
MEGKEZDŐDÖTT A TÉLI OLIMPIA
Kékesi Mártonnal a soraiban megérkezett a magyar csapat Pekingbe, 
itt rendezik a XIV. téli olimpiai játékokat. A DVTK első téli olimpikonja 
törökországi átszállással jutott el Kínába, pályafutása második olim-
piájára, ahol hétórás időeltolódással kell megküzdenie. A miskolci 
születésű síző edzője, Robert Zan pozitív koronavírusteszt miatt nem 
tudott elutazni Kínába. Kékesi Márton február 13-án óriás-műlesik-
lásban, három nappal később pedig kedvenc versenyszámában, szla-
lomban indul az olimpián. Cikk a 9. oldalon

KIVÁGJÁK, DE PÓTOLJÁK
Balesetveszélyessé vált, ezért ki kell vágni a megyei kormányhiva-
tal Csizmadia közben található épülete előtti bálványfát. A munká-
latokat várhatóan jövőhét végén, még a vegetációs időszak alatt 
végzi majd el a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. A kérdéses fát 
2018-ban kellett gallyazni, ekkor derült ki, hogy a növény törzse és 
ágai korhadásnak indultak. A fát legkésőbb ősszel pótolja az ön-
kormányzat: oszlopos növekedésű, kevésbé terebélyes fajtákban 
gondolkodnak. Cikk a 2. oldalon
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A MONARCHIA ÍZEI
Ellátogattunk a Vendelin étterembe, ami még min-
dig menedék a monarchia ízeiért rajongók számára, 
de emellett változásokat is hozott a hely életében 
az elmúlt év. Tradícióról és új csapásvonalról beszél-
gettünk Szabó Dáviddal, aki testvérével tavaly vette 
át a Vendelin vezetését. Gasztrooldalunkon emellett 
tippeket adunk, hogyan lehet kihasználni az életbe 
lépett árszabályozást. Cikk a 8. oldalon

Tüntettek a tanárok Miskolcon

Két oltással május 1-jéig 
érvényesek lesznek az oltá-
si igazolványok, igazodva 
az európai uniós országok 
gyakorlatához – mondta a 
csütörtöki kormányinfón 
a Miniszterelnökséget ve-
zető miniszter.

A döntést Gulyás Gergely 
úgy indokolta: sem Brüs�-
s�el, sem a többi uniós or-
s�ág nem s�igorított a koráb-
bi s�abályokon a� omikron 
variáns megjelenése miatt, a 
kormány pedig nem akarja, 
hogy a magyarokra hátrá-
nyosabb s�abályok vonatko�-

�anak, mint más uniós pol-
gárokra.

Gulyás Gergely bes�ámolt 
arról is, hogy a virológusok 
többsége s�erint a� ötödik 
hullám csúcsán jár Magyar-
ors�ág, és amilyen gyorsan 
felfutott a fertő�éss�ám, an-
nak csökkenése is olyan se-
bességgel várható.

A vírus a� ötödik hullám-
ban lényegesen gyorsabban 
terjed, mint korábban, de 
sem a kórhá�ban ke�eltek 
s�áma, sem a� elhunytaké 
nem kö�elíti meg a megelő�ő 
hullámokét.                           
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Hat évvel ezelőtt, 2016. február 3-án tartották meg Miskol-
con azt a tüntetést, amit az oktatási rendszer rendbetételé-
ért szerveztek meg, s amely aztán mozgalommá vált, és amit 
demonstrációk sora követett országszerte. Csütörtökön újabb 
„rendkívüli fogadóórára” várták a magyar oktatásért aggódó 
tanárokat, szülőket a Hősök terére.

E� a hét a tanárokról s�ólt 
Miskolcon. Ke�dődött a��al, 
hogy hétfőn kétórás figyelme�-
tető s�trájkot tartott a két nagy 
pedagógus-s�aks�erve�et, a 
PSZ és a PDSZ. Miskolcon több 
oktatási-nevelési inté�ményben 
is béremelést, a munkaterhek 
csökkentését és a kötele�ő oltás-
ról s�óló döntés viss�avonását 
követelték – a s�ülők nagy tá-
mogatása mellett. A s�aks�er-

ve�etek adatai s�erint a borso-
di megyes�ékhelyen legalább 
e�ren vettek rés�t a s�trájkban 
(ors�ágosan hús�e�ren csat-
lako�tak), annak ellenére is, 
hogy a� Emmi – állítása s�e-
rint – „fenyegetéseket nem fo-
galma�ott meg”, mégis a��al 
fenyegetett, hogy „egy törvény-
telen s�trájk s�erve�ése nem 
maradhat követke�mények nél-
kül”. A miskolci önkormány�at 

már korábban megállapodott a 
s�aks�erve�etek képviselőivel 
a kétórás figyelme�tető s�trájk 
alatti elégséges s�olgáltatások-
ról. Ennek értelmében a� in-
tegrált óvodai rends�er öss�es 
taginté�ményében s�trájkol-
hattak a� óvodapedagógusok, 
a gyermekfelügyeletet vis�ont 
mindenhol bi�tosítani kellett. 
A� önkormány�at a s�trájk két 
órájára is megadta a munkabért 
a�oknak, akik csatlako�tak a� 
akcióho�.

A figyelme�tető s�trájkot 
csütörtökön felvonulás és tün-
tetés követte, amin több s�á�an 
vettek rés�t. Kö�el kéts�á� mis-
kolci, állami fenntartású gim-

ná�iumban dolgo�ó tanár írta 
alá a Pilz Olivérék által jegy-
�ett újabb nyílt levelet, amiben 
egy teljesen új alapokra épü-
lő oktatási rends�ert követel-
nek, amiben megs�űnne végre 
a fojtogató tanárhiány, valóban 
rende�ni tudnák a pedagógu-
sok bérét, enyhülhetnének a� 
adminis�trációs és egyéb ter-
hek. A s�űk egyórás tünte-
tésen többen is fels�ólaltak a 
s�aks�erve�etek rés�éről, majd 
Szűcs Tamás még egy biciklit 
is feldarabolt, hogy mutassák: 
van, amit már nem lehet meg-
javítani – új oktatási rends�er-
re van s�ükség.

Cikk a 3. oldalon

Két nap alatt több mint 
háromszáz hallgató búcsú-
zott el a héten a Miskolci 
Egyetemtől.

Sokan csak egy kis idő-
re kös�öntek el, ugyanis a 
diploma megs�er�ése után 
tovább folytatják tanulmá-
nyaikat a felsőoktatási in-
té�ményben. Csütörtök 
dél előtt a ga�dás�, bölcsés� 
és egés�ségügyis hallga-
tók vették át oklevelüket. A 
diplomaos�tók pénteken is 

folytatódtak, akkor Gépés�-
mérnöki és Informatikai 
Kar vég�ett tanulói kapták 
meg diplomáikat.

Horváth Zita, a Miskolci 
Egyetem rektora csütörtö-
kön elmondott bes�édében 
hangsúlyo�ta, a campuson 
a hallgatók egy életre s�ó-
ló útravalót kaptak. A� in-
té�ményben február 7-én, 
hétfőn ke�dődik meg a 
2021/22-es tanév II. félévé-
nek s�orgalmi idős�aka. 
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Életre szóló útravalót kaptak. Fotó: Mocsári László

Tovább érvényes

Rendhagyó sajtótájékozta-
tót tartottak Borsod-Aba-
új-Zemplén megye 01-es 
és 02-es országgyűlési vá-
lasztókerületének jelöltjei.

Utak, orvosi rendelők, 
városkö�pontok, parkok, 
bölcsődék – a folyamatban 
levő beruhá�ások mellett 
a� idén elinduló fejles�té-
sekről és a jövő terveiről is 
bes�élt Szilágyi Szabolcs és 
Varga László. Rés�letesen 
bes�ámoltak a� elő�ő város-
ve�etéstől megörökölt fej-
les�tések hely�etéről, a jelen 
projektjeiről és a követke-
�ő ciklus terveiről. - Mis-

kolcnak olyan fejles�tésekre 
van s�üksége, amik a� em-
berekről, a miskolciakról, a 
családokról, a kö�össégek-
ről s�ólnak – hango�tatta 
Varga Lás�ló. A két képvi-
selőjelölt arról is bi�tosítot-
ta a miskolciakat, hogy egy 
esetleges kormányvál-
tás után a városve�etéssel 
együttműködve dolgo�nak 
majd. Úgy gondolják, a je-
lenlegi önkormány�at által 
– a megörökölt projektek te-
rén – elvég�ett munka jel�i: 
Miskolcnak új, erős képvi-
seltre van s�üksége a parla-
mentben is.

Cikk a 3. oldalon

Átvették diplomájukat 

Aggódnak a tanárok a gyermekek jövőjéért. Fotó: Mocsári László

NEM IJEDTEK MEG ÁRNYÉKUK-
TÓL. Medvelesre várta az érdeklő-
dőket szerdán a miskolci állatkert. 

A látogatók együtt izgulhattak, 
hogy a park medvéi  milyen idő-

járást prognosztizálnak. A népha-
gyomány szerint, ha napsütéses 

időben ezen a napon meglátja 
az árnyékát a medve, megijed, és 

visszabújik a barlangjába, a tél 
pedig hosszú ideig kitart. Borka 

és Dorka kint maradt, ami azt 
jelzi, hogy jön a tavasz. Ezt az is 

segítette, hogy a gondozóik finom 
falatokat készítettek ki nekik. 

Örömtelien forgolódtak a földön 
és keresték a finomságokat. „A vi-
selkedésüket látva várható, hogy 

hamarosan jön a tavasz, de a 
néphagyománynak nincs meteo-
rológiailag megalapozott háttere, 
a medvék pedig nem időjósok” – 

mondta Veress Tamás gyűjtemé-
nyi vezető. Fotó: Juhász Ákos

Fókuszban a fejlesztések 



Az Uitz Béla utca és a Csiz-
madia köz sarkán álló fát 
legkésőbb ősszel pótolja az 
önkormányzat: oszlopos nö-
vekedésű, kevésbé terebélyes 
fajtákban gondolkodnak.

Balesetveszélyessé vált, ezért 
ki kell vágni a megyei kor-
mányhivatal Csizmadia köz-
ben található épülete előtti 
bálványfát. A munkálatokat 
várhatóan jövőhét végén, még 
a vegetációs időszak alatt végzi 
majd el a Miskolci Városgazda 
Nonprofit Kft.

A városi főkertész elmondása 
szerint a kérdéses fát 2018-ban 
kellett gallyazni, azonban már 
ekkor kiderült, hogy a növény 
törzse és ágai korhadásnak in-
dultak, az egyik levágott ágá-
nak csonkjánál szabad szem-
mel is jól látható ez.

– Három éve a Városgazda 
végzett rajta FAKOPP műsze-
res vizsgálatot, aminek ered-
ményeiből tudható: a bálványfa 
már akkor is nagyon rossz ál-
lapotban volt. Idén októberben 
külső, független faápoló végez-
te el ugyanezt a vizsgálatot, ami 
kimutatta, az odvas, korhadt fa 
mára balesetveszélyes állapot-
ban van, a helyzet megszünteté-
se érdekében szükséges a kivá-
gás. A dokumentumok alapján 

a városháza az engedélyt is 
megadta erre a Városgazdának. 
– mondta Czifrusz Natália.

Nem őshonos
A bálványfafélék családjának 

őshonos fajai Kelet-Ázsiától 
dél felé haladva Észak-Auszt-
rálázsiáig találhatók meg. A 
nálunk is ismert bálványfát, 
köznyelvben elterjedt nevén 

az ecetfát a 18. század közepén 
honosították meg Európában, 
elsőként Franciaországba te-
lepítették be. Magyarországra 
a 19. században került. A fő-
kertész elmondása szerint ez a 
növény itthon az invazív fajták 
közé tartozik.

– A bálványfa vagy ecetfa 
rendkívül igénytelen a környe-
zeti tényezőkkel szemben, és 

borzasztóan gyomosít, kis sarjai, 
magoncai a fa környékén renge-
teg helyen megjelenhetnek, a 
növény irtózatosan agresszívan 
terjeszkedik, és nagyon nehéz 
visszaszorítani. Ezek miatt ér-
tékesnek egyáltalán nem tekint-
hető, sőt a kártékony fák közé 
tartozik – tette hozzá.

A bálványfák gyorsan és na-
gyon magasra nőnek erre utal 

eredeti, indonéz neve, az alian-
to is, amely nagyjából annyit 
jelent, hogy „mennyországfa” 
vagy „égig érő fa”. Czifrusz Na-
tália szerint a kérdéses egyed is 
mindössze 40-50 éves lehet, da-
cára annak, hogy milyen magas 
és milyen törzsátmérőt ért el.

Rövidesen pótolják
– Mindezek ellenére az egy-

kori nyugdíjfolyósító tervezé-
sekor helyi adottságként ke-
zelték ezt a fát, megadták neki 
a tiszteletet azzal, hogy meg-
tartották, és alkalmazkodott 
hozzá az épület terve. Erre ha-
sonló gesztussal válaszol Mis-
kolc is: természetesen pótoljuk 
a fát, erre több szakmai javas-
lat is készült, terveink szerint 
még ez év tavaszán, de legké-
sőbb az ősz folyamán kerül sor 
az új fa telepítésére – mondta el 
Czifrusz Natália.

Elsősorban az épület hom-
lokzatához és a terület adottsá-
gaihoz igazodva oszlopos nö-
vekedésű, kevésbé terebélyes 
fajtákban gondolkodtak, így 
két nagyon jó várostűrő képes-
ségű faj különleges fajtáira esett 
a választás: ennek megfelelően 
oszlopos páfrányfenyő vagy 
oszlopos arany bükk kerülhet 
az öreg bálványfa helyére.

TAJTHY ÁKOS
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Odvas, korhadt, ezért kivágják a bálványfát

A fa már három éve is rossz állapotban volt. Fotó: Horváth Csongor

Miskolci Napló

Hasznos és kötelező is. Akár 
életet is menthet a házszám. 
A mentősök tapasztalatai 
szerint 10-ből két esetben 
nehezen beazonosítható az 
ingatlan, ahová a segítsé-
get kérik. De házszám nélkül 
gyakran a postások, futárok 
és taxisok is nehezen tud-
nak tájékozódni. Ez újonnan 
beépült városrészekben és 
régen kialakult utcákban is 
gyakori jelenség. Miskolcon 
önkormányzati rendelet is 
kötelezi a tulajdonosokat, 
hogy helyezzék ki az ingatla-
nokra a házszámtáblát vagy 
annak hiányában a helyrajzi 
számot.

Érkezik a cafeteria. Idén 
is biztosítják a béren kívü-
li juttatást a Miskolc Holding 
Zrt.-nél és tagvállalatainál a 
dolgozóknak. A januári ösz-
szeget február 10-éig, a feb-
ruár-áprilisit pedig az adott 
hónap 25. napjáig kapják 
meg Szép-kártyájuk szállás-
hely alszámlájára a Miskolc 
Holding Zrt.-nél és tagválla-
latainál dolgozók. Az alszám-
lák között az átjárhatóság 
továbbra is biztosított – írja 
közleményében az önkor-
mányzati vagyonkezelő. A 
májustól adható egyéb jut-
tatások formájáról a Miskolc 
Holding Zrt. igazgatósága a 
tervek szerint áprilisban hoz 
döntést.

