tiszai pályaudvaron 
át a MÁV Diósgyőr-Vasgyár állomása következett, innen az ún. 
Ládi rakodónál lehetett átszállni a LÁEV járataira, amely a kis-
vasút mai, Dorottya utcai végállomásánál kapcsolódott be a fő-
vonalba, hogy továbbpöfögjön Lillafüredre. A „közvetlen” Bu-
dapest- Lillafüred járat 5 órás menetidővel közlekedett.
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A folyamatos fej-
lesztésnek köszön-
hetően a miskolci 
központú cég ren-
delkezik jelenleg az 
egyik legfiatalabb 
járműparkkal ha-
zánkban.

Két új szemétszál-
lító autóval bővült a 
miskolci hulladékgaz-
dálkodási rendszer. A gépjárműveket a 
Miskolci Regionális Hulladékgazdálko-
dási Önkormányzati Társulás adta át a 
MiReHu Nonprofit Kft.-nek. Az esemé-
nyen Veres Pál, Miskolc polgármestere 
úgy fogalmazott, a szervezet fő célja a 
hulladékgazdálkodás koordinálása és 
fejlesztése a régióban:

– Bízom benne, hogy az új szemét-
szállítók hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
miskolciak még inkább úgy érezzék, 
hogy egy fejlődő, környezettudatos 
és a modern kor kihívásaihoz alkal-
mazkodó közszolgáltatást vehetnek 
igénybe – mondta Veres Pál. Az új 
gépkocsiknak köszönhetően továbbfi-

atalodik a MiReHu egyébként is kor-
szerű járműparkja.

– Flottánk a járművekkel 49 szemét-
szállítóból áll, melynek jó részét uniós 
forrásból szerezhettük be. Miskolcon és 
térségében még az országos átlaghoz 
képest is kiemelkedően fiatal gépkocsik 
szállítják a hulladékot, és éppen ennek 
a korszerű járműparknak köszönhetjük 
azt is, hogy rendkívül magas a szolgál-
tatási színvonalunk – mondta Ladányi 
Roland, a MiReHu ügyvezetője. Az új, 
kéttengelyes kocsik mind a sűrűn beépí-
tett lakótelepeken, mind pedig a vidéki 
kistelepülésen „bevethetők”, ráadásul a 
zöldhulladék gyűjtésére is alkalmasak.

Továbbfejlődik a hulladék-
gyűjtés Miskolcon

Két hónapos felújítást követően 
újra megnyitott az Unió Coop 
Zrt. avasi üzlete. Kibővült áru-
készlettel, több mint 400 négy-
zetméteren várják a vásárlókat 
az Avason, a Klapka György utca 
27-29. alatt.

Látványos megújulást követően, 
mintegy két és fél hónapnyi felújítás 
után nyerte el végleges formáját a 
most már szuper plusz kategóriába 
sorolható Coop-üzlet. A szupermar-
ket belülről gyakorlatilag teljesen 
megújult, a mintegy 110 millió forin-
tos beruházás részeként lecserélték 
a teljes berendezést, és jelentősen 
bővítették az eladóteret is, amelynek 
köszönhetően immáron több mint 
négyszáz négyzetméteren vásárolha-
tunk a Klapka György utcai Coopban. 
Kicserélték a teljes hűtőberendezést, 
valamint energiahatékony, központi 
aggregált rendszert építettek ki.

Az üzlethelyiség megújulása mel-
lett szélesedett a termékskála is. 

Különös figyelmet fordítottak egy 
minden eddiginél igényesebb zöld-
ségpult kialakítására. Az újranyitásra 
ezért a friss részleg választéka is jelen-
tősen megerősödött, hiszen – ahogy 
Tóth László, az Unió Coop Zrt. vezér-
igazgatója fogalmazott – ez a részleg 
a bolt lelke.

– A zöldséges rész kínálata kiemel-
ten megnövekedett a friss termékek-
kel, gyümölcsökkel, zöldségekkel. A 
nagyobb eladótérnek köszönhetően 
szélesebb áruválasztékkal várjuk a 
vásárlókat. A tejpult, a húspult, a friss 
hentesáruk és a száraz áruk részle-
gének kínálata egyaránt bővült – tá-
jékoztatott Gondor Ernőné Erika, az 
Unió Coop 121. Számú Szuper Plusz 
ügyvezetője.

De nem csak az üzlet belseje újult 
meg, hiszen az épület mögötti terü-
leten gépkocsiparkolót is kialakít az 
Unio Coop Zrt., a vásárlók színvonalas 
kiszolgálása érdekében pedig maga-
sabb létszámmal, több eladóval vár-
ják a vásárlókat.

Újranyitott az  
Avas-délen a Coop

INNOVÁCIÓ

310-9/2020 880-0/2020

Miskolc főépítésze szerint 
az Avas Szálló épületének 
története bonyolult, de mint 
műemléknek, mindenképpen 
helye van a város szerkezetben.

Terjedelmes írást közölt az 
Avas Szállóval kapcsolatban ha-
zánk egyik legnagyobb építészeti 
szaklapja, az Építészfórum. Mis-
kolc kultikus szállójának törté-
netét a portál „Úgy maradt…” 
című rovatában dolgozták fel, az 
anyagot egyébként érdemes elol-
vasni, kivételes alapossággal dol-
gozza fel a hotel múltját. A dicső 
korszak mellett az épület jelené-
ről és lehetséges jövőképekről is 
írnak, ezek tekintetében Miskolc 
város főépítésze osztotta meg 
gondolatait a lap újságírójával. 
Szunyogh László egyebek mellett 
azt mondja, a városnak szüksé-
ge van az Avas Szálló épületére, 
de nem mindenáron az eredeti 
funkciójában.

A főépítész arról is beszélt, je-
lenleg a műemléki felújítás költ-
ségessége és kötöttsége is gátolja 
a befektetési kedvet, ezért a vá-
ros kezdeményezte, hogy a ké-
szülő értéktárba ne az épület 
egésze, csak annak valóban ki-
emelt esztétikai minőséget kép-
viselő részei: a főhomlokzat, a 
díszlépcső, a bálterem és a fehér 
terem kerüljön bele. Ezzel a jö-
vőbeli befektetők nagyobb sza-
badságot élvezhetnének.

Szálloda, irodaház
– Ezek tények. Tény viszont 

az is, hogy nem a műemléki vé-

dettség az alapvető oka annak, 
hogy az Avas mindeddig nem 
lett hasznosítva, vagy legalább-
is nem csak – ezt már a Miskol-
ci Naplónak mondta Szunyogh 
László. „Oka ennek az Avas Szál-
ló elmúlt évtizedekbeli, megle-
hetősen bonyolult története, és 
oka az is, hogy újat építeni min-
dig sokkal könnyebb, mint fel-
újítani egy régi épületet, nem be-
szélve egy olyan beépített városi 
környezetről, ahol az Avas helyet 
kap. Ezek együttesen okozzák az 
épület jelenlegi nehéz helyzetét, 
amin a védett értékekre irányu-
ló gesztusunk talán segíthetne, 
de önmagában csak ez nem old-
ja meg a problémát.”

