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A városháza, az önkormányzati rendészet, a rendőrség és a helyi hulladékgazdálkodó 
MiReHu Kft. együttműködésével alakult meg Miskolcon egy új rendészeti egység, az 
úgynevezett Zöldkommandó, az illegális hulladéklerakás visszaszorítására. 
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A miskolci városháza, az önkormányzati rendészet, a rendőrség 
és a helyi hulladékgazdálkodó MiReHu Kft. együttműködésé-
vel alakult meg Miskolcon egy új rendészeti egység, az úgyneve-
zett Zöldkommandó.

Szerdán terepbejárással egy-
bekötött sajtótájékoztatót tar-
tottak. Mint elhangzott, az ala-
kulat hivatalosan július 25-től 
járőrözik a városban, és hajt 
végre szúrópróbaszerű ellenőr-

zéseket azokon a helyeken, ahol 
gyakori az illegális hulladékle-
rakás.

Pfliegler Péter alpolgármes-
ter a rendezvényen kiemelte: jó 
néhány lépést megtettek már 

a „zöld város” projekt kereté-
ben, hogy szebbé és élhetőbbé 
tegyék Miskolcot. Miskolcon 
működik Közép-Európa egyik 
legjobban szervezett és számos 
ingyenes szolgáltatást biztosító 
hulladékszállítási rendszere, a 
város folyamatosan küzd az il-
legális hulladéklerakás ellen.

Mint elhangzott, Miskolcon 
és térségében már 62 települé-
sen valósul meg az a szelektív 
hulladék kezelés, amely min-
denki számára lehetővé teszi a 
sok esetben ingyenes hulladék-
szállítást, illetve a hulladékud-
varok igénybevételét.

A Zöldkommandó létreho-
zásának célja az illegális hul-
ladéklerakás visszaszorítása, a 
köztisztasági szabálysértések 
büntetése. Az új rendészeti egy-
ség ellenőrizheti, hogy az ingat-
lantulajdonosok rendelkeznek-e 
szemétszállítási szerződéssel, 
s az illegális lerakók közelében 
végzett közúti ellenőrzések so-
rán azt is, milyen szállítmányuk 
van a járműveknek.

– Elszomorító, hogy még 
mindig vannak olyan embe-
rek, akik illegálisan helyeznek 

el hulladékot a város több pont-
ján vagy akár a Bükkben is. A 
Zöldkommandóval ez ellen 
szeretnénk közösen fellépni: a 
város önkormányzata, önkor-
mányzati rendészete a rendőr-
séggel és a közszolgáltatásban 
részt vevő MiReHu Kft. együtt-
működésével – hangsúlyozta 
Pfliegler Péter

A (80) 460 046 ingyenesen 
hívható telefonszámra várják a 
bejelentéseket azoktól, akik il-
legális hulladéklerakást látnak, 
vagy tudomásuk van ilyen te-
vékenységről. – A bejelentők 
személyes adatait bizalmasan 
kezeljük – tette hozzá Kovács 
László Csaba, a Miskolci Ön-

kormányzati Rendészet igazga-
tója.

A Zöldkommandó végez-
het megfigyelést, rajtaütést, 
felderítést, az illegálisan lera-
kott hulladék alapján beazo-
nosíthatja az elkövetőt. Hely-
színi bírságot szabhatnak ki 
guberálás vagy köztisztasági 
szabálysértés elkövetése ese-
tén – minden esetben a kiszab-
ható legnagyobb összeget al-
kalmazzák. Kiemelték, hogy 
az illegális hulladéklerakás a 
hulladék mértékétől és össze-
tételétől függően akár bűncse-
lekményként is kezelhető, sza-
badságvesztéssel is büntethető. 
A súlyosabb esetekben szor-

galmazni fogják az elkövetők 
bíróság elé állítását.

A heti ellenőrzést végző 
Zöldkommandó járőrei egy 
rendész-rendőr párosból va-
lamint a hulladékkezelő cég 
szakemberéből állnak. Utóbbi, 
tettenérés esetén, a helyszínen 
szakvéleményt ad a szennyezés 
mértékéről, így azonnal meg-
történhet a cselekmény súlyá-
nak megfelelő bírság kiszabása, 
illetve a feljelentés.