Látogatási tilalom. A koro-
navírus-járvány miatt febru-
ár 1-jétől határozatlan ideig 
elmaradnak a nyílt napok a 
Miskolci Állategészségügyi 
Telepen – írja közleményé-
ben a Miskolci Városgazda 
Nonprofit Kft. A telepen élő 
állatokat megtekinteni és 
örökbe fogadni az online fe-
lületen történő kiválasztás 
után lehet kizárólag előzetes 
időpont-egyeztetést köve-
tően. A látogatások továbbra 
is fokozott járványügyi intéz-
kedések mellett valósulhat-
nak meg. A telepre előzetes 
testhőmérséklet-mérést kö-
vetően van lehetőség belép-
ni, a szájat és orrot eltakaró 
maszk használata kötelező. 
Örökbefogadással, élő állat 
és állati tetem leadásával, 
valamint bejelentésekkel 
kapcsolatosan az allateute-
lep@varosgazda.hu e-mail- 
címen, valamint a +36 30 
339 6549-es telefonszá-
mon érdeklődhetnek 8:00-
tól 15:30-ig.

HÍREK RÖVIDEN

A rendőrök több körözött sze-
mélyt elfogtak Miskolcon, a 
szórakozóhelyek átvizsgálása 
során bevetettek egy kábító-
szer-kereső kutyát is.

A rendvédelmi szervekkel 
közös akciók tavaly év vége 
óta rendszeresek a belvárosi 
éjszakában. Ilyenkor a fiata-
lok által kedvelt szórakozó-
helyek és az olyan gócpontok 
kapják a legnagyobb figyel-
met, mint például az Újgyőri 
főtér és környéke.

A legutóbbi, múlt pénteken 
tartott ellenőrzésen, amely-
re a Miskolc Televízió stábja 
is elkísérte a rendőröket, több 
zenés-táncos helyet is átvizs-

gáltak. Az Encsi Rendőrkapi-
tányság kábítószer-kereső ku-
tyája éles szaglásával segítette 
az akciót: bár dübörögtek a 
hangfalak, a kutya figyelme 
nem lankadt. Az ellenőrzés so-
rán alaposan átkutatták a he-
lyeket: nem maradtak ki a rak-
tárak, a tánctér, a folyosók és a 
mosdók sem. Ha a kutya „ki-
szúr” valamit, kaparja, rágja azt 
a helyet, ahol gyanús szagokat 
érez – tájékoztatta kollégánkat 
az állat gazdája.

A fokozott ellenőrzéshez ez-
úttal is csatlakoztak a rendőr-
ség társszervei. A katasztrófavé-
delem a tűzvédelmi előírásokat 
ellenőrizte, de bekapcsolódtak 
az akcióba a NAV, a Népegész-

ségügyi Hivatal, Önkormány-
zati Rendészet és a Polgárőrség 
munkatársai is.

– Novemberben, a médián 
keresztül már értesítettük a la-
kosságot az akciósorozatról, 
amely során a leggyakrabban 
látogatott szórakozóhelyeket, 
illetve a legnagyobb forgal-
mat lebonyolító helyeket elle-
nőrizzük kiemelten – mondta 
a Miskolc Tv-nek Maleczky Pé-
ter, a Miskolci Rendőrkapitány-
ság megbízott közrendvédelmi 
osztályvezetője. Hozzátette, a 
mostanihoz hasonló akciókra 
azért van szükség, hogy ezál-
tal is növeljék a lakosság szub-
jektív biztonságérzetét, illetve 
hogy kiszúrják azokat, akik a 

társadalmi együttélés szabálya-
it nem képesek betartani.

A pénteki akció során öt kö-
rözött személyt fogtak el a rend-

őrök. A megbízott közrendvé-
delmi osztályvezető elmondta: 
az összevont ellenőrzés a jövő-
ben is folytatódik.                    MN

A belváros visszatérő helyszín. Fotó: MiNap-archív/Juhász Ákos

Fokozott ellenőrzést tartottak városszerte

Vadcsapdákat helyeztetett 
ki az önkormányzat, hogy 
segítsenek az egyre inkább 
elszaporodó városi vaddisz-
nóállomány gyérítésében.

Az elmúlt években elszapo-
rodtak a vaddisznóészlelések 
Miskolcon. Sokszor nem le-
hetséges az állatok hatósági-
lag is jóváhagyott kilövése – a 
vadcsapdák azonban egyfajta 

megoldást jelenthetnek a hely-
zet kezelésére. Ezért döntött 
úgy a polgármesteri hivatal 
városüzemeltetési és műszaki 
osztálya, hogy városszerte ki-
helyezi az Északerdő Zrt.-től 
kölcsönkapott eszközöket.

A város Kiss Tibort bízta meg 
a vaddisznóállomány gyéríté-
sével. A szakember elmondta, 
azért volt szükség a vadcsapdák 
kihelyezésére, mert bár éleslő-

fegyver-használati engedéllyel 
rendelkeznek a vadászok, érte-
lemszerűen nem élhetnek akár-
hol és akármikor ezzel a joggal 
– a vaddisznó pedig nem válo-
gat helyszínekben.

Egérfogó nagyban
Egyrészt ezen korlátozás mi-

att, másfelől pedig célravezetőbb 
is csapdát kihelyezni az olyan 
pontokra, ahol tudható, hogy el-
szaporodtak a vadak – így egy-
szerre többet is be tudnak fogni 
belőlük. Máskülönben, ha egyet 
kilőnek, a többi elszalad, és ta-
nulva társuk esetéből, napokig 
nem térnek vissza.

A csapda egyébként a klasz-
szikus egérfogó módszerrel 
működik: az egyetlen bejá-
ratnál csalétek csalogatja be a 
vaddisznókat, amikre aztán 
rácsapódik az ajtó. Kiss Tibor 
hozzáteszi, hogy a nagymére-

tű ketrecek nem önzáródóak, 
mert meg kell várni, amíg az 
összes példány beér. Ez azt je-
lenti, hogy Tibor megbújva fi-
gyeli a gyanútlan vaddisznó-
kat, és a megfelelő pillanatban 
maga engedi le a zsilipet.

A város több olyan pontjá-
ra helyezték ki a kamerák ál-
tal is megfigyelt vadcsapdákat 
– például Miskolctapolcán, a 
Hidegsor környékén, a Cser-
mőkei úton –, ahol köztudot-
tan elszaporodott az állomány.

„Az Avas lábánál sokan van-
nak, és több olyan elhanyagolt 
porta is található erre, ahol 
megbújhatnak” – részletezte a 
szakember.

Simogatni ne próbáljuk!
Az, hogy a vaddisznók be-

merészkednek a városba, nem 
új keletű jelenség. Veress Ta-
más, a miskolci állatkert gyűj-

teményi vezetője kérdésünkre 
elmondta, hogy mivel a Bükk 
– azaz természetes élőhely – 
öleli körül Miskolcot, könnyen 
előfordulhatnak példányok la-
kott területen is.

„Olyannyira, hogy egy-egy 
zöldterületet akár otthonként 
is kezelhetnek” – magyarázta 
a szakember. Könnyebben ta-
lálnak táplálékot, és ha meg-
szokják az ember jelenlétét, 
számukra megfelelő élőhely a 
városi terep.

Veress Tamás felhívta a fi-
gyelmet, hogy ha vaddisznót 
látunk, akkor kerüljük el.

„Nem keresik különösebben 
az ember társaságát, és nekünk 
sem kell közelíteni hozzájuk” 
– mondta, hozzátéve: ha bár-
milyen problémát okoznak, 
akkor a területileg illetékes va-
dásztársasággal érdemes fel-
venni a kapcsolatot.            K. CS.

Damoklész kardjaként leng a csapda ajtaja a vaddisznó felettDamoklész kardjaként leng a csapda ajtaja a vaddisznó felett

A csapda az egérfogó módszerrel működik. Fotó: Juhász Ákos



Tarthatatlan a pedagógusok 
helyzete – egységesen ez volt 
az álláspontjuk a csütörtöki 
tüntetésen felszólaló peda-
gógusoknak. Szűcs Tamás 
(képünkön) szerint „van, 
amit már nem lehet megjaví-
tani”, így a magyar oktatá-
si rendszerre is az vár, hogy 
szétszedjék, és új épüljön 
helyette.

A Herman Ottó Gimná-
ziumtól indultak a tüntetők, 
többen biciklit tolva vonul-
tak át a Hősök terére, emlé-
keztetve mindenkit a korábbi 
emberi erőforrás-miniszter, 
Balog Zoltán sokat emlege-
tett, 2016-os kijelentésére: a 
kormány által bevezetett vál-
tozásokkal „túltolták a bicik-
lit egy kicsit”.

Pilz Olivér és az őt aláírá-
sával most is támogató közel 
kétszáz tanár újabb nyílt le-
velet írt, ami már olvasható a 
szabad.ahang.hu oldalon, ahol 

várják a támogató aláírásokat 
is.

– Igaz, hogy 2016-tól sok 
minden változott, de ezek 
döntő többségben még tovább 
rontottak az oktatás helyze-
tén – kezdte a Herman-gim-
názium tanára, majd sorolta: 
a diákok eredményei nem ja-
vulnak a nemzetközi méré-
sekben, egyre húsba vágóbb a 
tanárhiány, és sürgetővé vált a 
bérek rendezése is.

Az óvodapedagógusok hely-
zete sem jobb, erre Kulcsárné 
Szabó Katalin, a Pedagógusok 
Demokratikus Szakszervezete 
(PDSZ) észak-magyarországi 
választmányának tagja mu-
tatott rá. A szakma vesztett a 
presztízséből, anyagilag nem 
becsülik meg a dolgozókat.

– A túlélésért küzdünk – 
mutatott rá.

A Pedagógusok Szak-
szervezetének (PSZ) Mis-
kolc városi titkára, Béres Il-
dikó arról beszélt, hogy a 

2013-ban tett ígéretek – erköl-
csi és anyagi megbecsülés – a 
mai napig nem teljesültek. A 
remény azonban megmaradt 
a színvonalas oktatásra, de 
ehhez összefogásra, gyökeres 
változásokra van szükség.

A PSZ részéről felszólalt a 
megyei elnök is. Molnár Zol-
tán emlékeztetett a hétfői 
sztrájkra, felidézte a „fenyege-
tés emlékét”, de a „20 ezer kol-
léga bátor kiállását” is.

– Gondoljunk arra, meddig 
bírjuk még! És végül gondol-
kozzunk el azon is, hogy ki fog 
holnap tanítani!

A mostani tüntetésen – 
csakúgy, mint a hat évvel ez-
előttin – Varga Andrea alpol-
gármester is részt vett.

– Itt volt a helyem, hiszen 
ugyanazokat a problémákat 
még súlyosabbnak élik meg a 
pedagógusok, mint hat évvel 
ezelőtt. Fenntartóként, szülő-
ként tehetetlenül nézzük pél-
dául, hogy nincsenek óvoda-
pedagógusok.

Szűcs Tamás, a PDSZ regi-
onális ügyvivője elmondta, 
a „Holnap ki fog tanítani?” 
mozgalom a következő na-
pokban elindítja a tüntetésen 
is látott molinót az iskolák kö-
zött – kérik, hogy ezt fotóz-
zák le, majd adják tovább egy 
másik intézménynek. Március 
16-án pedig a tervek szerint 
újabb sztrájkot tartanak or-
szágszerte.

– Amelyik kerékpárt már 
tolni sem lehet, azt nem is ér-
demes toldozni-foltozni; azt 
szét kell szedni. Új oktatási 
rendszert kell építeni – sum-
mázta a miskolci tüntetés fő 
üzenetét a PDSZ regionális 
ügyvivője.

KUJAN ISTVÁN
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Szilágyi Szabolcs és Varga 
László közös sajtótájékozta-
tón ismertette, milyen mun-
ka áll a városvezetés mögött, 
és megválasztásuk esetén 
milyen teendőik lesznek a 
körzetükben, a körzetükért.

– 2019-ben, amikor bizalmat 
kaptunk, hogy a miskolciakért 
dolgozhassunk, rendkívül rossz 
állapotokkal találkoztunk a vá-
rosházán és a Miskolc Holding 
Zrt. háza táján is: az előző vá-
rosvezetés valóban sikerrel pá-
lyázott számos városfejlesztési 
forrásra, a megvalósítások terén 
azonban már komoly gondok 
voltak – állította Szilágyi Sza-
bolcs, aki Csöbör Katalin kihívó-
ja lesz a Borsod-Abaúj-Zemplén 
01-es OEVK-ban. – 2015-ben 
az önkormányzat jelentős for-
rásokhoz jutott, azonban a teljes 
rendelkezésre álló támogatás-
nak 2019-ig csupán a 18 százalé-
kát sikerült felhasználni, holott a 
vállalt projekteket 2023 közepé-
ig be kell fejezni.

Szilágyi Szabolcs szerint a ki-
alakult helyzet 2019-ben azzal 
fenyegetett, hogy Miskolc elve-
szítheti ezeket a lehetőségeket.

– A kitartó munkának hála, 
mostanra sikerült 60 százalékra 
emelni a támogatás felhasználá-
sát – komoly energiákat fektet-
tünk abba, hogy ezek a források 
itt maradjanak. Ehhez azonban 
meg kellett javítani a terveket, 

újra kellett kalkulálni a sok eset-
ben elrontott költségvetéseket, 
műszaki tartalmakat, és bele kel-
lett fogni a megvalósításba – fo-
galmazott Varga László.

Megmentett fejlesztések
A két politikus ezután felvált-

va sorolta a körzeteikben a meg-
örökölt és „megmentett” fejlesz-
téseket, amik már valamilyen 
formában alakot öltöttek. Ide 
tartozik a Herman Ottó Múze-
um (HOM) bővítése és környe-
zetének fejlesztése, ami során a 
HOM Görgey utcai épülete egy 
kétszintes kiállítótérrel bővül: itt 
a Petró- és a Kövesi-gyűjtemény 
kap majd helyet. A Halom utcai 
és a Bacsinszky utcai orvosi ren-
delő infrastrukturális fejlesztése 
is folyamatban van, ahogy a Sta-
dion Sport Tagóvoda, a Szeder 
Úti Tagóvoda és a Dózsa György 

Úti Tagóvoda férőhelybővítése és 
energetikai korszerűsítése is el-
kezdődött. Lassan fizikai formát 
ölt az Otthon téri egészségház is.

– Sok fejlesztés igen silány 
módon volt előkészítve. En-
nek egyik legsúlyosabb példája 
az Otthon téri beruházás volt, 
amit a helyiek megkérdezése 
nélkül terveztek meg. A város-
vezetés igyekezett enyhíteni 
a rossz előkészítéssel okozott 
károkat, megmentett zöldte-
rületeket, fákat, parkrészeket. 
A fejlesztés végül megvalósul, 
és új egészségház épül a Kili-
án-délen – kommentálta ezt a 
projektet Varga László.

A történelmi Avas reha-
bilitációja is elindult a Hor-
váth-tető átépítésével, megújul 
és kulturális központként új 
funkciót nyer a Szentpáli Isko-
la egykori épülete is. A beru-

házás eredményeként egy mo-
dern művészeti központ jön 
létre a belvárosban.