Az épület mostani állapotában 
az is jó kérdés, milyen funkciót 
tölthetne be a jövőben. Szunyogh 
László azt mondja, szívéhez az az 

elképzelés áll legközelebb, hogy 
ismét szálloda legyen az Avas, 
hiszen egy ötcsillagos, a kor igé-
nyeit kielégítő hotel kívánatos 
lenne a miskolci belvárosban. 
Ehhez azonban a főépítész sze-
rint olyan átalakítások lennének 
szükségesek – wellnessrészleg, 
mélygarázs – melyek ott csak 
kompromisszumok árán lenné-
nek megvalósíthatók.

– Egy A kategóriás iroda-
házat is ki lehetne alakítani az 
Avasban, ebből is hiány van 
most Miskolcon. Tény, hogy 
ehhez is jelentős, akár az épület 
szerkezetét is érintő átalakítá-
sokat kellene végezni a jelenlegi 
épületen, hiszen ehhez a funk-
cióhoz is olyan gépészet szük-
séges, melyet egyszerűbb meg-
valósítani modern építészeti 
keretek között – tette hozzá.

Kívánatossá kell tenni
Szunyogh László szerint az 

Avas Szállóval kapcsolatban az 
elmúlt időszakban voltak és je-
lenleg is vannak érdeklődő be-
fektetők. Ahhoz viszont, hogy 
a hányattatott sorsú épület sor-
sa megnyugtatóan rendeződ-
hessen, még az önkormányzat-
nak is van dolga. „Az lenne a fő 
feladatunk, hogy kívánatossá 
tegyük az épületet, ehhez pe-
dig ki kell találnunk az épü-
let helyét, szerepét a jelenlegi 
városszerkezetben. Egészen 
konkrétan: meg kell oldani azt, 
hogy az épület a jelenleginél 
jobban megközelíthetővé vál-
jon, ehhez pedig mind a Patak 
utca felőli, mind pedig a Pát-
ria-tömb felőli közlekedést újra 
kell majd gondolni – zárta a fő-
építész.                                   T. Á.

ÍGY NEM MARADHAT AZ AVAS SZÁLLÓ

A városnak szüksége van az Avas Szállóra, de nem mindenáron az eredeti funkciójában. Fo-
tók: Juhász Ákos
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Hazánkban egyedülálló módon a Vodafone Magyaror-
szág júliustól az ügyfélszolgálatos kollégák számára is le-
hetőséget biztosít a folyamatos távmunkára. A vállalat és 
a Home Agent programra jelentkező munkatársak úttörő 
szerepet vállalnak az új, innovatív munkavégzés kialakítá-
sában. Az átállás mögött meghúzódó okokról és a válto-
zások gyakorlati bevezetéséről Szentkuti Gabriellával, a 
Vodafone Lakossági Értékesítési és Operációs Vezérigaz-
gató-helyettesével beszélgettünk.

– A Vodafone Magyarország 
júliustól az ügyfélszolgálatos 
kollégák számára is lehetősé-
get biztosít a távmunkára. Mi-
ért hozta meg a vállalat ezt a 
döntést?

– A koronavírus világszerte 
munkavállalók millióit kény-
szerítette az otthoni munka-
végzésre. A Vodafone fővárosi 
irodáiban a teljes munkatársi 
állománya számára március 
közepén elrendelte az ottho-
ni munkavégzést, ez azon-
ban nem okozott fennakadást 
a vállalat életében, hiszen a 
home office évek óta napi ru-
tint jelent a vállalatnál. Voltak 
azonban olyan kollégák, pél-
dául az ügyfélszolgálaton, akik 
esetében munkájuk jellegéből 
fakadóan korábban elképzel-
hetetlen lett volna az otthoni 
munkavégzés. A járvány miatt 
azonban 2-3 hét alatt sikerült 
kitalálni és megvalósítani azt, 

hogy ők is otthonról, bizton-
ságosan dolgozhassanak to-
vább. Egy belső felmérésből 
kiderült, hogy a munkatársak 
közel háromnegyede hosz-
szú távon is élne a távmunka 
lehetőségével, ez pedig arra 
sarkalt minket, hogy megte-
remtsük a feltételeket, ame-
lyekkel ez biztosítható. Vagyis 
a járványidőszakban tapasz-
taltak és a dolgozói igények 
miatt döntöttünk úgy, hogy 
átalakítjuk az ügyfélszolgálati 
munkarendet.

– Milyen előnyei vannak a 
távmunkának a kollégák és a 
vállalat szempontjából?

– A kollégák egyrészt időt 
és pénzt spórolnak a mun-
kahelyre történő utazás ki-
esésével, vagyis több szaba-
didőhöz jutnak, amit utazás 
helyett akár a családjukkal is 
tölthetnek. Másrészt a meg-
oldás rugalmasabb munka-

végzést tesz lehetővé, ezek a 
tényezők együttesen pedig 
csökkentik a stresszt és növe-
lik a munkahelyi elégedett-
séget. Munkáltatói oldalról 
is rendkívül előnyös, hiszen 
a távmunka optimalizálja az 
irodahely kihasználtságát, 
emellett pedig a nyugodt, 
csendes otthoni munkakör-

nyezet fókuszáltabb munka-
végzést eredményez a mun-
kavállalók részéről. 

– Kik jelentkezhetnek táv-
munkára a Vodafone Magyar-
országnál?

– Olyan munkavállalók 
számára biztosítjuk az állan-
dó távmunka lehetőségét, 
akiknél adottak az otthoni 
feltételek a hatékony és biz-
tonságos munkavégzéshez. 
Ennek érdekében bizonyos 
tréningeken részt kell venni-
ük, amelyek adatvédelemről, 
valamint munka- és egész-
ségvédelemről szólnak. 

– A szükséges munkaeszkö-
zökön kívül mit biztosít a vál-
lalat a távmunkában dolgozók 
számára?

– Egyrészt a vállalat bizto-
sítja a távmunkában dolgozó 
kollégák munkaállomásának 
érintésvédelmi állapotfel-
mérését, erről szakember ad 
tájékoztatást minden táv-
munkában dolgozónak. En-
nek köszönhetően megbi-
zonyosodhatunk arról, hogy 
a kollégáink biztonságos és 
kényelmes környezetben 

tudnak dolgozni. Másrészt 
igyekszünk hozzájárulni az 
esetleges irodába járás úti-
költségeihez, erre havonta 
maximum két napon kérjük 
őket. A jóllétükhöz emellett 
elérhetővé tettünk külön-
böző képzéseket, tréninge-
ket, szükség esetén a vállalat 
által biztosított coachok és 
pszichológusok segítségét is 
igénybe vehetik.

– Milyen ütemben valósul 
meg az átállás?

A célunk az, hogy a telefo-
nos ügyfélszolgálat 50 szá-
zaléka minél hamarabb át 
tudjon állni az állandó ott-
honi munkavégzésre, vár-
hatóan ebben a pénzügyi 
évben el fogjuk ezt érni. Ter-
mészetesen területi megkö-
tések nélkül, Zalaegerszegtől 
Debrecenig nyitva áll az ügy-
félszolgálatos munkatársak 
előtt az állandó otthoni mun-
kavégzés lehetősége, amire 
az igényüket július elejétől 
nyújthatják be.

Otthonról is dolgozhatnak a Vodafone  
ügyfélszolgálatos munkatársai
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Az innovációra alapér-
tékként tekintő cég – egy 
amerikai szabadalom alap-
ján – karbonszállal erősí-
tett kompozit erősítéssel 
is gyárt vezetékeket a ha-
gyományos acélerősítésűek 
mellett. Portugáliából már 
kaptak megrendelést, és év 
végéig eldől, hogy a német 
piacra is be tudnak-e törni 
ezzel a vezetéktípussal.