A Zöldkommandó munkáját 
fedett megfigyeléssel, térfigye-
lő kamerák alkalmazásával és 
más módokon is segíti az ön-
kormányzati rendészet.
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ZÖLDKOMMANDÓ ALAKULT– LEVADÁSSZÁK 
 A SZEMETELŐKET!

Miskolcon 300 térfigyelő 
kamera szolgálja a közbiz-
tonságot, ez a szám, a Mo-
dern Városok Programnak 
köszönhetően, hamarosan 
1100-ra bővül. A közterüle-
ti kamerák számos bűncse-
lekmény megelőzésében, 
felderítésében nyújtottak 
már segítséget, július 20-
án egy körözött személy 
elfogásában volt komoly 
szerepük. 

A városi rendészek jelzése 
alapján ütöttek rajta a mis-
kolci rendőrök egy villamo-
son, július 20-án délután, 
ahol sikeresen elfogtak egy 
körözött személyt. Kovács 
László Csaba, a Miskolci Ön-
kormányzati Rendészet igaz-
gatója lapunknak elmondta: 
két szolgálatban lévő rendész, 

a kiadott körözés alapján fel-
ismerni vélte azt a fiatal férfit 
Miskolcon, a Széchenyi utcán, 
aki a gyanú szerint korábban 
egy buszon eltulajdonított 
egy övtáskát és többször is 
pénzt vett fel az abban talált 
bankkártyával.

Jelezték a dolgot a rendőr-
ségnek és addig sem tévesz-
tették szem elől a gyanúsítot-
tat, aki időközben villamosra 
szállt. A közterületi kamerák 
segítségével folyamatosan fi-
gyelték a villamos megálló-
kat, leszáll-e valahol a gya-
núsított. A Dayka Gábor és a 
Hunyady utcák keresztező-
désénél egy megkülönbözte-
tő jelzést használó rendőrau-
tó feltartóztatta a villamost, 
majd több rendőrautó is a 
helyszínére érkezett és el-
kezdték átvizsgálni az utaso-

kat. Hamarosan megtalálták 
a körözött személyt, aki elis-
merte a rendőröknek, hogy 
ő és az apja láthatók a körö-

zési fotón. A rendőrök a ren-
dészeknek is megerősítet-
ték, hogy a körözött személy 
akadt horogra.

Mint ismert, Miskolcon 
eddig 300 kamera szolgálta 
bűnmegelőzést, bűnüldözést, 
a közbiztonsági program ré-
szeként, amit 2010-től foly-
tat a város. Most, a Modern 
Városok Program keretében, 
1,7 milliárd forintos támo-
gatásból, újabb 800 térfigye-
lő kamera érkezik. Így tovább 
épülhet a rendszer, közel 1100 
kamerás térfigyelő hálózatot 
alakítanak ki, ami minden bi-
zonnyal további, jelentős javu-
lást eredményez Miskolc köz-
biztonságában. 

Július 30-án és 31-én estén-
ként villamos helyett villa-
mospótló autóbuszok közle-
kednek a Tiszai pályaudvar 
és a Selyemrét megálló kö-
zött. A Tiszai pályaudvar-
ról az utolsó, teljes villa-
mospályán közlekedő 1-es 
villamos 20 órakor, a 2-es 
villamos 19:55-kor indul. 
Másnap hajnalban az első, 
teljes pályaszakaszon közle-
kedő 1-es villamos a Tiszai 
pályaudvarról 03:55 órakor 
indul, a 2-es villamos me-
netrend szerint 04:30-tól 
közlekedik.