2022-ben indul
– Számos, a múltból ránk 

maradt fejlesztésen még most 
is dolgoznak a város szakem-
berei, nehogy a város elessen 
ezektől a forrásoktól – fogal-
mazott Szilágyi Szabolcs.

Még idén elindul – más egyéb 
mellett – a Heim Pál Bölcső-
de férőhelybővítése és energeti-
kai korszerűsítése. Februárban 
megkezdődik a népkerti futókör 
kivitelezése is. Kerékpárút épül 
Felsőzsolca felé, valamint 32 ön-
kormányzati szociális bérlakást 
újítanak fel a Vasgyárban. A jövő 
terveiről is beszélt a két jelölt: a 
teljes anyagot a minap.hu olda-
lán olvashatják.

BÁJER MÁTÉ

Triplázták a felhasznált forrásokat

Szilágyi Szabolcs és Varga László. Fotó: Horváth Csongor

Kedden átadták a munka-
területet a kivitelezőnek a 
Kazinczy utcai háziorvosi 
rendelőben, így megkezd-
hetik az ingatlan energe-
tikai és infrastrukturális 
megújítását.

A beruházás részeként tíz 
hónap alatt korszerű nyílás-
zárókat kap az épület, kor-
szerűsítik a fűtést, illetve a 

belső terek – a hatályos jog-
szabályoknak megfelelően – 
átalakulnak. Továbbá az ál-
mennyezetnek köszönhetően 
csökkenni fog a belmagasság, 
szigetelik a pincefödémet, az 
épület homlokzatát pedig új-
ravakolják és -festik a szak-
emberek.

Mindemellett azt is el-
mondta Miklós Viktor, a pol-
gármesteri hivatal pályázati 

főosztályának vezetője, hogy 
a felsorolt munkáknak kö-
szönhetően energetikailag és 
infrastrukturálisan is meg-
újul majd az épület – több 
mint 64 millió forintnyi TOP-
os támogatásból.

A terület önkormányzati 
képviselőjeként Szopkó Tibor 
alpolgármester hozzátette: a fel-
újítás azért nagyon fontos a vá-
rosrész életében, mert három 
felnőtt háziorvosi körzet rende-
lését is érinti a beruházás.

„Nehéz munkával, de meg-
mentettük a projektet, ami je-
lentős forráshiánnyal küszkö-
dött” – mondta.

A beruházás decemberre 
készülhet el, de ez idő alatt 
sem szünetel a háziorvosi 
ellátás: a Kazinczy utca 18. 
alól a Fábián utca 4. alatt ta-
lálható épületbe költöztek át 
a rendelések, amelyeknek a 
telefonos elérhetőségei válto-
zatlanok.

KIRÁLY CSABA

Rendelő újul meg a belvárosban

Huszonhét ország százhúsz 
zenésze lesz ott rövidesen a 
párizsi Grande salle Pierre 
Boulez-ban. Magyarorszá-
got négy miskolci tehetség 
képviseli majd. Velük talál-
kozott péntek reggel Hudák 
Lilla diákpolgármester.

2022 első félévében Fran-
ciaország lesz az Európai 
Unió Tanácsának soros el-
nöke, melynek alkalmából a 
Philharmonie de Paris hát-
rányos helyzetű gyermekek 
zeneoktatásával működő 
szervezete nagy létszámú, 
diákokból álló szimfonikus 
zenekart hív össze február 
19-e és 27-e között – számolt 
be a Symphonia Alapfokú 
Művészeti Iskola zenetanára 
és munkacsoport-vezetője.

A növendékeket külföl-
di szereplésük során végig-
kísérő Regős Ádám továb-
bá elmondta: a nemzetközi 
kapcsolatépítő projektben 
Magyarországról két ütős 
lány és két rézfúvós fiú is 
részt vesz, akik valamennyi-
en a borsodi megyeszékhe-
lyen tanulnak.

– Magam is nagyon szere-
tem a zenét. Így arra gondol-
tam, hogy az utazás előtt tart-
sunk egy rövid beszélgetést. 
Kíváncsi voltam, mióta játsza-
nak a hangszereiken, miként 
választották ki hangszereiket, 
és hogy mennyire izgatottak – 
tudtuk meg a vendéglátó Hu-
dák Lilla diákpolgármestertől, 
aki ajándékkal is kedveskedett 
a tanoncoknak.

BÓDOGH DÁVID

A zene hatásai és nem 
létező határai

A miskolci tehetségeket köszöntötték. Fotó: Juhász Ákos

A felújítás alatt az orvosok máshol rendelnek. Fotó: Horváth Cs.
„Ezt a kerékpárt már tolni sem lehet.” Fotó: Mocsári László

Szakszervezetek: „Új oktatási rendszert!”
FOLYTATÓDNAK A MUNKÁK. Át
menetileg a Vörösmarty utca 

négy sávjából több szakaszon 
csak kettő járható. A kivitelező 
a turbókörforgalom miatt sáv
elhúzás mellett dolgozik. Kiss 

Boglárka, a Nemzeti Infrastruk
túra Fejlesztő Zrt. szóvivője 

korábban lapunknak elmond
ta, a VörösmartyKirály utcák 
kereszteződésébe tervezett 

körforgalom kivitelezése, és a 
Vörösmarty utca négysávosí
tása tavasszal, a jó idő bekö
szöntével indul majd újra, de 

a közműkiváltások már előtte 
folytatódhatnak. Ezek a munká

latok kezdődtek meg az elmúlt 
napokban, amennyiben tehetik, 

érdemes most elkerülni ezt az 
útszakaszt. Fotó: Juhász Ákos



Véget ért a szokásos januá-
ri karbantartás a Miskolc-
tapolca Barlangfürdőben, 
így február 1-jétől újra víz-
zel telt medencék várják a 
látogatókat.

A szokásos éves karban-
tartás alatt a fürdő műsza-
ki szakemberei elvégezték 
a vízforgató, a légkezelő be-
rendezések ellenőrzését és 
tisztítását, a medencék kar-
bantartási, takarítási mun-
káit, valamint gondoskodtak 
a Barlangfürdő teljes körű 
fertőtlenítéséről is, hogy a 
február elsejével esedékes 
újranyitáskor a megfele-
lő színvonalon fogadhassa 
vendégeit a komplexum.

Az idei munka azonban 
kapott némi pluszt is, hi-
szen megújult a Csillagte-

rem: újrafestették, és javí-
tották a burkolatát – tudtuk 
meg Németh Judittól, a 
Miskolci Fürdők Kft. ügy-
vezetőjétől.

Az átmeneti időszak alatt 
egyébként ismét száraz lábas 
túrán vehettek részt azok, 
akik a Barlangfürdő kulisz-
szái mögé kívántak bepil-
lantani, de most, hogy újra 
vízzel teltek a medencék, 
szintén izgalmas programok 
várják a fürdőzőket.

Február 5-én, szombaton 
rögtön szaunaestre és éj-
szakai fürdőzésre invitálják 
a látogatókat az üzemelte-
tők, amelyről – és sok más 
egyébről – bővebb infor-
mációkat a Miskolctapolca 
Barlangfürdő honlapján ta-
lálhatnak az érdeklődők. 

MN

Újra vendégekkel telt 
meg a Barlangfürdő

A decemberben feltárt statikai 
problémák miatt pluszforrás 
szükséges a befejezéshez, en-
nek alakulásáról kérdeztük a 
héten Kiss Jánost, a Diósgyőri 
várért is felelős miniszterelnö-
ki biztost. Választ mindeddig 
nem kaptunk.

Továbbra sem tudni, hogyan 
folytatódhat a Diósgyőri vár fej-
lesztése. Ahogyan arról néhány 
hete lapunk is beszámolt, a de-
cemberben feltárt, előre nem 
látható statikai problémák meg-
oldása kétmilliárd forint plusz-
forrást igényel, amelyet viszont 
az önkormányzat saját forrás-
ból nem tud fedezni. A források 
biztosítása érdekében a miskol-
ci önkormányzat még december 
legelején segítséget kért először 
Kiss János miniszterelnöki biz-
tostól, majd Gyopáros Alpártól, 
a Modern Települések Fejleszté-
séért felelős kormánybiztostól és 
Gulyás Gergely Miniszterelnök-
séget vezető minisztertől.

Mint ismert, a Diósgyőri vár 
rekonstrukciójának II. üteme 
állami támogatással indult el 
tavaly februárban. A hírek ak-
kor arról szóltak, a beruházás 
befejezése 2022-ben, azaz az 
idén várható. Az építés során 
felmerült kisebb problémák 
miatt, amennyiben a kivite-
lezés a továbbiakban a tervek 
szerint haladt volna, 2023 első 
negyedévében befejeződhet-
nének a munkálatok, de ehhez 
a tavalyi év végén feltárt súlyos 
problémákra mielőbb megol-
dást kell találni.

Alapos vizsgálat
Minden több száz éves 

épület felújításánál és to-
vábbépítésénél adódhatnak 

statikai gondok, ezért kell 
alapos statikai vizsgálatnak 
megelőznie a tervezést – írta 
érdeklődésünkre az önkor-
mányzat. „A 2017 előtt zaj-
ló tervezési folyamat során 
- vizsgáljuk, hogy miért - a 
most feltárt hibák nem de-
rültek ki, viszont a legújabb 
statikai szakvélemények 
alapján rögzíthető, hogy a 
Diósgyőri vár meglévő fal-
szerkezete korának és vi-
haros életútjának megfelelő 
állapotban van, ami egyben 
azt jelenti, hogy egyes elemei 
jelen állapotában nem épít-
hetők tovább” – tették hozzá.

Kiss Jánoshoz lapunk még 
a múlt héten intézett kérdé-
seket a témával kapcsolatban. 
Egyebek mellett arra voltunk 
kíváncsiak, hogy tárgyalt-e a 
kormányzattal a pluszforrás 
ügyében, hogy született-e erről 

döntés, és ha igen, ez mikorra 
érkezhet meg a városhoz. Kér-
déseinkre a mai napig sem jött 
válasz.

Akadályoztatva van
Megérkezett viszont az ön-

kormányzathoz a kivitelező 
ÉPKAR pluszmunkákról szó-
ló értesítése, amit az önkor-
mányzattól közérdekű adat-
igénylés során kértünk ki. 
Bár a cég a boon.hu-nak pár 
nappal ezelőtt úgy nyilatko-
zott, jelen állás szerint nincsen 
esélye annak, hogy levonulja-
nak a munkaterületről, a do-
kumentum egyértelműen fo-
galmaz: „Amíg nem kapunk 
jóváhagyást a tornyok és a pa-
lotaszárnyak megerősítésével 
kapcsolatos pótmunkák vo-
natkozásában, a kiviteli mun-
kák teljesítése a tornyok vonat-
kozásában 2021. szeptember 

29. napjától, a palotaszárnyak 
esetében pedig 2021. decem-
ber 15. napjától akadályoztatva 
van, egészen addig az időpon-
tig, amíg a pótmunkák meg-
rendelésére és azok maradék-
talan teljesítésére nem kerül 
sor. Ezen akadályozó körül-
mények a szerződésben rögzí-
tett kivitelezési véghatáridőre 
ugyancsak hatással vannak”.

A levélben ezt megelőzően 
kifejtik a problémát részlete-
sen is, erről korábbi cikkünk-
ben már írtunk.

Továbbra is várjuk tehát Kiss 
János, a Diósgyőri várért is fe-
lelős miniszterelnöki biztos 
válaszait a beruházás befeje-
zéséhez szükséges pluszforrás 
biztosításával kapcsolatban. 
Amennyiben megérkeznek, 
természetesen erről tájékoztat-
juk önöket.

TAJTHY ÁKOS

aktuális 2022. február 5. 
5. hét | XIX. évfolyam 5. szám4

Milliárdos kérdések válaszok nélkül

Statikai problémák léptek fel a Diósgyőri vár rekonstrukciója közben. Fotó: Horváth Csongor

Miskolci Napló

A leállás alatt elvégezték a szükséges karbantartásokat

Megújult látványvilággal, 
új stúdióból jelentkezik et-
től a héttől a Miskolc Tele-
vízió Híradója – a Miskolc 
Ma új főcíméhez Nagy Nán-
dor, a Miskolci Nemzeti 
Színház munkatársa álmo-
dott új zenét.

Nagy Nándort sokan isme-
rik a városban, szívesen üldö-
gél kedvenc kávézójában, az 
egykori Antikváriumban, sé-
tál a Déryné utcán, vagy be-
szélget a Thália teraszán. Az 
ifjú zeneszerző már rengeteg 
darabhoz komponált zenét a 
Miskolci Nemzeti Színház-
nak, és most a Miskolc Tele-
víziónak is besegített: ő sze-
rezte a megújult Miskolc Ma 
főcímzenéjét.

– 2000-ben kerültem a 
színházhoz, a kórusba felvéte-
liztem, és ott töltöttem el egy 
hosszabb időszakot. Közben 
ráébredtem, hogy az ott nem 
igazán az én saját utam, ha-
nem komolyabban szeretnék 
zenével foglalkozni – mond-
ja, majd rögtön folytatja is: 
2004-ben felvételiztem a kon-
zervatóriumba jazz-zongora 
szakra. Bundzik Istvánnál vé-
geztem 2007-ben, de közben 
már előadásokhoz írtam ze-
nei alapokat, verses estekhez 
zenéket, aztán kaptam egy 
lehetőséget 2010-ben, hogy 
színészeknek dalokat írhatok 

egy színészkoncertre, ez volt 
az „Így akartuk mind” – em-
lékszik vissza a zeneszerző.

Aztán jöttek az újabb és 
újabb felkérések a Miskolci 
Nemzeti Színházban, és kom-
ponált zenét a Négyszögletű 
kerek erdőhöz, jött A nagy 
Gatsby, a Csipike, az óriás 
törpe, a Don Juan, az Ádám 
almái, A legkisebb boszor-
kány, közben pedig kinevez-
ték korrepetitorrá. A zeneírás 
számára ösztönös cselekvés, 
a lényege az átlényegülés, az 
elrugaszkodás a valóságtól, 

a téma, az adott darab belső 
megélése – fogalmaz Nándor 
hozzátéve, hogy szerinte min-
den emberben van egyfajta 
üresség, amit igyekszik betöl-
teni. Neki ebben a zene segít.

Arról is mesél, hogyan szü-
letett meg a Miskolc Ma új fő-
címzenéje, ami neki is új típu-
sú feladatot jelentett, hiszen 
ilyen felkérést korábban még 
nem kapott.

– A híradós zenéknek van 
egy struktúrája, amelyet ér-
demes követni, ha az ember 
jól szeretné megcsinálni. Ez 

most alapvetően három egy-
szerű akkordból áll, van egy 
Á-moll, aztán egy D-dúr és 
egy D-moll szextakkord. Leg-
először a vonóskíséret dalla-
ma született meg a fejemben, 
ami alapvetően lírikus hang-
vételű, aztán a bevezetésben, 
a visszaszámlálásban egy re-
petitív, izgatott, diszkóbasszu-
sos oktávjátékot indítottam el, 
majd jönnek a monumentális 
dobok, fúvósok, vonósok több 
rétegben egymásra építve – 
magyarázza a zeneszerző. 