Könnyű, nagy az áramátvi-
teli kapacitása, és környezet-
kímélőbb az előállítása – csak 
néhány előnye a karbon szál-
erősítésű kompozittal gyártott 
távvezetéknek a hagyomá-
nyos acélerősítésűvel szem-
ben. Barkóczy Péter, a FUX 
Zrt. fejlesztési igazgatója el-
magyarázza: ha hirtelen egy 
vonalon nagyobb lesz a fo-
gyasztás (mert például épült 
egy gyár vagy egy lakópark), 
akkor a régi hálózat már nem 
elegendő, hogy ellássa meg-
felelő teljesítménnyel az adott 
területet. Ilyenkor két lehető-
sége van az áramszolgáltató-
nak: épít egy másik távveze-
tékvonalat (ez azonban több 
évet is igénybe vehet), vagy 
nagyobb, de így súlyosabb 
vezetéket húz ki. Olyan veze-
tékre van tehát szükség, ami 
egyszerre könnyű és több ára-
mot képes átvezetni. És bár a 
karbon szál-erősítéses kompo-

zitot drágábban, de sokkal kör-
nyezetkímélőbb módon lehet 
előállítani, mint az acélt.

– Olyan sporteszközök gyár-
tóinál, mint például a horgász-
bot, teniszütő, kerékpár, már 
ismert a karbonszál-erősítésű 
kompozit. Az áramszolgáltatás 
területén, ha hirtelen szükség 
van áramátviteli kapacitásnö-
velésre, akkor egy ilyen anyag-
gal erősített vezeték nagyon jó 
alternatívát jelent a régi, acél-
lal erősítettel szemben. Jelen-
leg akkor használják, ha veze-

tékcserével meg lehet oldani 
a nagyobb átviteli kapacitást. 
Ha azonban valamilyen okból 
mégis új vonalat kell építeni, 
akkor a hagyományos acélerő-
sítésű vezetéket választják to-
vábbra is – hangsúlyozza.

A Balkánon, Portugáliában, 
Spanyolországban már üze-
melnek ilyen vonalak, hazánk-
ban a Göd-Léva (Levice) vona-
lon szerelt fel egy szakaszt az 
MVM Zrt. – A kompozitanyag 

és a kábel konstrukciója ameri-
kai szabadalom. Egy ottani cég 
megkeresett minket, mint ve-
zetékgyártót; megvizsgálták, 
hogy rendelkezünk-e a meg-
felelő eszközökkel, felszerelt-
séggel, majd a próbagyártásra 
is eljöttek Miskolcra. Körülbelül 
egy évig tartott, mire gyártóvá 
váltunk. Aztán jött az újabb lé-
pés, hogy a már általunk gyár-
tott vezetéket egy általunk 
szerzett üzlet során felszerel-
jék. Az amerikaiakkal ugyanis li-
cencszerződést kötöttünk, ami 

azt jelenti, hogy a vezetéket 
bárkinek eladhatjuk, ha tőlük 
vesszük a kompozitanyagot.

A FUX-nál egyébként épp a 
napokban szerelik át az egyik 
gépet, az első megrendelés 
ugyanis megérkezett Portu-
gáliából. A magyar céget fő-
leg külföldről látják el munká-
val; ennek az is az oka, hogy 
hazánk villamoshálózata kicsi, 
és nem is olyan régen újítot-
ták fel. A kontinensen azonban 

számtalan lehetőség van a ter-
jeszkedésre, hiszen ezt a fajta 
vezetéket a miskolci cégen kí-
vül egyedül egy belga konku-
rens gyártja. Kelet-Közép-Eu-
rópában azonban egyedül a 
miskolci cég foglalkozik ilyen 
vezetékek gyártásával. Ha te-
hát a kontinens ezen felén 
befut egy érdeklődő, akkor a 
FUX-ot kell keresniük.

– Többféle vezetéket kíná-
lunk mi is a piacon, de azért 

vettük fel a portfólióba a tí-
pust, és tettünk meg min-
dent annak érdekében, hogy 
megkapjuk a gyártási jogot, 
hogy bővíteni tudjuk a kíná-
latot. Arra törekszünk, hogy 
mindig részt tudjunk venni a 
vevőink innovációs fejlesztési 
folyamataiban, megelőzve a 
többieket, és segíteni tudjunk 
nekik a megfelelő szolgálta-
tás elérésében – emeli ki a 
termék- és minőségfejlesztési 
igazgató.

– A villamosellátást biztosí-
tani kell, első az üzembizton-
ság. Lassan fordulnak az új 
megoldások felé a hálózatü-
zemeltetők, az áramszolgálta-
tók; amíg nem győződtek meg 
száz százalékosan egy megol-
dásról, addig nem szerelik fel. 
Ha már felgyülemlett annyi ta-

pasztalat, akkor is először a leg-
bátrabbak kezdik el kipróbálni 
a vezetéket, majd idővel ez a 
kör elkezd bővülni. Jelenleg ott 
tartunk, hogy már a kevésbé 
bátor cégek is gondolkodnak 
a karbonszállal erősített kom-
pozit vezetékek felhasználásán 
– avat be minket a piac műkö-
désébe Barkóczy Péter.

A legfrissebb hír a FUX-nál, 
hogy Németországból is érke-
zett már megkeresés: év vé-
géig kell nyilatkozniuk, hogy 
építési projektekbe beszállíta-
nának-e az új típusból. – Hoz-
zájuk sok klasszikus vezetéket 
szállítunk. Óriási előrelépést 
jelent majd, amikor Németor-
szágban is felszerelik az első 
ilyen vezetéket. Reméljük, 
hogy az FUX-gyártmány lesz.

Kujan István

ELJÖTT A KOMPOZIT ANYAGOK IDEJE A FUX-NÁL 
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Edzőtáborral és felkészü-
lési mérkőzésekkel hangol 
a bajnokságra a miskolci 
férfi vízilabdacsapat. Kis 
István tanítványaira azon-
ban még vár a főpróba: 
július utolsó hétvégéjén 
rendezik a Magyar Kupa 
első csoportkörét.

A vezetőedző úgy ösz-
szegzett, hogy az eddigi fel-
készülési mérkőzéseken lá-
tottakkal döntően elégedett 
volt. – Becsúsztak persze hi-
bák, de akár az Újpest, akár a 
szentesiek ellen igazi csapat-
ként játszottunk. Több a po-
zitívum, még ha van is min 
csiszolni a játékunkban.

Az ellenfelek közül kiemel-
kedett a Szolnok, de a klasszis, 
rutinos pólósokból álló csa-

patot is meg tudták szoron-
gatni az első két negyedben. 
Kijött aztán a rutintalanság, 
pontatlanná vált a miskolciak 
játéka, de küzdeni akarásból 
jól vizsgázott a fiatal csapat.