Augusztus 1-jén éjszaka 
vágányzár lesz a teljes villa-
mosvonalon, emiatt az utol-
só, teljes villamospályán köz-
lekedő 1-es villamos a Tiszai 
pályaudvarról 20 órakor, Fel-
ső-Majláthról 20:38-kor in-
dul. A vágányzár a 2-es vil-
lamos közlekedését is érinti, 
az utolsó szerelvény a Tiszai 
pályaudvarról 19:55-kor, a 

Vasgyárból 20:23-kor indul, 
ezt követően az Újgyőri fő-
térről induló autóbuszokat 
lehet igénybe venni a Vas-
gyár felé, illetve a Vasgyárból 
az Újgyőri főtér felé. Ezeken 
a járatokon érvényes a villa-
mosbérlet. Augusztus 2-án 
hajnalban az első, teljes pá-
lyaszakaszon közlekedő 1-es 
villamos szombaton a Tiszai 
pályaudvarról 03:55-kor, Fel-
ső-Majláthról 04:30-kor in-
dul.

Augusztus 2-án éjszaka 
villamos helyett villamospót-
ló autóbusz közlekedik Di-
ósgyőr városközpont és Fel-
ső-Majláth között. A Tiszai 
pályaudvarról az utolsó, tel-
jes villamospályán közleke-
dő 1-es villamos 20:00-kor, 
Felső-Majláthról 20:38-kor 
indul. Másnap hajnalban az 
első, teljes pályaszakaszon 
közlekedő 1-es villamos a Ti-
szai pályaudvarról 03:55-kor, 
Felső-Majláthról 04:30-kor 
indul.

Körözött személyt füleltek le FIGYELEM,  
VÁGÁNYZÁR! ISMÉT JÓL VIZSGÁZOTT A KÖZTERÜLETI KAMERARENDSZER

Rendőrök tartóztatták fel a villamost

Folyamatosan figyelik a kamerák felvételeit



Szerdán este nyolc órakor 
hozták nyilvánosságra az 
idei felsőoktatási felvételi 
ponthatárokat. Idén közel 
108 ezren jelentkeztek egye-
temekre, főiskolákra, a di-
ákoknak a fővárosban és az 
ország több városában pont-
határ-váró rendezvényeket 
tartottak. Miskolcon délután 
négy órakor kezdődött a 
Nagy Miskolci Pont Party a 
Szinva teraszon!

A Helynekem, a Rádió M és 
a MiNap.hu összefogott, hogy 
ne egy otthonülős, másodperc-
számlálós este legyen a vára-
kozás, hanem egy fergeteges, 
velejéig miskolci buli kellős kö-
zepén érje a pontszámokra vá-
rókat a jó hír. A Szinva teraszon 
ott volt a rendezvényt támoga-
tó Miskolci Egyetem standja, a 
Helynekem pultja, a Rádió M 
kitelepült stúdiója és termé-
szetesen a Szinva vizére emelt 
színpad sem maradt el.

Elindult a visszaszámlálás
A belvárosi helyszín színültig 

megtelt vidám, táncoló, mobil-
telefont szorongató fiatalokkal, 
a visszaszámlálás pedig totpeti 
DJ szettjével indult. Őt követte 
Slam, a The Sign, a Marble Mist 
később pedig Király Viktor is 
birtokba vette a színpadot. Este 
nyolc órakor pedig, a pontha-
tár-húzás pillanataiban, együtt 
izgulhatott a diákság az óriás 
LED fal árnyékában. 

Jakab Nóra, Miskolci Egye-
tem oktatásfejlesztési és minő-
ségbiztosítási rektorhelyettese 
lapunk érdeklődésére a helyszí-
nen elmondta, a 2018. évi álta-
lános felvételi eljárásban a Mis-
kolci Egyetemre összesen több 
mint 5000 diák jelentkezett, 
melyből elsőhelyes jelentkezés 
körülbelül 3000 volt. Abban az 
esetben, ha valaki nem került be 
egyik felsőoktatási intézmény-
be sem, pótfelvételi eljárás ke-
retében augusztus 6-áig jelent-
kezhet. Ezt követően elindul a 
felvételi eljárás, amit augusztus 
24-én egy újabb vonalhúzás kö-
vet. Ezek az eredmények adják 
ki a végső hallgatói létszámot a 
2018/2019-es tanév első félévé-
re. Mint megtudtuk, a jelent-
kezések alapvetően a megyéből 
és az észak-magyarországi régi-
óból érkeztek, ám ez is képzés-
függő: – Az anyagmérnöki kép-
zésre, a hidrogeológus, gáz- és 
olajmérnök mesterképzésekre 
az ország teljes területéről je-

lentkeztek, illetve a Műszaki 
Földtudományi Kar képzései is 
unikálisak – hangsúlyozta Ja-
kab Nóra.