MN

Helyi szerző komponálta a Miskolc Ma új főcímzenéjét

Jár-e használt  
termékre szavatosság? 
Miskolci olvasónk vásárolt egy nyolcéves gépjárművet 
autókereskedésben, amely egy hét után üzemképtelen-
né vált. A kereskedőnél reklamált, aki azonban nem állt 
helyt a hibáért, mert az adásvételi szerződés rögzítette, 
hogy minden szavatossági jogot kizártak. Kérdezi le-
vélírónk, hogy van-e valami joga a kár érvényesítésére, 
vagy tényleg neki kell a javítás költségét állni.

A magyar fogyasztóvédel-
mi jogszabályok szavatos-
ságot biztosítanak minden 
használt termékre, így a gép-
járművekre is, azonban csak 
fogyasztói szerződés esetén. 
Fogyasztói szerződés akkor 
jön létre, ha természetes sze-
mély vásárol autókereskede-
lemmel foglalkozó vállalko-
zástól mint eladótól.

Gyakran tapasztalhatjuk, 
hogy csak bizományosi értéke-
sítést vállal a kereskedő, azaz a 
használt autót nem mint tulaj-
donos, hanem mint közvetítő 
árulja. Ebben az esetben eladó-
ként az adásvételi szerződés-
ben nem a kereskedő, hanem 
a korábbi tulajdonos jelenik 
meg, aki legtöbbször termé-
szetes személy.

A vevőnek mint fogyasz-
tónak az jelent jogi biztonsá-
got, ha az autót a kereskedő-
től vásárolja. Ilyen esetekben 
nem hivatkozhat a kereske-
dő arra, hogy a szerződés-
ben kizárták a szavatosságot, 
mert a törvény – fogyasztói 
szerződés esetében – tiltja a 
fogyasztó hátrányára eltérő 
szerződési kikötést.

Ha ugyanis a fogyasztó és 
a vállalkozás közötti szerző-
dés tárgya használt dolog, a 
felek rövidebb elévülési idő-

ben is megállapodhatnak; 
egy évnél rövidebb elévülé-
si határidő ebben az esetben 
sem köthető ki érvényesen.

A kötelezett a törvény sze-
rint akkor teljesít hibásan, 
ha a szolgáltatás a teljesítés 
időpontjában nem felel meg 
a szerződésben vagy jogsza-
bályban megállapított mi-
nőségi követelményeknek. 
Nem teljesít hibásan a köte-
lezett, ha a jogosult a hibát 
a szerződéskötés időpontjá-
ban ismerte, vagy a hibát a 
szerződéskötés időpontjá-
ban ismernie kellett.

Kellékszavatossági igénye 
alapján a jogosult - választá-
sa szerint - kijavítást vagy ki-
cserélést igényelhet. Kérheti 
továbbá az ellenszolgáltatás 
arányos leszállítását, vagy – 
legvégső esetben – elállhat a 
szerződéstől, ha a kijavítás-
hoz vagy kicseréléshez fűző-
dő érdeke megszűnt.

Amennyiben a vállalko-
zás nem teljesíti a fogyasztó 
jogos igényét, úgy békéltető 
testülettől kérhető jogorvos-
lat, végső esetben bíróságon 
érvényesítheti szavatossági 
jogait a fogyasztó, ahol részé-
re kártérítés állapítható meg.

DR. STRASSBURGER GYULA  
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Esténként a Nagy Nándor által komponált dallamokkal kezdődik hírműsorunk. Fotó: Miskolc Televízió
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Az alapítvány a megválto-
zott munkaképességű vagy 
fogyatékossággal élő szemé-
lyek foglalkoztatása terén 
végzett tevékenységéért ér-
demelte ki az elismerést.

Idén először adták át az 
„Érték Vagy!”-díjakat. Az 
öt kategória egyike „Az Év 
Fejlesztő Foglalkoztatója” 
cím volt, melyet a Szimbió-
zis Alapítványnak ítéltek. A 
miskolciak a kitüntetést Fü-
löp Attila szociális ügyekért 
felelős államtitkártól múlt 
héten vehették át a főváros-
ban.

Az indoklás szerint a Ba-
ráthegyi Majorság Közössége 
a megváltozott munkaképes-
ségű vagy fogyatékossággal 
élő személyek foglalkoztatá-
sa érdekében végzett példa-
értékű tevékenysége elisme-
réseként kapta meg a díjat és 
az ezzel járó „Az Év Fejlesztő 
Foglalkoztatója” címet.

– Sokan izgalommal szem-
lélik azokat a különböző ter-
mékfejlesztéseket és szol-
gáltatásokat, amikben az 
alapítvány is aktív. Nagyon 
büszkék vagyunk arra, hogy 
figyelnek a háttérben zajló 
munkákra is – fejezte ki örö-
mét Jakubinyi László. A ku-

ratóriumi elnök úgy véli, ez 
a kategória azért is izgalmas, 
mert egy olyasfajta paradig-
maváltás folyik a szociális 
ellátórendszerben, melynek 
következtében a hangsúly a 
nagy intézményekről egyre 
inkább a kisebbekre helye-
ződik.

Szociális farmban elsők
A Baráthegyi Majorság a 

Szimbiózis Alapítvány leg-

nagyobb szervezeti egysé-
ge. Az ország első szociális 
farmja, ahol a dolgozók nagy 
része fogyatékossággal élő. 
Az öthektáros területen ker-
tészet, állattartás, különbö-
ző kézműves műhelyek, tu-
risztikai szolgáltatás (erdei 
iskola, családbarát panzió) 
és élelmiszergyártás (főző-
konyha, tej- és gyümölcsfel-
dolgozó kisüzemek) működ-
nek.

Jelenleg is van befejeződő 
projektjük, rövidesen új épü-
letüket is átadják, valamint 
új termékeikkel is piacra fog-
nak lépni a közeljövőben

– Most már arról is beszél-
nek, hogy miért van értelme 
reggel felkelni, és hogy nem 
csupán lakhatást és élel-
met kell biztosítani a klien-
seknek, hanem az értelmes 
életet is – nyugtázta elége-
detten. – Mi nem a hagyo-

mányos foglalkoztatást vé-
gezzük. Piacra termelünk, és 
nagyáruházakban is kapni 
lehet a termékeinket. A fo-
gyatékosok turisztikai ága-
zatban való megjelenése is 
teljesen újszerű jelenség – 
húzta alá az elnök.

Értékteremtő munkavégzés
Turisztikai programjuk 

során átlagosan évi kettőe-
zer vendégnapot teljesítettek 
az elmúlt években. A hazai 
transzformációs turizmus 
úttörőiként a vendégvárók 
náluk azok a fogyatékosság-
gal élő kollégák, akik pozitív 
szerepkörük kapcsán a tár-
sadalmi integráció hatékony 
képviselői – ezzel mindany-
nyian lehetőséget kapnak a 
személyre szabott és értékte-
remtő munkavégzésre.

– A kitüntetés felelősséggel 
jár. Nem mindegy, hogy mi-
lyen tapasztalatokat adunk 
át. Elkötelezettek vagyunk 
abban, hogy a nehézségekről 
is beszéljünk. Éppen ezért 
aktívan vonjuk be a fogya-
tékossággal élőket a tapasz-
talatok átadásába is – tért ki 
végezetül Jakubinyi László 
megannyi küldetésük egyi-
kére.

BÓDOGH DÁVID

Az év fejlesztő foglalkoztatója lett a Szimbiózis

Jakubinyi László az újabb rangos elismeréssel. Fotó: Mocsári László

Hétköznapi hősök soroza-
tunkban most Lajka Józse-
fet és munkáját mutatjuk 
be, aki több mint tizenöt 
éve fürdőgépész a Mis-
kolctapolca Barlangfürdő-
ben. Célja, hogy műszaki 
tudásával a fürdőszolgál-
tatást biztosítsa a Barlang-
fürdőbe látogató vendégek 
és turisták részére.

Mindig vágya volt, hogy 
a turizmusban dolgozzon. 
– Akkor még nem tudtam, 
hogy hogyan lehetséges, de 
egy kezelés alkalmával jár-
tam a Barlangfürdőben az 
aquaterápiás részlegen, ahol 
nagyon megtetszett a fürdő-
szolgáltatás, az ott dolgozó 
emberek és az ehhez kap-
csolódó műszaki kiszolgá-
ló egységek üzeme. Egy év 
múlva a cégnél találtam ma-
gam mint fürdőgépész, ahol 
a mai napig is tevékenyke-
dem. A vendégek élmény-
szintű, egészséges fürdőkul-
túráját támogatjuk – mondta 

Lajka József, aki hozzátette, 
szereti a szakmáját, már-már 
hivatásként tekint rá.

Sok minden múlik a gé-
pészeken: például a víz mi-
nősége, az élményelemek 
működése és a karbantartás 
is. – Feladataink közé tar-
tozik a medencék vizeinek 
kezelése, mechanikai és ve-
gyi technológiák alkalma-
zása, a lég- és fűtéstechni-
ka üzemeltetése és a teljes 
komplexum karbantartása. 
Összetartó csapatban dol-
gozhatom, a kollégáim egy-
től egyig remek szakembe-
rek. A munkabeosztásom a 
családomhoz igazítható, így 
szeretek ebben a szektorban 
és ebben a fürdőben dolgoz-
ni – mondta.

A tudását a cég a közked-
velt száraz lábas túrák alkal-
mával is igénybe veszi, ahol 
a kiszolgáló műszaki beren-
dezéseket, a termálvízkutat 
mutatja meg az érdeklődők-
nek.

RÉPÁSSY OLÍVIA

A vendégek pihenésé-
ért dolgozik

MISKOLCÉRT DOLGOZNAK

Sűrűbben közlekednek. 
Figyelembe véve az uta-
zási igényeket február 
7-étől bővül a 22-es au-
tóbuszjáratok munkana-
pi menetrendje új indu-
lási időpontokkal – írja 
pénteki közleményében 
a Miskolc Városi Közleke-
dési Zrt. a Búza tér végál-
lomásról (a 20-as autó-
busz Miskolctapolca felé 
közlekedő indulóhelyéről) 
7:08-kor, 7:13-kor, 7:19-kor 
és 7.31-kor indulnak több-
letjáratok, a Centrumtól 
pedig 7:11-kor és 7:16-kor. 
Az Egyetemváros végál-
lomásról 7:35-kor induló 
busz a Búza tér végállomá-
sig közlekedik, a Petőfi tér 
megállóhely után a Búza 
téren áll meg. A campusról 
7:54-kor induló járat pedig 
a Szondi György utca vég-
állomásig közlekedik, a Pe-
tőfi tér után a Szeles utca, 
Búza tér/Zsolcai kapu, Baj-
csy-Zsilinszky út, Selyem-
rét, Üteg utca megállóhe-
lyen áll meg, ezt követően 
érkezik a Szondi György 
utcára. Az utasok igénye-
ihez igazodva a 22-es au-
tóbuszok Egyetemváros 
végállomásról 14:05-kor 
(14:00 helyett), a Cent-
rumtól 14:27-kor (14:22 he-
lyett) indulnak.

Régiségvásár, villamos-
pótló. Ahogyan az meg-
szokott, villamospótló au-
tóbuszok közlekednek a 
Tiszai pályaudvar és a Ma-
lomszög utca között feb-
ruár hatodikán reggel hét 
és délután három óra kö-
zött, vagyis a régiségvásár 
ideje alatt - írja az MVK Zrt. 
Az első pótlóbusz a Tiszai 
pályaudvarról 07:10-kor, 
az utolsó 14:55-kor indul. 

HÍREK RÖVIDEN

Még iskolát sem láttam, 
mire már olvastam. Elsőre 
csak a nagybetűket. Utcára 
néző ablakunkból sasszemem-
mel három vagy négy bolt fel-
iratát láthattam. A Villanyren-
dőrtől balról jobbra édesség, az 
IBUSZ, a cukrászda, a vasbolt 
és az illatszer, majd a cseme-
ge táblája díszlett a kirakatok 
felett. Igazából csaknem a tel-
jes ABC velem szemezett a túl-
oldalról. A penész evett volna 
meg a kíváncsiságtól, ha nem 
fejtem meg ezeket a kiírásokat. 
S mivel az erotikus rajzokkal 
teli Ludas Matyit is megvet-
tük, korán lettem kényszeres 
betűfaló. Olyan, aki még enni 
sem tud, ha nincs előtte olvas-
ni-, nézegetni való.

Máig is emlékszem, micso-
da rejtélyes volt az erkélyünk-
kel szemközti, az üzletek sorá-
ból alaposan kilógó gyár. Egy 
olyan, amelynek se kéménye, 
se füstje. Mustársárga alapon 

fekete betűkkel óriási tábla hir-
dette: Gyógyászati Segédeszkö-
zök Gyára. Megfigyeltem, hogy 
a vitrinek nélküli gyárba csupa 
bicegő, mankós, sántító vagy 
tolószékes ember járt ki-be. 
Koromnak megfelelő szinten, 
lassan, fokozatosan tudatosult 
bennem, hogy a gyárnak titu-
lált üzem egy összetett komp-
lexum, ahol a járáshibás, vég-
taghiányos embertársainknak 
nyújtanak segítséget. S hogy ki 
volt az, aki az átkosban ezt egy 
gyárrá avanzsálta, sosem tu-
dom már meg. Talán éppen egy 
hiányzott az ötéves terv prog-
ramjából, ezért sorozták be a 
nagy ipari létesítmények közé. 
Valamelyik esedékes pártkong-
resszus tiszteletére.

Különben korán kiderült, 
hogy gágog a lúdtalpam. A 
doktor bácsi rögtön meg is vi-
gasztalt, lehet, hogy most egy 
kicsit fáj, de végső soron ezzel 
a bokasüllyedéssel akár a kato-

naságot is megúszhatom. Jobb 
esetben egy háborút is. Majd 
azonnal kaptam egy beutalót 
a házunkkal szemközti gyár-
ba. Ahogy visszaemlékszem, a 
bejárattól jobbról és balról is 
lenge lepedőkkel eltakart bu-
doárok sorakoztak a végtag-
gyártó műhely bejáratáig. Be-
kísértek egy ilyen magasított 
kezelőágyas részbe, ahol gipszes 
pólyába tekerték a lábaimat. 
Duplán, jól megmártogatva 
a gézt egy nagy koszos lavór-
ban. Legalább egy fél órát ma-
gamra hagytak, hadd kössön 
az anyag, majd a szerencsi Ha-
lász László egy rántással lekap-
ta a mintákat. Tintaceruzával 
rákörmölte a nevemet, majd 
megtudtam, két hét múlva me-
hetek a betétekért. Míg a mes-
ter tette a dolgát, elmagyarázta, 
ez a rituálé életem fontos része 
lesz a jövőben is.

Egy idő után megszabadul-
hattam a kötelező téli-nyári 

magasszárú, fűzős cipőmtől, 
de a betétektől soha. Később 
összebarátkoztunk a halma-
ji Megyesi úrral, aki a gyárat 
vezette, így mint szemközti 
szomszédnak minden évben 
soron kívül adott két pár tü-
körfényes, keményfém betétet. 
Egy idő után, mint a kivétele-
zetteknek, egy könnyű bőrhu-
zatot is tettek rá.