A Magyar Kupában a mis-
kolci együttes a Margitszige-
ten küzd majd csoportjában 
az FTC, a PVSK és az élvonal 
újonca, a KSI ellen. Miután az 
átlagosnál nagyobb volt a játé-
kosmozgás az MVLC-nél, így 
nagyon fontos lesz az első tét-
re menő megmérettetés. – Ha 
a maximumot nyújtjuk mind-
három meccsen, akkor én már 
elégedett leszek – fogalmazott 
Bachner András szakmai igaz-
gató, aki szerint a Ferencváros 
elleni tévés mérkőzés plusz 
motivációt jelent majd a fiata-
loknak.                 Kujan István

Dave Allison fogja irányí-
tani a DVTK Jegesmedvé-
ket a 2020/2021-es idény-
ben. A szakember legutóbb 
Németországban dolgozott, 
de korábban hét szezonban 
volt AHL-es vezetőedző, 
tevékenykedett a legran-
gosabb amerikai junior-
ligában is, valamint négy 
esztendőn keresztül fiatal 
tehetségek felkutatása volt 
a feladata NHL-es csapatok 
számára.

Dave Allison sikeres játé-
kos-pályafutást tudhat magá-
énak, hiszen 20 évesen a Nova 
Scotia Voyageurs csapatához 
került, ahol 5 AHL-es sze-
zont töltött, és 3 mérkőzés 
erejéig az NHL-es Montréal 
Canadiensnél is szerepet ka-
pott. Ezt követően 1989-ig 
az AHL-ben és az IHL-ben 
jégkorongozott. Az edzői 
szakmát még játékos-pálya-
futása során kitanulta, így 
utolsó három aktív évében 
már játékosedző szerepet töl-
tött be. Visszavonulása után 
máris vezetőedzői szerep-
ben dolgozott az ECHL ligá-
ban. Az 1994/1995-ös idényt 
már AHL-es vezetőedzőként 
kezdte meg az Ottawa Sena-
tors farmcsapatánál. A kö-

vetkező szezonban megbízott 
vezetőedzőként az NHL-es 
ottawai együttesnél dolgo-
zott a világ legismertebb baj-
nokságában. Ezt követően 
több észak-amerikai ligában 
szereplő együttesnél kipró-
bálta magát vezetőedzőként 
(SIJHL, IHL, AHL). Érdekes-
ség, hogy 2005 és 2008 között 
azt az Iowa Wildot irányítot-
ta, amelyben Vas János is sze-
repelt épp ezen időszak alatt. 
A következő években a fiatal 
tehetségek felkutatása volt a 
munkája, egy szezon erejéig a 
Colorado Avalanche-nél, há-
rom szezonon keresztül pe-
dig a Pittsburgh  Penguins-nél 
dolgozott scoutként. 2014 és 

2018 között ismét fiatal te-
hetségekkel foglalkozott, ez-
úttal már vezetőedzőként a 
legerősebb amerikai junior-
ligában (USHL). A legutób-
bi, 2019/2020-as szezonban 
megtapasztalhatta az európai 
jégkorongot is, a német Deg-
gendorfer SC csapatának volt 
a vezetőedzője.

A klub honlapján a csapat 
várható stílusáról ezt nyilat-
kozta: „A stílusunk alapja a 
gólszerzés lesz. Ehhez pedig a 
lehető legtöbbet kell birtokol-
nunk a korongot. Amikor ná-
lunk van a korong, akkor ka-
pura törően fogunk játszani, 
korongvesztés esetén pedig 
kontrollálnunk kell a játékot, 

hogy minél hamarabb vissza-
szerezzük a játékszert. Olyan 
sorokat fogunk kialakítani, 
amiknek a tagjai támogatják, 
jobb teljesítményre ösztönzik 
egymást, és hatással vannak a 
meccsek végkimenetelére. Tu-
dom, hogy a csapatunk magját 
és gerincét a magyar játéko-
sok fogják alkotni, izgatottan 
várom, hogy hozzájárulhassak 
az egyéni fejlődésükhöz. A fi-
atal magyar játékosoknak is 
adott lesz a lehetőség, hogy ki-
harcolják a helyüket a csapat-
ban. Számomra ez nem isme-
retlen terep, és külön motiváló 
tényező, hogy ezekből a fiatal 
játékosokból a lehető legtöbbet 
hozzam ki.”

2020. július 18. | 29. hét | XVII. évfolyam 28. szám
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A KUPÁBAN  
FŐPRÓBÁZNAK

Dave Allison komoly szakmai múlttal veszi át a Jegesmedvék irányítását

Tapasztalt kanadai  
edző a Jegesmedvéknél

Fájdalommentes Arteriograph  
érdiagnosztika Miskolcon

az Erzsébet Fürdő  
Egészségközpontban

szerdánként 8-12 óra között!

NE AKKOR TUDJA MEG, HOGY VESZÉLYBEN VAN, HA MÁR KÉSŐ!

Előjegyzés telefonon:  
46/400-225, 20/256-4222 762-0/2020

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

Az akció érvényes: 2020. 07. 18-től 2020. 07. 24-ig 
Dettol szappan, 100 g, 2990 Ft/kg 399 Ft 299 Ft
Well Done Fine színfogó kendő, 12+6 469 Ft 369 Ft
Perla Maxi papírtörlő 459 Ft 399 Ft
Clin ablaktisztító, 500 ml, 918 Ft/l 559 Ft 459 Ft
Lenor öblítő, 750-930 ml, 665,33-536,55 Ft/l 629 Ft 499 Ft
Doop Vanessa WC-papír, 10 tekercs 699 Ft 599 Ft
Vape szúnyogirtó spirál, 10 db-os 859 Ft 759 Ft
Dettol folyékony szappan, 250 ml, 3596 Ft/l 999 Ft 899 Ft
Dettol folyékony szappan ut., 500 ml, 2198 Ft/l 1199 Ft 1099 Ft
Vape Derm szúnyog- és kullancsriasztó testre, 100 ml 1299 Ft 1199 Ft
Dettol univerzális fertőtlenítő, 500 ml, 2398 Ft/l 1399 Ft 1199 Ft
Vape kombi el. szúnyogirtó kész.+ut. 1699 Ft 1499 Ft
Dosia mosópor, 4,2 kg, 475,95 Ft/kg 2399 Ft 1999 Ft
Feba gazd. beltéri falfesték, fehér, 14 l 4999 Ft 3999 Ft

5l Héra prémium színes falfesték vásárlása esetén pólót adunk ajándékba.
267-9/2020

Lakossági fórum a Történelmi Avas 
csapadékvíz-elvezetéséről 

Lakossági fórumot tart a Miskolci Önkormányzat az Avas csapadékvíz-elvezető 
rendszerének kiépítéséről. A beruházás részleteiről Szunyogh László főépítész, Len-
gyel Katalin, a Miskolc Holding Zrt. projektirányítási igazgatója, valamint Fischer Fer-
dinánd, a kivitelező Fedrid Kft. ügyvezetője számol be az 
érdeklődőknek.  

Időpont: 2020.07.23. (csütörtök), 17:00
Helyszín:  Creppy Center – régi Halász- 

tanya Étterem (Miskolc, Mély-
völgy utca 15.)

A lakossági fórum az „Avas észa-
ki oldal csapadékvíz elvezetés 
fejlesztése” című, TOP-6.3.3-
16-MI1-2017-00003 azonosító 
számú projekt részeként valósul 
meg. 

Apróhirdetés
Kastélyok berendezéséhez vá-
sárlok festményeket, ezüstöket, 

porcelánokat, bronzokat, órákat, 

bútorokat, katonai tárgyakat, ha-

gyatékokat! Üzlet: +3620/280-0151, 

herendi77@gmail.com

Szeretsz segíteni és van szabad-
időd? Hétvégén vagy délután tud-

nál segíteni, mert dolgozol? Akkor 

is gyere, és légy önkéntes nálunk! 