A Szinva teraszon bulizó fi-
atalok között is szép számmal 
voltak olyanok, akik a Miskol-
ci Egyetem valamely karán sze-
retnék folytatni felsőoktatási 
tanulmányaikat. Böszörményi 
Berill szociológia szakra jelent-
kezett. – Mindig is Miskolcon 
akartam maradni, ezért egyér-
telmű volt számomra, hogy 
erre az egyetemre jelentkezzem. 
Emellett az is rendkívül vonzó 

volt számomra, hogy a campus 
tulajdonképpen egy parkban 
található – emelte ki Berill.

Valóra vált álmok
Figeczki Péter a Miskolci 

Egyetem Gépészmérnöki Ka-
rára jelentkezett, gépész alap-
szakra. – Azért választottam 

Miskolcot, mert jó a diákélet, 
közel van, nem kell albérletet, 
vagy kollégiumot sem fizetnem 
– hangsúlyozta Péter. Hozzá-
tette, ha elköltözne egy másik 
városba, itt kellene hagynia a 
barátait is, hiszen 2-3 hetente 
tudna csak hazajárni. – Úgy-
hogy jobb ez itt Miskolcon: 

szeretem ezt a várost – mond-
ta mosolyogva Péter, akit a 
ponthatár-húzás után is sike-
rült megtalálnunk a tömegben.  
280 pont volt az idei ponthatár 

gépészmérnök alapszakra, neki 
pedig 360 pontja volt. – Na-
gyon örülök, sikerült bekerül-
nöm arra a szakra, amire sze-
rettem volna. Ez fantasztikus 
érzés számomra, valóra vált az 
álmom – nyilatkozta. 

Kerékgyártó Lilla Szilvia a 
Pázmány Egyetem pszicholó-
gia szakára jelentkezett, neki 
is sikerült bejutnia. – SMS-t 
ugyan még nem kaptam, de 
megvan a pontszámom, remé-
lem, ez tényleg azt jelenti, hogy 
bekerültem. Nagyon boldog 
vagyok – örvendezett Lilla, 
akinek 14 ponttal sikerült túl-
szárnyalni a 435-ös ponthatárt 
– Azért jelentkeztem fővárosi 
egyetemre, mert sajnos Mis-
kolcon nincs pszichológia szak 
– fogalmazott, majd hozzáfűz-
te: azt nem tudja még ponto-
san, mi szeretne lenni, nem 
biztos, hogy ezzel akar majd 
foglalkozni. Egyelőre csak az 
biztos, hogy nagyon érdekli ez 
a terület.

Jánosik Zsuzsanna, negyed-
éves egészségügyi hallgató la-
punknak úgy fogalmazott, 
akit a Miskolci Egyetemre 

vesznek fel, nagyon sok min-
dent nyerhet: barátokat, karri-
ert, sokoldalú és színes diák-
életet. Egy olyan egyetemen 
tanulhat, amely folyamatosan 

pezseg, állandóan nyüzsög, 
mind a diákélet, mind pedig a 
tanulmányok terén. – Nem hi-
ába mondják, hogy nemcsak 
tudást, hanem karriert is ad a 
Miskolci Egyetem – hangoz-
tatta.