Nem sokkal a rendszervál-
tás után alaposan átalakult 
ez az egészségügyi szolgáltatá-
si ágazat. A gipszelős betétké-
szítés már a múlté. Elegendő, 
ha ráállunk egy fénymásoló-
szerűségre, amely egyszerűen 
beszkenneli, letérképezi a tal-
punkat. Majd egy háromdi-
menziós nyomtató kidobja a 
kész betétet. Hol van ez már a 
gipszporos, vizes gézes manu-
faktúrától.

Ez már tényleg igazi gyár. 
Kémény nélküli.

SZÁNTÓ ISTVÁN

Kémény nélküli gyár a belvárosban
JEGYZET

LAKÓKÖRNYEZETÜKET SZÉPÍ-
TETTÉK. Megközelítőleg tíz köb-
méter szemetet gyűjtöttek 
össze múlt szombaton a mar-
tinkertvárosiak a Lajta utca kör-
nyékén. Az akciót a városrész 
tisztasági nagykövete, Kertai 
Zsombor szervezte, aki elmond-
ta, tavaly február óta járja egyik 
barátjával karöltve – szemetes-
zsákkal a kezükben – Martin-
kertváros utcáit majdnem min-
den hétvégén. Céljuk nem más, 
mint a lakókörnyezetük meg-
tisztítása az eldobált hulladé-
koktól. A fiatalt munkájában ko-
rábban és múlt héten is Serbán 
Zsolt, a Bükk Tisztasági Nagykö-
vete és Cseléné Figula Edina ön-
kormányzati képviselő segítette. 
Fotó: Mocsári László

Lajka József évek óta a Barlangfürdőben dolgozik. Fotó: Juhász Á.



hirdetés – oktatás, karrier 2022. február 5. 
5. hét | XIX. évfolyam 5. szám6 Miskolci Napló

Több mint félezer, borso-
di kistelepüléseken kitörést 
kereső diákot mentorálnak a 
Miskolci Egyetem hallgatói 
egy országos program kere-
tében. 

A „Tanítsunk Magyarorszá-
gért!” országos mentori ösztön-
díjprogram még 2019-ben in-
dult el azzal a céllal, hogy falusi 
kisiskolák hátrányos helyzetű 
tanulóit mentorálják – még-
hozzá egyetemi hallgatók. Azt 
szeretnék elérni a kezdetektől, 
hogy minél több ilyen diákot 
juttassanak el szakközépiskolai, 
gimnáziumi tanulmányokig, 
érettségiig vagy akár egyetemi 
végzettségig.

A program az általános isko-
la felső tagozatában kezdődik – 
döntően a hetedik osztálytól – és 
legalább két évig tart. Jelenleg 
több mint félezer diákot mento-
rálnak a Miskolci Egyetem hall-
gatói. Szám szerint százhúszan.

– Egy másik világot szeret-
nénk megmutatni a gyerekek-
nek – mondta a program mis-
kolci egyetemi oktatója. Ádám 
Anettától megtudtuk, hogy 
alapvetően élményeket szeretné-
nek közvetíteni az iskolások felé, 
így motiválva őket a tanulásra.

– Olyan iskolákkal vagyunk 
kapcsolatban, ahol legalább öt-
ven százalék a hátrányos hely-
zetű diákok aránya. Az ötezer 
főnél kisebb lélekszámú tele-
pülésekre koncentrálunk – tet-
te hozzá.

A hallgatók szabadidejükben 
kilátogatnak az osztályokhoz, 
segítenek a mentoráltaknak a 

dolgozatokra való felkészülés-
ben, de programokra is elkísé-
rik őket.

– Azt igyekeznek átadni, hogy 
érték a tanulás, amivel előbbre 
lehet jutni – hangsúlyozta.

Kedden három iskolából – 
Hejőkeresztúrról, Aszalóról és 
Ónodról – érkeztek meg az új 
csoportok. Ők most kerültek be 
a programba, amiben harminc 
új mentort is köszönthettek. A 
diákok és a hallgatók most talál-
koztak egymással először.

– Azt látjuk, hogy körülbelül 
két év kell ahhoz, hogy a pálya-
választást megfelelően előké-
szítsék – mutatott rá Kovácsné 
Nagy Emese, a hejőkeresztúri 
általános iskola intézményve-
zetője. Hozzátette, igyekeznek 
minél több lehetőséget megra-
gadni, hogy a mentorált diákok 
és társaik sok közös programon 
vehessenek részt. – Hiszen ez is 
összekovácsolja a közösséget, rá-
adásul a diákok „húzzák” is egy-
mást a tanulásban.

Ugyanúgy hasznos a program 
a mentorok számára is. Egyrészt 
több tízezer forintos ösztön-
díjat, utazási kedvezményeket 
kapnak, de gyakorlati tudásuk 
is jelentősen bővül azzal, hogy 
diákkal foglalkoznak heti szin-
ten, féléveken keresztül. Ádám 
Anetta szerint a mentorok sokat 
tanulnak a program során.

A végzős szociológus Egersze-
gi Alexandra ezt meg tudja erő-
síteni.

– Szeretnék majd pszichológi-
át is hallgatni, és itt sokat tanu-
lok. Szeretek segíteni az embe-
reken, főleg a gyerekeken, erre 
most lesz lehetőségem. Játékos 
formában vezetem majd rá a 
kis mentoráltjaimat, hogyan ér-
demes tanulni. Szeretnék a pél-
daképük lenni, aki megmutatja 
nekik Miskolcot, elviszi őket a 
középiskolák, gimnáziumok, de 
akár az egyetem nyílt napjaira is. 
Motivációt kívánok adni, hová 
lehetne eljutni tanulással.

KUJAN ISTVÁN

A tanulás szeretetét tanítják 

Játékos formában vezették rá a diákokat arra, hogyan érdemes 
tanulni. Fotó: Juhász Ákos

Fényképes önéletrajzokat  
az eisenvogel2015@gmail.com e-mail-címre várjuk.

 

Egyre bővülő, számos német érdekeltséggel  
rendelkező építőipari cégünk  

tárgyalóképes német nyelvtudással  
rendelkező dinamikus,  

precíz, autonóm és kommunikatív  
irodai adminisztrátort keres miskolci irodájába.

Németül kiválóan  
kommunikáló  

irodai adminisztrátor

A miskolci baptista iskola szá-
mos lehetőséget kínál a nyol-
cadik után felvételizőknek és 
azoknak is, akik már érett-
ségivel szeretnék folytatni a 
tanulást.

Február 18-áig várják a diákok 
jelentkezését a középiskolák. A 
Nyitott Ajtó Baptista Szakképző 
Iskola, Középiskola, Általános Is-
kola, Óvoda, Szakiskola és Kollé-
gium (3530 Miskolc, Meggyesal-
ja u. 26.) háromféle képzéstípust 
ajánl a középfokú oktatásba fel-
vételizőknek.

A szakképző iskolai képzésen 
hegesztő, burkoló, szakács és 
pincér végzettséget szerezhet-

nek az idejelentkező diákok. A 
rendészeti technikus egy új kép-
zés, amit a baptista szakképző a 
rendőrséggel szoros együttmű-
ködésben indít.

Az iskola művészeti tagoza-
tán, szakgimnáziumi és techni-
kumi képzés formájában grafi-
kusként, valamint mozgókép- és 
animációkészítőként lehet vég-
zettséget szerezni nappali és 
esti képzési formában.

A Nyitott Ajtó indít egy szakis-
kolai tagozatot is, ahová sajátos 
nevelési igényű gyerekeket vár-
nak. Ezekre a képzésekre, ame-
lyek például szakácssegéd, cuk-
rászsegéd, falazó kőműves vagy 
például szobafestő végzettséget 

biztosítanak, csak megfelelő szak-
véleménnyel lehet jelentkezni.

– Érettségi utáni képzéseink 
szintén szeptemberben indul-
nak; ezekre is lehet már a mos-
tani időszakban jelentkezni 
– mondta Hudák Ibolya intéz-
ményvezető.

– Technikumi formában kíná-
lunk szociális és gyermekvédel-
mi szakasszisztensi, kisgyermek-
gondozó, -nevelői, grafikusi, 
valamint mozgókép- és animá-
ciótervezői képzéseket, illetve 
indítunk színészképzést is, ame-
lyen a gyakorlati oktatást a Mis-
kolci Nemzeti Színház mun-
katársai végzik – számolt be a 
lehetőségekről az igazgató.

Nyitott Ajtó a képzések világára

Jelentkezni a www.spinto-tdm.com honlapon  
a karrier oldalon keresztül  

fényképes önéletrajz benyújtásával lehet.

A Spinto Hungária Kft. a Déli Ipari Parkban működik. 
Profilunk elsődlegesen autóipari nagy méretű  

nyomásos öntő- és lemezmegmunkáló  
szerszámok tervezése  és gyártása.  

Az alábbi munkakörökben várjuk a jelentkezőket:

ü CNC gépkezelő
ü Szerszámkészítő
ü CAM technológus

ü Csiszoló
ü Projektvezető 
ü Raktáros

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
megváltozott munkaképességű személyeknek! 

Partnercégeink számára megváltozott munkaképességű  
és fogyatékossággal élő személyek jelentkezését várjuk  

különböző munkakörök betöltésére. 

A jelentkezés feltétele: a megváltozott munkaképességet  
és a fogyatékosságot igazoló érvényes dokumentum megléte.  

Érdeklődni, jelentkezni önéletrajz csatolásával e-mailben  
(foglalkoztatas@szimbiozis.net) vagy a 06-30/681-4486-os telefonszámon lehet.

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a Slachta Margit Nemzeti  
Szociálpolitikai Intézet lebonyolításában valósul meg, a Szimbiózis Alapítvány Foglalkoztatás  

2021-2313-as azonosítószámú pályázati programjának keretében. 
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Új irodát létesít a Trenkwal-
der, így folyamatosan fejlődő 
munkaerőpiaci szolgáltatása-
ikkal immár a Kazinczy Fe-
renc utca 5. szám alatt várják 
az ügyfeleket.

– A miskolci kirendeltsé-
günk sikertörténetének ered-
ménye, hogy ebben az új iro-
dában állhatunk – nyitotta 
beszédét G. Nagy Balázs. A 
Trenkwalder Recruitment 
Kft. ügyvezetője – méltatva 
a miskolci szakmai gárdát – 
hozzátette: legutóbb két éve 
költöztek, amire ugyancsak a 
bővülés és a növekedési po-
tenciál szolgáltatott apropót 
– annál is inkább, mivel az 
itteni kollégák nem csupán 
Miskolcért és annak környé-
kéért, hanem az ország egyéb 
területeiért is felelnek.

A csütörtök délelőtti meg-
nyitó során a cég munkatár-
sai egyebek mellett beszámol-
tak az elmaradott országrészek 
foglalkoztatottságát érintő át-
fogó felmérések eredménye-
iről, továbbá arról, milyen a 
magyar munkaerő elégedett-
sége és mobilitási hajlandósága 
napjainkban, s miként alakul 
az elvándorlás a térségben.

Az inaktív tartalékokhoz  
nyúlnának

A vállalatnál úgy látják, a 
hazánkban tapasztalható tar-
tós munkaerőhiány kikény-
szeríti, hogy olyan inaktív tar-
talékokhoz nyúljanak, mint 
amilyen a diákmunkaerő vagy 
a megváltozott munkaképes-
ségűek foglalkoztatása.

Ezenfelül – a cég számítá-
sai szerint – országszerte mint-
egy hatszáz olyan település van, 
mely százezres nagyságrend-
ben képez munkaerő-tartalé-
kot. Éppen ezért csatlakozott a 
Trenkwalder ahhoz a komplex 
integrációs projekthez, melyben 
a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat a leszakadó borsodi falvakat 
is megcélozza.

– Nagyon hasonlóak a célja-
ink, legyen szó akár az új be-
fektetők betelepítéséről vagy 
arról, hogy a megfelelő mun-
kaerőt a megfelelő foglalkozta-
tóhoz el tudjuk juttatni – emel-
te ki a Miskolc Holding Zrt. 
gazdaságfejlesztési igazgatója a 
közös kapcsolódási pontokat. 
Juhász-Nagy Judit meglátása 
szerint a munkaerőpiaci reak-
tiváció során komolyan számí-
tásba kell venni azokat a cso-
portokat, amelyekkel korábban 
jellemzően nem számoltak a 
hazai foglalkoztatók.

37 év, 14 ország
A vállalat harminchét éve ti-

zennégy országban képviselteti 
magát. Küldetésük, hogy meg-
rendelőik egyedi igényeire sza-
bott, innovatív HR-megoldá-
sokat biztosítsanak. Teljes körű 
személyzeti szolgáltatóként a 
munkaerőpiac minden szeg-
mensét lefedő megoldásokat kí-
nál a teljes munkavállalói élet-
ciklust végigkísérve.

– Legfontosabb célunk a vá-
ros vezetésében az, hogy Mis-
kolc gazdasági görbéjét felfelé 
ívelő pályára irányítsuk, ennek 
kulcsmomentuma az oktatá-
son és a városi lakókörnyezeten 
túl az évről évre felértékelődő 
munkaerő kérdésköre – jegyez-
te meg Szopkó Tibor alpolgár-
mester, aki egyúttal örömét 
fejezte ki, hogy az egyik leg-
nagyobb hazai munkaerőpiaci 
szereplő ítélte úgy, hogy Mis-
kolc fejlesztésre érdemes.

BÓDOGH DÁVID

PÁLYAKEZDŐK FIGYELEM!

MINDIG MOZGÁSBAN!

Keress minket a közösségi médiában is!

Állásajánlataink:
Alapanyag tervező
Vezérlés technikus
Tesztmérnök
Transzport projektkoordinátor
SAP key user

Gyakornokokat keresünk:
Minőségbiztosítási területre
Műszaki üzemeltetési területre
Pénzügyi területre
Fejlesztési területre
Logisztikai területre
Gyártási területre

Bővít a Trenkwalder Miskolcon

A globális autóipari beszállí-
tó S.E.G. Automotive magyar 
fejlesztési osztályvezetőjét 
kérdeztük arról, milyen út vit-
te odáig, hogy a régió egyik 
legnagyobb munkáltatójának 
rendületlenül növekvő, mára 
már 150 fős fejlesztőrészlegé-
nek élére kerüljön.

Jelenleg is egy hároméves pro-
jekt keretében bővül tovább a 
cég K+F tevékenysége (az app-
likációfejlesztéstől a teljes ter-
mékfejlesztésig), olyan korszerű 
indítómotorok és generátorok 
fejlesztése céljából, melyek meg-
felelnek az autóipari szabályozá-
sok egyre szigorodó normáinak. 
Ezeket a funkciókat nemrégiben 
Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter is megtekintette 
az új telephely megnyitóján.

– Gábor, mikor kezdted a szak-
mát?

– 2003-ban végeztem villamos-
mérnökként a Miskolci Egyete-
men. A mérnöki szakmában azó-
ta dolgozom, de előtte más, nem 
műszaki területet is kipróbáltam.

– Miért választottad a mérnök 
szakmát?