Egy igazán összetartó csapatba vár-

juk jelentkezésedet! Ezen a számon 

hívj: 30/386-5885

Hallottál már az Otthon Segí-
tünk Alapítványról? Kisgyere-

kes családoknál végzünk önkén-

tes segítő munkát. Ha van kedved, 

csatlakozz hozzánk, legyél Te is ön-

kéntes! Jelentkezz ezen a számon: 

70/5210913

Apróhirdetés
SZŐNYEGTISZTÍTÁS, KÁRPIT-
TISZTÍTÁS GARANCIÁVAL! Min-
den tipusú bútorkárpit, padló-
szőnyeg, autókárpit helyszíni 
tisztítása gyors száradási idővel. 
Szőnyegtisztítás, ingyenes ho-
zom-viszem szolgáltatással. Tele-
fonszám: 06-70/320-3483, www.
tisztitomiskolc.hu.

Aranykalászos gazda (OKJ: 31 621 
02, Eng.sz.: E-000683/2014/A005), 
Gyümölcspálinka-gyártó (OKJ: 31 
541 04, Eng.sz.: E-000683/2014/
A018), Targoncavezető (OKJ 32 582 
02, Nyt.sz.: E-000683/2014/A001)" 
OKJ tanfolyamok indulnak Miskolcon 
júliusban a Dekra Akademie Kft. szer-
vezésében. Érdeklődni: 30/768-1234.
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Hirdetés

Küzdeni akarásból jól vizsgázott a fiatal csapat. Fotó: Mocsári L.
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A Miskolci Rendvédelmi 
Technikum
az alábbi munkakörök  
betöltésére vár jelentkezőket:

• létesítményfenntartási főelőadó
• minőségbiztosítási kiemelt főelőadó
• szakács
• villanyszerelő

A munkakörök határozatlan idejű, munkavállalói jogviszo-
nyú foglalkoztatások.

VERSENYKÉPES JÖVEDELEM  
MEGEGYEZÉS SZERINT!

Bővebb információ a www.mrvt.hu oldalon található és felvi-
lágosítás a 46/412-060 telefonszám 50-22 melléken elérhető.

(+36) 70-530-0095 | info@activehrc.hu | www.activehrc.hu
Active HR Consulting Bt.

Szolgáltatás olyan vállakozások számára, ahol az igény már 
felmerül, de nincs állandó HR szakember/részleg.

Tevékenységeink:
HR stratégia kialakítása

Hirdetési profil összeállítása
Interjú teljes körű lebonyolítása

Új dolgozók beillesztése
Teljesítményértékelés (éves, féléves, próbaidős)

Problémás dolgozók és HR helyzetek menedzselése
Képzési terv összeállítása  és lebonyolítása

HR adminisztráció elvégzése
Álláskeresők az aktuális nyitott pozícióinkat  

a honlapunkon találják.

Dolgozni szeretne? Segítünk!
A Szimbiózis Alapítvány munkatársai várják  

a megváltozott munkaképességű/fogyatékossággal élő 
álláskeresők jelentkezését a 2020. július 21-én  

megrendezésre kerülő Toborzónapon.

Az alábbi munkaterületekre keresünk munkatársakat:

• főzőkonyha • sajtmanufaktúra
• kertészet

• állatgondozás • asztalosműhely

Látogasson el standunkhoz, és legyen Ön is tagja 
a Szimbiózis Alapítvány közösségének!

ÚJ HELYSZÍNEN TARTJA ÁLLÁS-
BÖRZÉJÉT A PAKTUMIRODA
Duplájára nő a kiállító 
cégek száma a Miskolci 
Foglalkoztatási Paktum 
projekt legújabb Toborzó-
napján, amit július 21-én 
tartanak délelőtt 9 órától 
délig a Tudomány és Tech-
nika Házában. A szervezők 
gyermekfelügyeletet is 
biztosítanak a szülőknek.

Pető Ágnes, a Paktumiroda 
vezetője elmondta, ez már a 
nyolcadik Toborzónap lesz. 
– Legutóbbi alkalmainkon a 
Görgey-házban voltunk, de 
akkora volt az érdeklődés, 
hogy a helyszínt meg kellett 
változtatnunk. Egyre több cég 
érdeklődik a rendezvény iránt, 
valamint az álláskeresők is 
jelezték, hogy szeretnének 
minél több céggel megismer-
kedni. Eddig hat-hét kiállító 
jelent meg az eseményen, most 
pedig tizennégy lesz a Miskol-
ci Szakképzési Centrumon kí-
vül. A munkavállalói oldalról 

pedig a korábbi rendezvények 
során több mint százan érdek-
lődtek – mondta.

A Paktum Munkaerőpiaci 
Tanácsadó Iroda kollégái 
a Széchenyi 60. szám alatti 
ügyfélszolgálaton várják az 
álláskeresőket. Szolgáltatásaik 
közé tartozik a munkaerőpi-
aci információk nyújtása, az 
álláskeresési tanácsadás, az 

önéletrajz és a motivációs levél 
megírásának segítése, a mun-
kaközvetítés és a toborzás.

A projekt közvetlen célcso-
portjai: az alacsony iskolai 
végzettségűek, a 25 év alatti 
fiatalok vagy a 30 év alatti 
pályakezdők, az 50 év feletti-
ek, a közfoglalkoztatottak, a 
GYED-ről, GYES-ről, ápolási 
díjról visszatérők, a legalább 

egy gyermeket egyedül nevelő 
felnőttek, a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban ré-
szesülők, a tartós munkanél-
küliséggel veszélyeztetettek, 
a megváltozott munkaképes-
ségűek, az inaktívak és a roma 
nemzetiséghez tartozók. De 
a szervezők a Toborzónapra 
minden érdeklődőt szeretettel 
várnak.

TOBORZÓNAP

OPERÁTOR MUNKA
|  18+diákoknak és felnőtteknek
|  kétheti előlegfizetés
|  versenyképes bérezés
|  előrelépési lehetőség
|  munkábajárás támogatása

HULLADÉKÁTVÉTEL  
AZ NHSZ MISKOLC KFT. TELEPHELYÉN 

• Hullámpala, síkpala: 70 Ft+áfa/kg
• Tetőfedő zsindely, kátrányos hulladék: 70 Ft+áfa/kg

• Szennyezett szigetelés: 140 Ft+áfa/kg
• Személyautó-gumiabroncs: 50 Ft+áfa/kg

Munkanapokon hétfőtől csütörtökig: 8:00–13:30,  
pénteken 8:00–13:00 óra között a 

3527 Miskolc, Sajószigeti u. 31. szám alatt.
Előzetes érdeklődés a +36 70/371-9107 telefonszámon. 

További információk:  
www.nhszmiskolc.hu, Híreink menüpontban.
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TeatRom címmel rendeznek 
színházi fesztivált megyénk 
több, romák lakta települé-
sén augusztus 15-e és 23-a 
között.

A programmal kapcsolatban 
a miskolci polgármesteri hiva-
talban tartottak sajtótájékoztatót. 
Miskolc többszörösen is közpon-
ti helyszíne a fesztiválnak: au-
gusztus 15-én a városházán indul 
egy konferenciával, 21-én pedig a 
Factory Arénában lesznek egész 
napos programok. A borsodi 
megyeszékhely mellett hét cse-
reháti kistelepülés: Alsóvadász, 
Felsővadász, Kázsmárk, Selyeb, 
Rásonysápberencs, Méra, a szlo-
vákiai Szepsi, valamint Szikszó 
városa látják vendégül a fesztivál 
produkcióit.

Simon Balázs, a rendezvény-
sorozatot szervező Utcaszín-
házi Alkotóközösség vezetője 
a tájékoztatón a TeatRom előz-
ményeiről beszélt.

– Közösségünk tizenkét éve 
dolgozik Borsod megyében, és 

ez idő alatt körülbelül harminc 
településen voltak táboraink, 
melyeknek fő tárgya mindig a 
színház volt, a foglalkozások 
pedig az óvodás kortól egészen 
a fiatal felnőttekig sokakat ér-
dekeltek.

A TeatRom elsősorban 
színpadi produkciókra épül, 
ugyanakkor kísérő program-
ként minden helyszínen já-
ték- és kézműves-foglalkozást, 
filmvetítést, kiállítást, képzési, 
foglalkoztatási és életmód-be-

mutatót, és mindehhez part-
nereink szervezésében iskola-
marketing-eseményt társítunk.

Borkuti László úgy fogalma-
zott, Miskolc városa örömmel 
fogadta be a kezdeményezést, 
mert szeretnék folytatni a tele-
pülésen korábban elindult ha-
gyományokat. Ezek sorába tö-
kéletesen beleillik a TeatRom 
fesztivál felkarolása – mondta 
a kulturális tanácsnok.

Kiemelt szerep jut a prog-
ramban hét, a településeken 

működő, önszerveződő ifjú-
sági amatőr színházi és zenei 
csoportnak.

Az ingyenes fesztivál a Fel-
zárkóztatásért Felelős Helyet-
tes Államtitkárság, a FÜGE 
Egyesület, a Summa Artium, 
az EJI és az EMMI támogatá-
sából, illetve Miskolc város és 
a résztvevő önkormányzatok 
segítségével és személyes ado-
mányokból, programfelajánlá-
sokból valósul meg.

Tajthy Ákos

A fesztiválról szerdán tartottak sajtótájékoztatót. Fotó: Juhász Ákos 
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MŰVÉSZETEK HÁZA – URÁNIA-TEREM: Július 16-a csütörtöktől 22-e 
szerdáig, naponta 16:30-tól: A FELTALÁLÓ (kivéve szombat, 
vasárnap), 19:00: TALPIG FEGYVERBEN Július 18., szom-
bat 16:30-tól: NOTTING HILL-I CUKRÁSZDA Július 19., 
vasárnap 16:30-tól: TITKOK ÉS IGAZSÁGOK Július 23-a 
csütörtöktől 29-e szerdáig, naponta 16:30-tól: VAD KUNSÁG 
– A PUSZTA REJTETT ÉLETE, 17:45-től: VAD BALATON 
– RENDEZŐI VÁLTOZAT, 19:00: AKIK MARADTAK

MŰVÉSZETEK HÁZA – BÉKE-TEREM: Július 16-a csütörtöktől 22-e szer-
dáig, naponta 19:30-tól: NYELÉS | Július 16-a csütörtökön és 17-e 
pénteken 17:00: KOPASZKUTYA | Július 18., szombat 17:00: IN-
KÁBB LENNÉK ÖZVEGY | Július 19., vasárnap 17:00: TISZT 
ÉS KÉM – A DREYFUS-ÜGY | Július 20-a hétfőtől 22-e szerdá-
ig, naponta 17:00: MEGÁLL AZ IDŐ | Július 23-a szerdától 26-a 
vasárnapig, naponta 17:00: AZ IGAZSÁG |  19:30-tól: ÍGÉREM, 
HOGY VISSZATÉREK | Július 27-e hétfőtől 29-e szerdáig, na-
ponta 17:00: A HERCEG UTAZÁSA | 19:30-tól: DANIEL

CINEMA CITY: Július 16-a csütörtöktől 22-e szerdáig naponta 
több időpontban – A láthatatlan ember I Alzheimer | Apró 
mesék (csak pénteken és szombaton) | Ava | A vadon hívó szava 
| Bad Boys – Mindörökké | Bloodshot (csak pénteken és szom-
baton) | Dolittle (csak hétvégén) | Előre | Fomo – Fear of Missi-
ng out (csak hétvégén) | Hogyan legyél jó feleség | Macskafogó 
| Medvevilág Szicíliában | Mint egy főnök | Seveled | Tíz nap 
anyu nélkül | Úriemberek | Vad Balaton – kibővített mozivál-
tozat (csak hétvégén) | Vad erdők, vad bércek: A fantom nyo-
mában – kibővített moziváltozat | Valan – az angyalok völgye 
| Zárójelentés

MOZIMŰSOR 

JÚLIUS 18., SZOMBAT
8:00 Fagylalt Fesztivál, Mok-
ka Coffee & Panini Bar
9:00 Freya – croissant-kós-
tolás a Pizza, Kávé, Világbé-
ke pizzériában
19:00 Jocky Jokers-koncert, 
Collins Club
20:00 Kodachrome-koncert, 
Simon & Garfunkel-dalok 
Jobbágy Bence és Méhes Adri-
án előadásában, Corner Stage
22:00 Nextapes pres. Gabor 
Kraft, Helynekem

JÚLIUS 19., VASÁRNAP
9:00 Miskolci termelői nap és 
vásár, 10:30-tól Sebaj színház, 
11:30-tól Classic Brass Quin-
tet ünnepi koncertje az Erzsé-
bet téren
9:00 Szent Hedvig ünnepe 
a Diósgyőri várban, 10:00-
tól mise a Lovagteremben, 
11:50-től megemlékezés a 
nándorfehérvári diadalról, 
majd ágyúlövés az ágyúál-
lásnál, 13:15-től dr. Lovász 
Emese régész előadása
9:00 „Borsod MTB Bajnoka 
Series” 2. futam, Görömbölyi 
Pincesor, Grál Pince

JÚLIUS 21., KEDD
20:00 RadOM kvízest, Ran-
dom bár

JÚLIUS 22., SZERDA
9:00 Meridián torna, Cél-
pont Közösségi Tér
10:00 Karikázó Mondókázó 
baba-mama program, Új-
Hold Közösségi Tér

19:00 Kamaszerda, kamázás 
a Népkertben

JÚLIUS 24., PÉNTEK
14:00 Termelői és kézmű-
vesvásár a diósgyőri város-
központban
18:00 GasztroPLACC Extra,  
Diósgyőri vár, vásártér
19:00 Későn Szóltál zenekar 
koncertje, Collins Club
20:00 Karanténfergők – 
Ficsku Pál estje, Helynekem

JÚLIUS 25., SZOMBAT
8:00 III. Kapuzörgető Zsib-
vásár & Kézműves Nap, Ba-
lázs Győző tér
9:00 Maratoni játéknap, Jó-
zsef Attila Könyvtár
11:00 Miskolci Grafikai Tri-
ennálé díjátadó, Miskolci 
Galéria
11:00 Maya Dzsungel Ját-
szóház-megnyitó az Alma 
együttessel, Avalon Park
11:15 és 13:15 A Debrece-
ni Történelmi Korok Ha-
gyományőrző Egyesület 
bemutatója a Diósgyőri 
várban
12:00-től másnap 02:00-
ig Groove Aquatrip day & 
night, Barlangfürdő
18:00 Reneszánsz lakoma, 
Aranykorona Történelmi 
Étterem-Hotel & Látvány-
pince
19:00 A legenda életre kel, 
titokzatos éjszaka a Diós-
győri várban
19:30 Kiscsillag: Tompa ké-
sek turné, Helynekem

PROGRAMOK 

Hirdetés

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában július 19-
én, vasárnap délután 4 órától a Diósgyőri vár lovagter-
méből közvetítenek. 