– Fiatalkoromban nagyon sok 
foglalkozás érdekelt. Miután más 
területen is dolgoztam, rájöttem, 
hogy az egzakt, egyértelmű ha-
tásokat leíró nyelv az, ami legin-
kább közel áll hozzám, itt van a 
legkevesebb szubjektív hatás.

– Mi a mérnök szakma jövője?
– Mérnökökre a jelenben és a 

jövőben is szükség van. A mérnö-
kök azok, akik a természettudo-

mányi, fizikai ismereteket a min-
dennapos használatba átültetik; 
olyan megoldásokat (termékeket, 
eszközöket, gyártási technológiát) 
kínálnak, melyek az ipari terme-
lést és az életünket megkönnyítik. 
Minden, amit az épített világunk-
ban látunk, mérnökök munkájá-
nak az eredménye. A jövőt tekint-
ve a cél, hogy hogyan elemezzünk 
és vonjunk le gyors következteté-
seket a rendelkezésünkre álló ren-
geteg információból.

– Miért válassza a mérnök szak-
mát egy fiatal?

– Akik érdeklődnek a termé-
szettudomány iránt, akiket érde-
kel, hogyan működik a világunk, 
azokból jó mérnök válhat. Ko-
rábban még bizonyos körökben 
akár cikinek is hatott, ha valaki 
érdeklődött a fizika iránt. Ma-
napság a közösségi oldalak hatá-
sára sokkal több fiatalhoz juthat 
el a fizikai ismeretterjesztés és az 
informatikai megoldások, mint 
korábban, nagy nézettséget is 

generálhatnak, ha figyelemfel-
keltőek és informatívak.

Azokban a régiókban, ahol az 
ipar jelen van, mérnökökre min-
dig szükség van és lesz, ilyen Kö-
zép-Európa is.

– Milyen mérnököket keres a 
S.E.G.A. Hungary?

– Akik nyitottak az újdonságra, 
érdekli őket a gyártástechnoló-
gia, a villamos gépek technoló-
giája, elektronikában, automati-
zálásban vagy informatikában 
jártasak. Termékfejlesztési terü-
letre fejlesztőmérnököket elekt-
ronikai háttérrel vagy érdek-
lődéssel; gépészmérnököket 
terméktervezéséi területre, teszt-
mérnököket, akik szívesen részt 
vesznek villamos gépek teszte-
lésében vagy tesztberendezések 
készítésében, illetve olyanokat, 
akik gyártástechnológia fejleszté-
sében, gyártás lebonyolításában 
szeretnének dolgozni.

– Milyen tanácsot tudnál adni 
a fiataloknak, ha a te életudadat 
szeretnék követni?

– Én indítómotor-fejlesztésen 
kezdtem gyakornokként, fél év 
után kaptam meg a főállású po-
zíciót, melyre igen büszke vol-
tam. Tizennégy évnek kellett 
eltelnie ahhoz, hogy fejlesztési 
osztályvezető legyek.

Mindig az alázatos munka-
végzést tartottam a legfonto-
sabbnak. A munkatársak, a kö-
rülöttem lévő emberek tisztelete 
fontos volt számomra. Legyenek 
az emberek nyitottak az újdon-
ságokra, legyenek képesek meg-
újulni, a hibákból tanulni.

Sasváry Gábor - a S.E.G.A. Hungary 
fejlesztőközpontjának vezetője

Sasváry Gábor

G. Nagy Balázs, a Trenkwalder Recruitment Kft. ügyvezetője sze-
rint megyénk speciális és nehéz terep. Fotó: Juhász Ákos
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Hirdetés

Édesapjuk álmát szövi tovább 
a Vendelin éttermet vezető 
testvérpár. Ahhoz, hogy ez 
sikerüljön, szemléletváltásra 
volt szükség.

– 2021 augusztusában édes-
apánk, Szabó Csaba sajnálatos 
módon elment – ő volt a tulaj-
donosa és megálmodója az ét-
teremnek – mesélt a változást 
előidéző okokról Szabó Dávid, 
a Vendelin új ügyvezetője. – 
Semmiképp nem szerettük vol-
na bezárni a helyet: sok fontos 
dolog van az életemben, amiről 
szívesebben mondanék le. Egy-
részről azért, mert úgy látjuk, 
beágyazódott, keresett név lett 
a Vendelin a belvárosi éttermek 
kínálatában. Másfelől ezzel is 
tovább tudjuk vinni édesapánk 
szellemiségét.

Dávidot bátyja, Gábor segíti 
ebben a munkában.

– Hárman vagyunk testvé-
rek. Öcsém most fog érettsé-
gizni, így az étterem vezetését 
most ketten visszük az idősebb 
testvéremmel, aki hosszú ideje 
dolgozik az osztrák vendéglátó-
iparban. Gábor főként szakmai 
ötletekkel segít. Számos dolgon 
változtattunk már, de a munka 
még folyik.

Szabó Csaba olyan helyet ál-
modott, mint amilyen Huszárik 
Zoltán híres filmjében szerepel.

– A filmművészet és a gaszt-
ronómia csodálatos fúziója a 
jelenet, ahol Vendelin felszol-
gálja a fogásokat Szindbádnak. 
Édesapám álma egy ilyen me-

nedék létrehozása volt azoknak 
az utazóknak, akik a magyar 
konyha legszebb hagyományai-
ban keresik az élet örömeit. Egy 
hely, ahol gesztenyés fácánt kí-
nálnak különböző mustárok-
kal, ahol nyúlpaprikást lehet 
enni, és rönkfa méretű csont-
ból lehet kikocogtatni a reszke-
tő velőt. 

Változások az állandóságért
A múlt szépségeit azonban 

úgy kell tálalni, hogy az a mos-
tani kor számára is kívánatos 
maradjon.

– Lerövidítettük az étlapot. 
Szindbád ételei maradtak, még 
úgy is, hogy egyik-másik tétel 
kevésbé volt kelendő, de ebben 
nem kötöttünk kompromisszu-
mot. A többi fogást viszont ala-
posan átgondoltuk, és ha kel-

lett, nem féltünk hozzányúlni a 
bevett dolgokhoz sem. A bécsi 
szeletünk esetében például le-
cseréltük a borjút sertésszűzre, 
ehhez köretként pedig egy oszt-
rák stílusú ecetes krumplisalá-
tát kínálunk.

A változások révén az étterem 
még inkább megidézi Szindbád 
korát, a monarchia konyháját.

– A stájer fogásoktól kezdve 
a cseh ízeken át, az észak-olasz 
és szlovák népi ételekig ebbe 
sok minden belefér, nyilván 
úgy, hogy a gerincét minden-
nek a magyaros gasztrokultúra 
adja. Egyik kitűzésünk, hogy a 
szezonális étlapjainkon bemu-
tassunk majd olyan ételeket is, 
amikről méltatlanul feledke-
zett meg a modern vendéglátás. 
Már most kínálunk knédlis fo-
gást, de lesz az étlapon Herme-

lin is, vagyis pácolt camembert, 
ami a csehek kedvence.

Kö(s)zkávé
Bár az ételek terén a Vendelin 

visszakanyarodik a múlt század 
elejére, más területeken a jövő 
szemléletét képviseli.

– Szeretnénk valamit visz-
szaadni azoknak, akik a min-
dennapjaink alapjait fektetik le 
a munkájukkal. Ezért találtuk 
ki, hogy azok a tanárok, egész-
ségügyi dolgozók, rendvédel-
mi szervek, tűzoltók, akik be-
jönnek hozzánk, és rendelnek 
bármilyen ételt, egy finom ká-
vét vagy teát kapnak tőlünk 
ajándékba. Nem sok, lehet, de 
ahogy a kávé átmelegíti a testet, 
reméljük, a gesztus úgy melegíti 
fel a szívet – fogalmazott Szabó 
Dávid.                          BÁJER MÁTÉ

Vendelin: Két testvér, egy étterem

A Vendelinben a filmművészet és a gasztronómia találkozik. Fotó: Mocsári László

Három tipp, mit főzzünk 
az árszabályozott alapanya-
gokból.

A kormány arról döntött, 
hogy árstopot vezet be egyes 
alapvető élelmiszerekre – 
erre a lépésre az elszabadult 
infláció miatt volt szükség. 
Az árszabályozás a kristály-
cukrot, a búzafinomlisztet, 
a napraforgó-étolajat, a ser-
téscombot, a csirkemellet, a 
csirkefar-hátat és -szárnyvé-
geket érinti, valamint a 2,8 
százalékos tejet. Ezek tény-
leg alapvető ételek, sőt, ám a 
mai táplálkozási trendekben 
a legtöbbjük alig-alig játszik 
szerepet. 

Egy-egy jól komponált me-
nüsort azonban ki lehet hoz-
ni belőlük. Ezeket bizonyá-
ra tudják a nélkülözés Bear 
Gryllszei, hiszen ők tíz éve is 
nagyon jól meg tudtak élni 
negyvenhétezer forintból az 
akkori központi narratíva 
szerint. Akiknek viszont nem 
jelent a kormányintézkedés 
mentsvárat az éhezéstől, csak 
szeretnék kihasználni a „jóá-
ras” alapanyagokat, azok ve-
gyék le a csuklójukról a Car-
tier Clé de Cartier-jüket, és 
irány a konyha!

Csirketepertő
A csirkerészekről leszedjük 

a bőrt, amit kisebb darabok-
ra vágunk, majd lábosban ki-
sütjük. Az így nyert zsírt egy 

üvegben megdermesztjük, a 
tepertőt pedig melegen, sóval 
ropogós kenyérrel tálaljuk.

Erőleves
A farhátat és a szárnyvéget 

felöntjük annyi vízzel, ami bő-
ven ellepi. Egy mokkáskanál 
egész borssal főzni kezdjük, 
habozzuk. Nagyjából két óra 
után beleteszünk némi répát 
és egy fej hagymát, majd ami-
kor már puha minden, tetsző-
leges betéttel tálaljuk.

Hamis vadas
Megpucolunk és felaprí-

tunk egy nagyobb fej hagy-
mát és két szál répát. Annyi 
vizet öntünk rájuk, ami épp 
ellepi. Sót, borsot, néhány 
babérlevelet és két kanál cuk-
rot teszünk hozzá. Ha puhá-
ra főttek, kivesszük a babért, 
másfél deci tejfölt és egy kanál 
mustárt keverünk bele, majd 
összemixeljük. A sertéscom-
bot felvágjuk, és némi zsíron 
sütni kezdjük. A csirkét is 
összevágjuk, majd negyedó-
ra múlva a combhoz adjuk. 
Sütés előtt mindent sózunk, 
borsozunk. Ha kész, össze-
forgatjuk a szósszal a húsokat. 
Makarónival tálaljuk.

Puding
Veszünk nagyjából 100 fo-

rintért 3 csomag pudingot, 
majd a tej felhasználásával, a 
csomagon leírtak szerint ké-
szítjük el.                   BÁJER M.

Árstopos menüsor 
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A közvetlen rivális Vasas ott-
honában elért pontszerzéssel 
kezdte az NB II.-es tavaszi sze-
zont a DVTK. A bajnoki első 
és második helyezett gárda 
rangadója komoly küzdelmet 
hozott, de gól nem esett a ki-
lencven perc alatt. A találko-
zón a DVTK drukkerei is szép 
számban képviseltették magu-
kat az Illovszky-stadionban.

A második helyen álló pi-
ros-kékek és a tabellaelső Diós-
győr találkozóján a fehérmezes 
miskolci együttes kezdett job-
ban, a 10. percben csak milli-
métereken múlott, hogy nem 
szerezték meg a vezetést: Né-
meth ívelte a kapu elé a labdát, 
amit Könyves úgy fejelt meg, 
hogy a jobb kapufáról a gól-
vonalra, majd onnan a bal ka-
pufára pattant, Jova csak ezt 
követően tudta magához ölel-
ni azt. Egyértelmű volt a diós-
győri szándék: kellően agresz-
szív labdaszerzésekből minél 
gyorsabban kapura törni. Fél 
óra elteltével villant a Vasas is, a 
kapu elé ívelt labda a hosszú ol-
dalon érkező Sillye elé pattant, 
aki a keresztlécre vágta a labdát. 
Zsolnai lehetősége indította be 
a második félidő eseményeit, 
majd Németh Márió átlövése 
dolgoztatta meg a hazai kapust. 
Egy órányi játék után Feczesin 
fejese jelentette a következő ve-
szélyhelyzetet, a másik oldalon 
a Könyves indításával kapura 
törő Jurek Gábor előtt adódott 
gólszerzési lehetőség. De min-

den helyzet kimaradt, így a lab-
darúgó NB II. rangadóján gól 
nélküli döntetlen született.

– Győzelemre készültünk 
– értékelt a lefújást követően 
Kondás Elemér vezetőedző. – 
Nem tudtuk behúzni, viszont a 
minimumot megoldottuk: el-
hoztunk idegenből egy pontot.

A csapathoz kapcsolódó hír, 
hogy hét közben a védelem bal 
oldalán bevethető, 19 éves izra-
eli-magyar kettős állampolgár-
ságú labdarúgót vett kölcsön 
opcióval a DVTK. Rotem Keller 
azt nyilatkozta a klubhonlapnak, 
azért jött, hogy a játékával segít-
se a bajnokság megnyerésében 
és a feljutásban a csapatot.

– Kevéssé ismerem a magyar 
labdarúgást, de amikor utána-
olvastam, azt találtam, hogy a 
DVTK egy tradicionális klub, 
amelyiknek az élvonalban a he-
lye. Fiatal játékosként még ren-
geteget kell fejlődnöm, Diós-
győrben lesz erre lehetőségem. 
Elsősorban a pályán kell bizo-
nyítanom, szélső hátvédként 
gyors és erős vagyok, és a táma-
dások során igyekszem minél 
több labdát a kapu elé juttatni.

Vasárnap már jön is az első 
2022-es hazai bajnoki, a délután 
5 órakor kezdődő találkozón a 
Siófok lesz az ellenfél. De előtte 
még a fennállásának 112. évfor-
dulóját is megünnepli vasárnap 

a DVTK. A stadion mellett már 
3 órától színes programok és 
népszerű előadók várják a szur-
kolókat. A koncertek ingyene-
sen látogathatók. A színpadon 
fellép az egyik legnépszerűbb 
helyi zenekar, a nívódíjas Bí-
borszél, érkezik Nemazalány 
és Sofi, valamint az X-Faktor 
korábbi győztese, Tóth Andi. A 
DVTK születésnapi rendezvé-
nyére és a mérkőzésre rásegí-
tőjáratokat indít az MVK Zrt. 
a Tiszai pályaudvar és a Diós-
győri Gimnázium megállóhely 
között, segítve ezzel az érdek-
lődők és a szurkolók könnyebb 
meccsre, illetve hazajutását.

MN

Az első hazai bajnoki idén, fellépőkkel

A fővárosba is sokan elkísérték az éllovas diósgyőri csapatot. Fotó: DVTK

Ezüstös kezdés. A portugáliai 
Grand Prix versenyen kezd-
te meg a szezont Gercsák 
Szabina, aki három ipponnal 
egészen az ezüstéremig me-
netelt. A DVTK 70 kilogram-
mos válogatottja a döntőben 
a horvát Lara Cvjetko ellen 
egy kiélezett mérkőzésen, 
aranypontos hosszabbítás-
ban, intéssel kapott ki. Flórusz 
János tanítványa a 2018-as 
üzbegisztáni harmadik helye 
után állhatott újra World Tour 
eseményen dobogóra.

Távozik a vezetőedző.  A jövő-
ben már nem Farkas Mihály 
irányítja a röplabda női Extra-
ligában szereplő DVTK együt-
tesét. Az 54 éves szakember 
a 2021-2022-es szezon előtt 
érkezett, irányításával a Ma-
gyar Kupában a legjobb nyolc 
közé jutott a csapat.

Idegenben dől el. A Hala-
dással találkozik a DVTK női 
labdarúgócsapata a kupa 
negyedik fordulójában, már-
cius 16-án. A továbbjutás 
egy mérkőzésen, a diós-
győriek szempontjából ide-
genben dől el. Az is ismertté 
vált, hogy az innen továbbju-
tó gárda a Kazincbarcika-So-
roksár párharc győztesével 
játszhat az elődöntőben.

RÖVIDTÁV 

Medi-Art Egészségcentrum Miskolc, Arany János utca 9. I/1.
Bejelentkezés: dr. Ispány Marietta 06-70/322-5982

Nóri, szegedi asszisztensünk az Insumed diétával akkor 
találkozott először, mikor elkezdett nálunk dolgozni 3,5 éve. 
Mesélte, hogy barátnőjével minden évben tartottak pár 
hónap diétás periódust, viszont mindig visszajöttek a kilók. 
Úgy döntött, kipróbálja az Insumed diétát. Ki sem tudott 
bújni a rendszeres kontrollmérések alól, teljesen átszellemült 
étkezése kapcsán, komolyan vette a diétát. Eredménye ma-
gáért beszél: 20kg-tól szabadult meg, amit 3 éve tart. Élete 
teljesen megváltozott, magabiztosan, csinosan dolgozik 
nálunk tovább. 

Lehetséges 58 kg zsírt leadni? Vagy ez egy hihetetlen történet? 
Igen, hihetetlen, de mégis igaz történet Katalin története. 
2020 június vége óta rendszeres és szigorú fegyelemmel, 
kontrollmérésekkel, felügyeletekkel és odaadó követéssel 
Katalin 2021 november elejére 58 kg zsírtól szabadult meg. El-
mondása szerint 15 éves korában volt utoljára ennyi kg, mint 
most. Amikor a férjével megismerkedett, még akkor sem volt 
ilyen karcsú. A meseszerű történet teljesen megváltoztatta az 
életét. Nem csak testileg változott, de lelkileg is. Újult erővel 
egy újjászületett testben dolgozik, él. Az elkezdett súlytartása 
is stabil, így az orvosi fogyókúra befejezése Katalin esetében 
szintén mesébe illő. Nagy szeretettel gratulálunk!

Biztonságos és fertőtlenített környezetben ingyenes állapotfelmérés, zsírraktár-kalkuláció, testösszetétel- 
vizsgálat, anyagcseretérkép, orvosi tanácsadás, a máj glikogénszintjének ellenőrzése, diétás tanácsok.  
A fogyókúra elkezdésekor ingyenes mérés. HA MEG SZERETNE SZABADULNI A TÚLSÚLYTÓL ÉS AZ EZZEL 
JÁRÓ magas vérnyomástól, szív-érrendszeri betegségektől, magas koleszterinszinttől, refluxbetegségtől, ízületi 
gyulladástól, vagy ha nem tud teherbe esni, esetleg PCO-szindrómával küzd, akkor keressen meg minket!

Fogyás orvosi felügyelet mellett!  
SZABADULJON MEG ÖN IS BIZTONSÁGOSAN,  

EGÉSZSÉGESEN A FELESLEGES KILÓKTÓL!

Dr. Ispány Marietta rendelése  
2022. 02. 09-én NYÍLT NAPOT tart!  

INGYENES az orvosi mérés és tanácsadás.

BEJELENTKEZÉS:  
dr. Ispány Marietta 06-70/322-5982

Dr. Ispány Marietta vagyok, 9 éve foglalkozom az orvosi fogyókúrával. Cé-
lom, hogy minél több ember részesüljön ebben a terápiában, leadva a kiló-
kat, megtanulva a helyes táplálkozást, elindulva a mozgás útján, elhagyva 
a gyógyszereket. Akár 5, 10, 20, akár 70, 80, 100 kg-ot kell leadnia, fogadjon 
el egy egészséges, önbizalommal teli életet, túlsúly nélkül, karcsú alakkal.

Sikertörténetek páciensektől kapott üzenetekben:

A LELKIISMERETES
KÖZÖS KÉPVISELET

2010 óta az Önök szolgálatában.

www.kozpontitarsashazkezelo.hu

0-24 órás ügyeletes telefonszámunk: 06-70/944-4408

Ha leadná, ha leváltaná a házkezelőséget, 
mi szívesen vállaljuk az Önök házának kezelését!

Belvárosi irodánk: Arany János u. 21., fszt/2.
Kiliáni irodánk: Szinyei Merse Pál u. 7., 1/1.

Hirdetés

Dayka  
MeDical

www.daykamedial.hu

Csütörtökön elrajtolt a ti-
zennegyedik téli olimpia 
Pekingben, az ünnepélyes 
megnyitón, Tóth Zita alpesi 
síző mellett, Kékesi Márton 
vihette a magyar zászlót.

A DVTK első téli olimpi-
konja nagy megtiszteltetés-
nek vette, hogy ő lehetett az 
egyik zászlóvivő.

– Monumentális pillanat 
az életemben – fogalmazott 
Kékesi Márton. – Nagyon 
örülök, hogy a Vasas sporto-
lójával, Tóth Zitával ilyen fe-
lelősségteljes és megtisztelő 
feladatot bíztak ránk. Ifjúsági 
olimpián már versenyeztem 
korábban, de még ott sem 
mertem belegondolni, hogy 
vihetnék zászlót a megnyi-
tóünnepségen. Nagy álmom 
teljesül be ezzel – mondta 
a második olimpiáján részt 
vevő, miskolci születésű síző.

Kékesi – megismételve 
2018-as sikerét – idén is-
mét szerepelhet az ötkari-
kás játékokon, csak immár a 
DVTK színeiben. A 26 éves 
sízőt két számban is láthat-
juk Pekingben.

– Szeretnék minél közelebb 
kerülni az olimpiai bajnokhoz, 
ami nem egyenesen arányos a 
helyezéssel. Élvezni szeretném 
az olimpiát, átélni minden pil-
lanatát. Felemelő érzés, hogy 
most már egy egész klubot 
képviselhetek majd Peking-
ben; dupla az örömöm, hogy 
osztozhatok a sikereimen a 
DVTK-val – mondta.

A XXIV. téli olimpiai játé-
kokat február 4-e és 20-a kö-
zött rendezik a kínai Peking-
ben, ahol az alpesi síszámok 
február 6-án kezdődnek. Ké-
kesit 13-án óriás-műlesiklás-
ban, 16-án pedig szlalomban 
láthatjuk.                                MN

DVTK-s kézben  
a magyar zászló

Nagy álma teljesült a miskolci sízőnek. Fotó: magánarchívum
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MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós  

versenyeztetési eljárás útján történő értékesítésre 
meghirdeti 2022. február 15-ei  

benyújtási határidővel az alábbi ingatlanokat:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

3530 Miskolc,  
Gizella utca 7.  

fszt./1; fszt./3. és fszt./4.
(lakás)

3 albetét: 97 m2 5 400 000

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás  
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon,  

valamint a +36 70 5205 132-es telefonszámon kérhető.  
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró a felhívást  

a benyújtási határidőig visszavonhatja, ezt követően annak  
bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.

Apróhirdetés
Tetőfedő, bádogos és 
ácsmunkát vállalunk 
A-tól Z-ig 30/119-8691

60%  
kedvezmény  

minden termékre! 
Rövidáru, fehérnemű,  

cipők, lakástextil.
Ameddig a készlet tart!

KIÁRUSÍTÁS!

Cím: Miskolc, Corvin u. 5.  
A volt Ifjúsági Áruház.

Az akció érvényes: 2022. 02. 05-től 2022. 02. 11-ig 
Baba szappan, 100 g 219 Ft 179 Ft
Star kéztörlő, 2 tekercs, 94,5 Ft/tekercs 249 Ft 189 Ft
Sindy papírzsebkendő, 100 db-os, 1,99 Ft/db 249 Ft 199 Ft
Active mosogató, 0,5 l, 598 Ft/l 399 Ft 299 Ft
Fa tusfürdő (többféle), 250 ml, 1996 Ft/l 549 Ft 499 Ft
Fa deo (többféle), 150 ml, 3326,6 Ft/l  599 Ft 499 Ft
Clin pumpás ablaktisztító, 500 ml, 998 Ft/l 599 Ft 499 Ft
Duck WC-tisztító gél, 750 ml, 665,33 Ft/l 599 Ft 499 Ft 
Garnier hajfesték, Naturals, Color Sensation 899 Ft 799 Ft
Pronto bútorápoló aerosol, 250 ml, 3596 Ft/l 1099 Ft 899 Ft
Calgon vízlágyító, 500 g, 1998 Ft/kg 1099 Ft 999 Ft
Tomi mosópor, 1,17 kg, 939,31 Ft/kg 1299 Ft 1099 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs, 45,79 Ft/tekercs 1299 Ft 1099 Ft
Silan öblítő, 2775 ml, 540,18 Ft/l 1699 Ft 1499 Ft
Dunaplaszt zománcfesték, barna, fehér, 0,75 l, 3065,33 Ft/l 2699 Ft 2299 Ft
Héra Prémium színes falfesték, 2,5 l, 1999,6 Ft/l 6399 Ft 4999 Ft

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



Rád hangolva címmel ad 
koncertet február 14-én, 
hétfőn Pál Dénes a Művé-
szetek Házában. Az énekes 
legutóbb 2019-ben lépett fel 
szülővárosában.

Több mint két év után újra 
Miskolcon koncertezik Pál 
Dénes, most a Valentin-nap 
kapcsán jön haza, hogy éne-
keljen közönségének. A prog-
ramon megszólaltatja saját 
dalait is, de tervezi elénekel-
ni Máté Péter Ő című számát, 
vagy olyan nagy klasszikust, 
mint a Térden állva jövök 
hozzád.

– Tematikáját tekintve 
nyilván előtérbe kerülnek 
majd a romantikus dallamok. 
Lesz közöttük olyan, ami 

még nem szólalt meg kon-
certen, vagy olyan, ami szá-
momra kedves emléket idéz. 
Erről és saját dalaim kelet-
kezéséről szívesen mesélek a 
hallgatóságnak, ahogyan azt 
már megszokhatták tőlem. 
Év végén már hagyománnyá 
vált, hogy énekelek otthoni 
közönségem előtt, amikor el-
búcsúzunk az évtől, az utób-
bi két évben azonban ez el-
maradt a járvány miatt. Most 
emiatt is nagyon várom az 
újabb találkozást – mondta.

A miskolci énekes szerint 
minden korosztálynak szól-
nak a szerelmes dallamok, mint 
ahogy maga a szerelem is meg-
találhat, meglephet bárkit. – 
Nekem az első emlékeim kora 
középiskolás koromból valók. 

Mivel itt éltem huszonegy évet, 
bőven van miből meríteni he-
lyi történeteket, amiket szíve-
sen meg is osztok a közönség-
gel – mondta Pál Dénes, aki 
szerint a Valentin-nap hason-
lóan megosztó ünnep, mint a 
halloween. – Úgy érzem, ha a 
szerelmesek napja nemcsak egy 
kipipálandó, az ajándékról szó-
ló alkalom, hanem kellőképpen 
fel tudjuk tölteni tartalommal, 
akkor jó úton járunk, hogy illő-
en megünnepeljük. Hasonlóan 
működhet, mint az anyák vagy 
a nők napja: mindennap figyel-
nünk kell rájuk, de az sem baj, 
ha évente egy napig kiemelt fi-
gyelmet kapnak – mondta.

Az énekes elárulta, felesé-
gével ma már másképpen ün-
neplik a Valentin-napot. – A 
kislányunk születése előtt ét-
teremben vacsoráztunk ilyen-
kor, aminek az volt a lényege, 
hogy együtt éljük meg a pil-
lanatot. Sokszor nem is vet-
tünk ajándékot egymásnak. 
Nem volt rajtunk kényszer, 
hogy meg kell ünnepelni ezt 
a napot, hiszen a mindennap-
jainkban is próbáltunk oda-
figyelni egymásra. A közös 
program még ma is vonzó, így 
az óvodai idő alatt szervezünk 
magunknak egy közös regge-
lit vagy ebédet kettesben. De 
az is előfordult már, hogy én 
álltam be a konyhapult mögé, 
és összedobtam valami fino-
mat, amivel kedveskedtem a 
páromnak – mondta.

Répássy Olívia
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FEBRUÁR 5., szombat
10:30-17:00 Farsang álarckészítéssel, 

fánkevő és jelmezversennyel, Maya 
Dzsungel Játszóház

17:00 Farsang szépkorúaknak Fátyol Pis-
ti zenésszel, Vörösmarty Mihály Műve-
lődési Ház

19:00-23:00 Éjszakai fürdőzés és farsangi 
szaunaest, Miskolctapolca Barlangfürdő

19:00 Farsang kubai táncosokkal és a La-
tin Comboval, Avalon Ristorante

20:00 Sky Fanatic-koncert, előzenekar: 
SteelO, Helynekem

20:00 Farsangi salsaparty, Block Bistro
20:00 Diabolus In Musica (Ørdøg-akusz-

tik), Corner Stage

FEBRUÁR 6., vasárnap
9:00-13:00 Régiségvásár, belváros
10:30 Álomcirkusz – vendégjáték, Miskolci 

Csodamalom Bábszínház
17:00 DVTK – Siófok, NB II. 22. forduló, 

DVTK Stadion
18:00 Jégdisco, 2-es jégpálya
22:00 Szemeszternyitó Kis Grófoval, 

 Rockwell Klub

FEBRUÁR 7., hétfő
17:30 Pszichológiai előadás szülőknek, 

védettségivel, előzetes regisztráció-
val, Lévay József Református Gimnázium

19:00 Szimfonikus bérlet V., Művésze-
tek Háza

FEBRUÁR 8., kedd
17:00 Urbán Helga természetfotós ki-

állításmegnyitója, Ifjúsági és Szabad-
idő Ház

FEBRUÁR 9., szerda
17:00 Testtől lélekig – ingyenes be-

szélgetés regisztrációval, Pontközpont 
 (Weidlich udvar)

FEBRUÁR 10., csütörtök
10:00 Farsang és táncház a Mosható Pe-

lenka Klubban, Főnix Családbarát Kö-
zösségi Tér

15:45-17:15 Ingyenes bemutató angolóra 
10-13 éveseknek, Helen Doron (Megy-
gyesalja 31.)