A Szent Hedvig búcsú 
szentmisét 10 órától Mak-
só Péter káplán atya mutatja 
be, s vesz búcsút a diósgyőri 
hívektől, ezért ugyanekkor 
elmarad a mise a diósgyőri 
templomban. A Minorita 
templomban lesz látható a 
czestochowai kegykép máso-
lata szombaton és vasárnap. 
A Szent Anna templom bú-
csúját július 26-án, a 10:30-
kor kezdődő szentmisén ün-
neplik, melyet Bukovenszki 
Zoltán bódvaszilasi plébános 

mutat be. Előtte, pénteken, 
egész napos szentségimádás 
lesz a templomban.

Július 21-én, kedden a 
Mindszenti templomhoz 
tartozó Millenniumi terem 
alatti garázsból régi tönkre-
ment és leszerelt berendezé-
seket távolítanak el, melyhez 
segítséget kérnek. Szerdán 
ugyanitt Szent Bonaventú-
rára, csütörtökön Kármelhe-
gyi Boldogasszonyra, szom-
baton pedig Szent Hedvig 
királynőre emlékeznek.

EGYHÁZI HÍREK

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Július 20., hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 8:30 Képúj-

ság 18:00 Híradó 18:15 Időjárás-jelentés 18:20 Program-
pont (programajánló) 18:25 Miskolci Napló (közéleti maga-
zin) 19:00 Híradó ism. 19:15 Időjárás-jelentés 19:20 Honvéd7 
(honvédelmi magazin) 19:35 Generációnk (idősügyi magazin) 20:00 Híradó ism. 20:15 
Időjárás-jelentés 20:20 Programpont (programajánló) 20:30 Képújság

Július 21., kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 08:30 Képújság 18:00 Híradó 
18:15 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Sportpercek 
18:40 #mozogjotthon 19:00 Híradó ism. 19:15 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont 
(programajánló) 19:25 Mérkőzés DVTK Jegesmedvék–Zólyom TIPSPORT Liga jégko-
rongmérkőzés ism. 21:00 Híradó ism. 21:15 Időjárás-jelentés 21:20 Képújság

Július 22., szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 09:35 Képújság 18:00 Híradó 18:15 Idő-
járás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Egészségpercek 18:40 Egészségé-
re 19:00 Híradó ism. 19:15 Időjárás-jelentés ism. 19:20 Programpont (programajánló) 19:25 
Retro TV (válogatás a Miskolc Televízió archívumából) 20:00 Híradó ism. 20:15 Időjárás-jelen-
tés 20:20 Programpont (programajánló) 20:30 Képújság

Július 23., csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 08:30 Képújság 18:00 Híradó 18:15 
Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Promenád (kulturális maga-
zin) 19:00 Híradó ism. 19:15 Időjárás-jelentés 19:25 Egy nap a világ (útfilm-sorozat) 20:00 
Híradó ism. 20:15 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont (programajánló) 20:30 Képújság

Július 24., péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 8:45 Képújság 18:00 Híradó 
18:15 Időjárás-jelentés 18:20 Játékszünet 18:25 Én is táncolnék ism. 18:45 Köztünk 
élnek 19:00 Híradó ism. 19:15 Időjárás-jelentés 19:25 Testközelből 19:45 #mozogj-
otthon 20:00 Híradó 20:15 Időjárás-jelentés 20:30 Képújság

Július 25., szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 09:30 Képújság 18:00 Krónika 
(heti hírösszefoglaló) 18:20 Játékszünet 18:25 Egészségpercek ism. 18:50 #mozogj-
otthon (tv-torna) 19:00 Krónika 19:20 Milli és Rémi kalandjai (esti mese) 19:35 Így 
(nem) játszunk mi – a Körúti Színház magazinműsora 20:45 Krónika 21:00 Képújság

Július 26., vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 09:30 Képújság 16:00 Hívőszó 
18:00 Miskolci Napló ism. 18:20 Játékszünet 18:25 Promenád ism. (kulturális magazin) 
19:00 Én is táncolnék (ism.) 19:25 Milli és Rémi kalandjai (esti mese) 19:35 Egy nap a 
világ (útifilm-sorozat) 20:00 A csillagok útján (dokumentumfilm) 20:55 Képújság

SZÍNHÁZI FESZTIVÁL BORSODBAN

Dr. Mokrai Mihály önkormányzati képviselő 
lakossági fogadóórát tart július 20-án, hétfőn 
17:30-tól a Miskolc, Corvin utca 9. szám alatt.

Cseléné Figula Edina önkormányzati képvise-
lő lakossági fogadóórát tart július 22-én 16:30-tól 
Szirmán, az Erkel Ferenc utca 47. szám alatt.

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA

JAZZ ESTE A POKOL CSÁRDÁBAN!
Különleges nyáresti hangulat, jazz, ételspecialitások,  

különleges koktélok várják Önt Felsőzsolcán,  
a Pokol Csárdában

Asztalfoglalás a 20/852-7726 vagy a 46/383-440-es számon vagy 
személyesen lehet a helyszínen.

A rendezvény időpontja 2020.07.24. 19 óra
A koncert és a vacsora ára 9900 ft/fő  

amely magában foglalja a háromfogásos vacsora  
és az üdvözlőital árát.

Menü: 
Előétel: 

Cheddarsajtos, fokhagymás baguette fürjtojásos sonkavitorlával 
Fő étel: 

BBQ sertésborda baconos gyöngyhagymával pirítva,  
fűszeres héjas újburgonyával körítve

Desszert: 
Csokoládé mousse tejszínes sabayonnal és friss idénygyümölccsel
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Kötelező olvasmányok  
a Géniuszból 

4

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban 
ezúttal népszerű kötelező olvasmányok címét 
rejtettük el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat 
végén, együtt, egy e-mailben küldjék el! Be-
küldési határidő: 2020. július 22. E-mail-cím: 
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtések 
beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. 

A nyereményt a Géniusz könyváruház biztosítja. 

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kérjük, jelezzék ezt hét-
köznap 8-16 óráig a 70/676-92-43-as telefonszámon nevük és elérhetőségük 
megadásával. A problémát igyekszünk mihamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS

HETI HOROSZKÓP
Kos (03. 21. – 04. 20.) Úgy érzi, itt az ideje, hogy egy kicsit 
felrázza az eseményeket, és ne a megszokott útvonalat járja. 
Lehet, hogy lesz, akinek ez nem tetszik, de a siker őt is meg

győzheti. Engedje megtörténni a jó dolgokat! 