17:00 Csernobil dodzsem – Lukács Róbert 
kiállításmegnyitója, Művészetek Háza

FEBRUÁR 11., péntek
17:00 Táncház a Számadó zenekarral, 

Görömbölyi Művelődési Ház
19:00 Válótársas – Pokorny Lia és 

 Schmied Zoltán humoros rögtönzése, 
Művészetek Háza

19:00 A kaktusz virága – a budapesti Spi-
rit Színház zenés játéka, Ady Endre Mű-
velődési Ház

22:00 Hamvai PG, Stamp Club
22:00 Cvrdwell, Raul Young, Dave Win-

cent és Zemar Kambas, Helynekem

FEBRUÁR 12., szombat
8:30 Ómassára szép kilátóhelyek vár-

rom mentén, bejelentkezés: 70/236-
8362, Búza tér

8:30 Hollóstetőről Lillafüredre, Búza tér
11:00 A kis herceg – a Spirit Színház előa-

dásában, Ady Endre Művelődési Ház
17:00 Valentin-napi romantika – külön-

leges menüsor, Ellipsum Panoráma ren-
dezvényterme

18:00 Gyermektáncház – a LeVonóval, vé-
dettségivel, Fráter György Katolikus Gim-
názium

21:00 Black Tracy Remember 30+ Valen-
tin party – Kozsó & Dj Joe, Block Bistro

22:00 Színpadon a Romantic és Csordás 
Tibi, Rockwell Klub

FEBRUÁR 13., vasárnap
10:30 Ciróka babakoncert, Zenekari szék-

ház
16:30 Szaunaszeánsz – virágözön, love 

songs és harmóniás álom, Ellipsum 
Strandfürdő

PROGRAMAJÁNLÓ 

FEBRUÁR 5., szombat 19:00 BOLHA 
A FÜLBE, bérletszünet, jelelt, narrált 
előadás, Nagyszínház

19:00 KASIMIR ÉS KAROLINE, Nagy Atti-
la-bérlet, Kamara

FEBRUÁR 8., kedd 19:00 VERON, Kazi-
mir Károly-bérlet, Nagyszínház

FEBRUÁR 9., szerda 19:00 VERON, 
Jenbach Béla-bérlet, Nagyszínház

FEBRUÁR 10., csütörtök 17:00 A 
HELYSÉG KALAPÁCSA – TÁNCMIM, 
Kamara

FEBRUÁR 11., péntek 17:00 A HELY-
SÉG KALAPÁCSA – TÁNCMIM, Ka-
mara

19:00 ÉLEKTRA – TRAGÉDIA, bemuta-
tóelőadás, Játékszín

FEBRUÁR 12., szombat 19:00 ÉLEKT-
RA, Játékszín

19:00 VERON, Sebestyén Mihály-bérlet, 
Nagyszínház

19:00 NEM ÉN VOLTAM... / TILTOTT ÖS-
VÉNYEK, Balikó Tamás-bérlet, Kamara

A MISKOLCI NEMZETI 
SZÍNHÁZ MŰSORAMűvészetek Háza, Uránia-terem: 

FEBRUÁR 3-9., csütörtök-szerda, na-
ponta 15:30 Az oltalmazó, 20:00 A kap-
tár – Raccoon City visszavár
FEBRUÁR 10-16., csütörtök-szerda, 
naponta 15:30 Mágikus állatok iskolá-
ja, 17:30 és 20:00 Uncharted

Művészetek Háza, Béke-terem: 
FEBRUÁR 3-9., csütörtök-szerda, na-
ponta 16:00 A művészet templomai: 
Bernini, 18:00 Toxikoma, 20:15 Szex-
fantáziák
FEBRUÁR 10-16., csütörtök-szer-
da, naponta 16:00 Énekelj! 2., 18:00 
Clifford, a nagy piros kutya (kivéve hét-
fő), 19:45 Legjobb tudomásom szerint
FEBRUÁR 14., hétfő 18:00 Szerelem 
első vérig

MOZIMŰSOR

AZ OPERETT CSILLAGAI KÖ-
SZÖNTÖTTÉK AZ ÚJ ÉVET. Újévi 

operettgálát tartottak a Művé-
szetek Házában január utolsó 

vasárnapján. A közönség kérésére 
2022-ben a megújult Monarchia 

Operett előadását tűzték műsorra 
több száz látványos jelmezzel, 
kitűnő énekhangokkal és élő 

zenekarral. A társulat az ország 
több nagyvárosában fellép, és 

nemzetközi színpadokon is sikert 
aratnak. Az előadás kiérdemelte 

a kritikusok szerint „a leglátvá-
nyosabb magyar operettgála” 

címet. A 2022-es előadásban is 
közel 200 gyönyörű, egyedileg 

tervezett jelmez látható. A pörgős, 
lendületes gálában többek kö-

zött a Csárdáskirálynő, a Marica 
grófnő, a Bajadér, A víg özvegy, a 

Cigányszerelem, a Mágnás Miska, 
a Mária főhadnagy és a Csókos 

asszony dallamai is megszólaltak. 
Fotó: Mocsári László

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
február 6-án, vasárnap 
16 órától a görömbölyi 
görögkatolikus templom 
közvetítenek. A szent 
liturgiát bemutatja: Ga-
lambvári Péter parókus.

A Fráter György Kato-
likus Gimnázium munka-
társat keres oktatástech-
nikus és leánykollégiumi 
nevelőtanár munkakörbe.

Január 30-án volt a lep-
ra világnapja, február 
6-án, vasárnap egyszeri 
alkalmas adakozást hir-
detnek a Deszkatemplom-
ban a Lepramisszió javára.

A Búza téri görögkato-
likus templom szertartá-
sainak élő közvetítése a 
„Miskolci Székesegyház 
élő” mondatra keresve  ér-
hető el a Youtube-on.

Szeretettel várják a hí-
veket a Miskolc Belvárosi 
Evangélikus Egyházköz-
ség következő alkalmára, 
vasárnap délelőtt 11 órára 
a templomba.

HARANG-HÍREK

Pál Dénes legutóbb 2019-ben lépett fel Miskolcon

Valentin-nap Pál Dénessel

Hirdetés

Hidraulikus munkahenger-tervezésben, -gyártásban,  
szervizelésben és keménykrómozásban, 30 éve meghatározó 

képviselői vagyunk a hazai és európai piacnak egyaránt.

Jelentkezés módja önéletrajz eljuttatásával e-mailen: info@bosko.hu 
személyesen: 3533 Miskolc Kiss Ernő utca 17.

Tel: +36 46/530-484, www.boskohidraulika.hu

Miskolci telephelyre keresünk kollégákat:

HIDRAULIKASZERELŐ GÉPKEZELŐ
Feladatok:

Elvárások:

•  Hidraulikus rendszerek szerelése,  
szervízelése, javítása

•  Külső helyszíni felmérések, beüzemelések

•  Hidraulikus egységek honolása  
műszaki rajz alapján

•  Önálló, alapos, precíz munkavégzés
•  Jó kommunikációs és együttműködőképesség

• Önálló, alapos, precíz munkavégzés
• Jó kommunikációs  
és együttműködőképesség

Feladatok:

Elvárások:

Előny:

•  Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

Hidraulikus munkahenger-tervezésben, -gyártásban,  
szervizelésben és keménykrómozásban, 30 éve meghatározó 

képviselői vagyunk a hazai és európai piacnak egyaránt.

Jelentkezés módja önéletrajz eljuttatásával e-mailen: info@bosko.hu 
személyesen: 3533 Miskolc Kiss Ernő utca 17.

Tel: +36 46/530-484, www.boskohidraulika.hu

Miskolci telephelyre keresünk kollégát:

MŰSZAKI ADMINISZTRÁTOR 
munkakörbe.

Feladatok:

Elvárások:

• Általános adminisztrációs feladatok elvégzése
• Levelezések lebonyolítása
• Vevői ajánlatkérések, megrendelések kezelése
• Szállítólevél-készítés

• Számlázás
•  Szállítmányok EKAER rendszerben történő 

rögzítése, nyomon követése

•  Minimum gimnáziumi vagy  
szakközépiskolai érettségi

• Számítógépes felhasználói szintű ismeretek

• Angol kommunikációs szintű nyelvtudás
• Alapos, precíz munkavégzés
• Önállóan és csapatban egyaránt



HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) A Mars és a Jupiter nagyon jó esé-
lyeket jelez önnek. Nem csupán a karrierre, hanem az 
egyszerű boldogságra is. Ideális ez az időszak randevú-

hoz, romantikához, mert most kívül-belül harmóniában érzi magát.

Bika (04. 21.–05. 21.) Fontos események előtt áll, 
vagy válaszra vár. Szerencsére az égiek szívükön viselik 
a sorsát, hamarosan megérkeznek a megnyugtató visz-

szajelzések: minden rendben van, jó úton jár, és jók az elképzelései is.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) A Mars és a Jupiter fényszö-
gének hála mintha elsimulnának a gondok ön körül. 
Most valahogy könnyedebb minden, és meglátja a 

szépet, a jót az apró dolgokban is. Legyen nyitott a boldogságra!

Rák (06. 22.–07. 22.) Ha szingli, a szerelem terén 
most nem ön fog kezdeményezni, hanem a másik fél, 
így azt is ő fogja meghatározni, milyen ütemben ha-

ladjon ez a kapcsolat. De nem baj, most ez kedvére lesz.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Nem jól teszi, ha folyton 
különféle elfoglaltságaira hivatkozva utasítja vissza a 
másik közeledését. A pozitív érzelmek így előbb-utóbb 

negatívba fordulnak. A hét éppen jó arra, hogy változtasson ezen.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Örömteli napjai lehetnek, fő-
leg, ha egy kicsit félreteszi mindazt, amit a nyakába 
vett az elmúlt időkben. Lépjen ki egy kicsit a megszo-

kottból, tartson szünetet, menjen társaságba, barátok közé!

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Önnek kell most békét 
hoznia a békétlenkedők közé. Talán a barátok között 
tör ki viszály, vagy a munkahelyén alakulnak konflik-

tusok. Most megmutathatja bölcsességét.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) A Mars és a Jupiter fényszöge 
miatt lehet, hogy nagyon felerősödnek szexuális ener-
giái. Remélhetőleg van kivel megélni ezeket! Ha szingli, 

mostanság sokat flörtölhet, és ezek közül az egyik igazán ígéretes lesz.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Ha nem érzi magában a Nyi-
lasokra jellemző élénkséget, optimizmust, az annak a 
jele, hogy fáradt. Ilyenkor meglehetősen kötözködő, 

ezért érdemes a jóra koncentrálni, az elfújja a fáradtságát.

Bak (12. 22.–01. 20.) Szórakozást, szerelmet jeleznek 
a csillagai. Főleg, ha enged szokásos fegyelmezettsé-
géből, és egy kicsit mer meggondolatlan lenni. A Mars 

és a Jupiter fényszöge fordulatot mutat a magánéletben.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Olyan tempót diktál, amit 
nem mindenki tud követni. Ezt nem is bánja, hisz ön sze-
reti, ha kitűnik a tömegből, és megmutathatja tehetsé-

gét. Teljesül a vágya, és van valami, amit egyedül ön tud megoldani.

Halak (02. 20.–03. 20.) A múlt heti Vízöntő újhold a 
felszínre hozhatott problémákat, és muszáj vállalni a 
nézetek ütköztetését. Ezzel viszont megteszi az első lé-

pést a megoldás felé. Jó lesz, és megkönnyebbülést hoz majd.
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Farsangra hívta az érdeklődőket 
szombaton a Szimbiózis Alapít-

vány a Baráthegyi Majorságban. 
Melengető finomságok, farsangi 
fánk, ünnepi kézműves-foglalko-

zás, na meg az utánozhatatlan 
baráthegyi hangulat – így készül-

tek a majorság lakói farsangi 
programjaikra. A nap folyamán 

bárki megnézhette a Szimbiózis 
Alapítvány családjának legújabb 

jövevényeit, a két kicsi alpakát, 
Sütit és Fülöpöt, de az állatsi-

mogatóban az alpakák mellett 
pónik, kecskék, nyuszik, Dorka 
csacsi és Tündér, a szervezet 

lova is arra várt, hogy megsze-
retgessék őket kicsik és nagyok. 

Az interaktív játszóházban far-
sangi maszkokat készíthettek a 
legkisebbek, de madárkalácsot, 

vagyis madáreleséget is lehe-
tett készíteni. Ennek birtokában 
aztán bárki megvendégelheti az 
erkélyére, ablakába érkező ma-

darakat. Fotó: Mocsári László

Alpakákkal 
farsangoztak

Akkor és most. Régi és új felvételünkön a Miskolctapolca Barlang-
fürdő főépülete található. A barlang és a termálforrás már ősidők óta 
ismert, az 1700-as évektől fürdő is épült itt, de ekkor még csak a bar-
langon kívül voltak medencék. A barlang vizének jelentőségére Pá-
vai-Vajna Ferenc geológus hívta fel először a figyelmet 1928-ban. A 
jelenlegi épület alapjául szolgáló fürdőházat 1941-ben adták át, de 
csak 1959-ben alakították át a Tavas-barlangot Barlangfürdővé. Az-
óta több ütemben bővítették. 1969-ben épült a szabadtéri medence 
is, a jellegzetes, kagylószerű tetőrésszel. Az 1980-as évek elején kez-
dődött meg a további barlangjáratok feltárása, melyeket újabb két 
évtizeddel később, az 1998 és 2005 közötti bővítés során alakítottak 
fürdőzésre alkalmassá. Az ezredfordulón a fürdő történetének eddigi 
legnagyobb bővítése zajlott, mely közel hét évig tartott, ekkor készült 
el többek között a Tavi fürdő másolata, a kagyló előtti úszómeden-
ce és a gyermekmedence is. (Tajthy Ákos szövege, Sáfrány Gy. József 
képeslapja, Mocsári László fotója)

Gazdikereső
Ezen a héten Pákót (5603), 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 lehet 
hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Bekerülés helye: Hetedik u.
Fajta: keverék
Kor: 5 év
Neme: kan
Szín: fekete
Súlya: 30 kg
Magasság: 50 cm

Foglalkozást igénylő kutyus. 
Egyedüli kutyának, vagy őr-
kutyának ajánlott. Előéletére 
tekintettel nem tipikus családi 
kutya. Sokat megélt eb. A gon-
doskodás csak a legjobbat hoz-
hatja ki belőle. Leadott kutya.

Hirdetés

Ha a terjesztéssel kapcso-
latban problémát tapasz-
talnak, kérjük, jelezzék ezt 
hétköznap 8-16 óráig a 
+36 70 663 1261-es tele-
fonszámon nevük és elér-
hetőségük megadásával. A 
problémát igyekszünk mi-
hamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL  
KAPCSOLATOS  
VISSZAJELZÉS

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

Könyvújdonságok a Géniusztól 

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ez-
úttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kér-
jük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy 
e-mail-ben küldjék el! Beküldési határidő: 2022. 
március 2. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. 
A helyes megfejtések beküldői között könyvu-

talványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház 
biztosítja. Előző rejtvényünk helyes megfejtései: Mulat a Ma-
nézs, Szabad akarat, Apám titkai, A nagy Cyla-sztori. Nyertesek:  
Csete-Kulyassa Ágnes (Miskolc) és Garan Marcell (Miskolc). Gra-
tulálunk, nyereményüket postán küldjük el.
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