Bika (04. 21. – 05. 20.) Bele mer vágni az elképzeléseibe, 
és ez közelebb viszi az álmaihoz, mint gondolta volna. Lehet, 
hogy itt az ideje kilépnie az árnyékból. Ne feledje, a siker ér

dekében néha kompromisszumokat is kell kötni!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.) Fél attól, hogy másokkal is megossza 
az ötleteit, mert nem tudja, mit szólnának hozzá. Ugyanakkor 
azt érzi, hogy a pozitív megerősítésre is szüksége van, ezért 

fordul és nyit mások felé. Folytassa, ez lehet a jó út!

Rák (06. 22. – 07. 22.) Ne sürgesse magát, de ne válassza a ké
nyelmesebb egy helyben toporgást sem! Most van itt az ide
je, hogy lépéseket tegyen, és ezt Ön is érzi magában. Amikor 

nagy szüksége lesz rá, a segítség is megérkezik. 

Oroszlán (07. 23. – 08. 23.) Minél jobban igyekszik távol 
tartani magát valamitől, az annál inkább beleivódik a gondo
lataiba. A határozott fellépés most sikereket hozhat: ne feled

je, ha bízik magában, mások is hinni kezdenek Önben!

Szűz (08. 24. – 09. 23.) Úgy érzi, nem sikerül olyan benyo
mást keltenie, mint amilyet szeretne a munkahelyén. Lehet, 
éppen az a baj, hogy túl erősen próbálja, és inkább hagynia 

kellene magának egy kis időt a lazításra, beilleszkedésre.

Mérleg (09. 24. – 10. 23.) Szeretné olyannak látni a dolgo
kat, amilyennek elképzeli őket, de ez csak ritkán valósul meg. 
Próbáljon kicsit rugalmasabb lenni, és akkor elégedettebb 

lesz a valósággal is. Szakítson időt a nyári pihenésre!

Skorpió (10. 24. – 11. 22.) Megbízik valakiben, mégis szeret
né, ha az nemcsak ígéretet adna, hanem állná is a szavát, ga
rantálna valamit. Ehhez azonban az kell, hogy először Ön is 

bizonyítson. Ne legyen szigorúbb a másikkal, mint önmagával!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.) Nagy reményeket fűz valamihez, de 
közben attól is fél, hogy elbukhat a dolog. Menjen előre, és 
ne nézzen le a mélybe, mert beleszédülhet! Gondolja át, mit 

csinál, nehogy véletlenül fölösleges munkát végezzen! 

Bak (12. 22. – 01. 20.) Hisz valamiben, de nem biztos ben
ne, hogy ennek érdekében a konfliktust is felvállalná. Ne 
hagyja, hogy bárki is sürgesse addig, amíg nem áll készen a 

feladatra, a saját maga ritmusát csakis Ön szabhatja meg.

Vízöntő (01. 21. – 02. 19.) Ott kell most állnia valaki mellett, 
és ez nem egyszerű, mert az Ön energiáit is sok minden lekö
ti. Meg kell találnia az egyensúlyt, de bármennyire is igyek

szik, minden akadályt nem gördíthet el egyedül az útból.  

Halak (02. 20. – 03. 20.) Nem tudja biztosan, hányadán is 
állnak a főnökével, az egyetlen megoldás az lehet, ha őszin
tén beszélnek egymással. Össze kell fogniuk egy közös cél 

megvalósítása érdekében, ez tisztázhatja is a viszonyukat.

A hódfarkú mókus, azaz a hó
kus nyerte el a Mirehu tetszését, 
így Esenczki Mira rajzából ölt 
majd szó szerint is testet az újra
használati központ kabalafigurá
ja. A figura megrajzolására azért 
hirdettek pályázatot, hogy fel
hívják a fiatalok figyelmét a kör
nyezetvédelemre és a környezet
tudatosságra. A cégnél Esenczki 
Mira, az Avastetői Széchenyi Ist
ván Általános és Alapfokú Mű

vészeti Tagiskola alsó tagozatos 
diákjának rajzát tartották a leg
jobbnak és a leginkább meg
valósíthatónak. Merthogy egy 
olyan kabalafigurát terveznek 
majd meg, amit valaki magá
ra ölt, így népszerűsítve a tavaly 
októberben megnyitott Miskolci 
Újrahasználati Központot. A díj
átadón a közel negyven pályázó
nak könyvet és emléklapot adtak 
át. Fotó: Juhász Ákos

Egy hókus lett a kabala 

Aki csak tehette, megpróbálta vízközelben átvészelni a rekkenő hőséget az elmúlt hétvégén. Sokan választották a miskolci 
fürdőzőhelyeket a felfrissüléshez, pihenéshez szombaton. A hőség azonban nem maradt sokáig. Az este folyamán hozzánk is 
megérkezett az a hidegfront, ami nem csak enyhülést, de némi csapadékot is hozott magával. Júliustól a Miskolctapolcai, a Se
lyemréti Strandfürdő és a Barlangfürdő is teljes kapacitással várja a vendégeket. Fotó: Juhász Ákos

CSOBBANTAK A HŐSÉGBEN

Szepesi Gábor, az Avalon Ris-
torante kreatív séfje most egy 
igazi olasz recepttel kedveske-
dik az olvasóknak. A bologna-
it sokféleképpen el lehet készí-
teni, de vajon tudják, hogyan 
készül a Tagliatelle Bolognese 
eredeti olasz recept alapján?

Magyarországon, illetve 
más európai országokban, de 
akár az Egyesült Államokban 
is szeretnek túlzásokba esni az 
éttermek a bolognai raguval, 
pedig egy végtelenül egyszerű 
raguról van szó. Éppen az egy
szerűségében van az igazi ere
je, pont ezt nem szabad tönk
re tenni. Az alábbi recept az 
1982es Olasz Konyhaművé
szeti Akadémia által elismert 
és leírt receptúra. Az Avalon 
Ristorante ezt a ragut hasz
nálja a Lasagna és a Cannello
ni kemencés rakott tésztáihoz, 
de sajtos vagy húsos Tortelli
nihez is nagyon kényeztető le
het egy finom vacsorára. Gye
rekek és felnőttek számára is 
egyformán közkedvelt tészta
étel.

Elkészítés
A szalonnát felkockázzuk, 

majd kiolvasztjuk a zsírját. 
Egy kevés olívaolajat adunk 
hozzá, megpirítjuk, majd 
hozzáadjuk az apró kocká

ra vágott zöldségeket is, amit 
kevergetés mellett szintén 
megpirítunk. Ezután megy 
hozzá a darált hús. Ha a hús is 
megpirult, hozzáadjuk a bort, 
majd párolgás után a meghá
mozott, felkockázott paradi
csom következik, amivel lassú 
tűzön körülbelül két órán ke

resztül főzzük. Ha szükséges, 
az elfőtt folyadékot alaplé
vel vagy húslevessel pótoljuk. 
Sóval, borssal ízesítjük. Miu
tán kész, adhatunk hozzá egy 
kevés tejet vagy tejszínt. Ezt 
hagyományosan akkor öntik 
hozzá, ha száraztésztát főznek 
a raguhoz.

Az eredeti, olasz bolognai

Tagliatelle Bolognese
Hozzávalók
300 g darált marhahús
150  g húsos szalonna 

(pancetta)
50 g vöröshagyma
50 g angol zeller
50 g sárgarépa
4 db  paradicsom  

(meghámozva)
1 dl száraz fehérbor
1 dl  tej vagy tejszín
extraszűz olívaolaj
alaplé vagy húsleves
só
frissen tört bors
tagliatelle
parmezán sajt
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