Ötéves rekordot döntött  
a Miskolci Egyetem

A Miskolci Egyetemre fel-
vett hallgatók száma a tavalyi-
hoz képest közel 2 százalékkal 
emelkedett, amivel várhatóan a 
felsőoktatási intézmények kö-
zött országosan is az élmezőny-
ben foglal helyet. A Miskolci 
Egyetem karaira 2018-ban ösz-
szességében 5088-an jelent-
keztek, közülük idáig 2316-an 
nyertek felvételt. Az első helyen 
a Miskolci Egyetemre jelentke-
zők (2960 fő) több mint 78 szá-
zaléka kezdheti meg itt a tanul-
mányait szeptemberben.

A tavalyi 1722-höz képest 
idén 1776 fő lesz állami ösz-
töndíjas, ami a felvett hallgatók 

77 százaléka. A tavalyi évhez 
hasonlóan, most is igen nagy 
(idén 540 fő) az önköltséges 
képzésre felvettek száma. Je-
lentősen emelkedett az alap-
képzésekre bejutók létszáma, 
a tavalyi 1358-ról 1424-re, míg 
az egyetem felsőoktatási szak-
képzései több mint 6 százalék-
kal több hallgatót vonzottak (a 
tavalyi 275 után idén 292 főt). 
A Miskolci Egyetem mester-
képzéseire a nyári, általános 
felvételi eljárásban felvettek 
száma 415 fő, ami egyértelmű-
en jelzi ennek a magasabb kép-
zési szintnek a további népsze-
rűségét.

Összességében a Miskolci 
Egyetemre felvett hallgatói lét-
szám a megállapított ponthatá-
rok alapján az adott demográfi-

ai folyamatok mellett az utóbbi 
öt évet tekintve az idén, 2018-
ban a legmagasabb, úgy, hogy 
a felsőoktatási intézmények 
alapszakjaira való bejutáshoz 

szükséges minimális ponthatár 
2015-ben országosan 280 pont-
ra emelkedett.

A legnépszerűbb szakok
A Miskolci Egyetem képzé-

sei közül az Állam- és Jogtudo-
mányi Kar állami ösztöndíjas 

jogász szakjára lehetett a leg-
magasabb pontszámmal beke-
rülni: itt a központilag előírt 
460 pontra volt szükség a sike-
res felvételihez. Minimum 410 

pont kellett a következő sza-
kok állami ösztöndíjas kép-
zéseire történő bejutáshoz is: 
igazságügyi igazgatási, mun-
kaügyi és társadalombiztosí-

tási igazgatási, angol-német 
tanár, angol-földrajz tanár, 
emberi erőforrások, gazdálko-
dási és menedzsment, keres-
kedelem és marketing, nem-
zetközi gazdálkodás, pénzügy 
és számvitel, turizmus-ven-
déglátás.

A felvételt nyert hallgatók lét-
száma alapján az alábbi szakok 
voltak a legnépszerűbbek: Gé-
pészmérnöki és Informatikai 
Kar: gépészmérnöki (151 fő); 
Állam- és Jogtudományi Kar: 
jogász (106 fő); Egészségügyi 
Kar: gyógytornász (101 fő); 
Gazdaságtudományi Kar: gaz-
dálkodási és menedzsment (92 
fő); Bölcsészettudományi Kar: 
anglisztika (52 fő); Műszaki 
Anyagtudományi Kar: anyag-
mérnöki (46 fő); Műszaki Föld-
tudományi Kar: műszaki föld-
tudományi (29 fő); Bartók Béla 
Zeneművészeti Intézet: zeneta-
nár-zongoratanár (8 fő).

MUNTYÁN BERNADETT

A PONTSZÁMOKRA VÁRVA – FERGETEGES  
BULI A SZINVA TERASZON!
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Pályázaton nyert másfél 
milliárd forintból fejlesztik 
Miskolcon a Déli Ipari Park 
infrastruktúráját: buszmeg
állókat alakítottak ki, de 
épült feltáró, gyalog és ke
rékpárút is. Pfliegler Péter 
alpolgármester csütörtökön, 
egy gyárlátogatással egybe
kötött sajtótájékoztatón úgy 
fogalmazott, Miskolc gaz
daságfejlesztési elképzelései 
beigazolódtak, számos cég 
ismerte már fel a városban 
rejlő lehetőségeket.

Mérföldkő volt 2014 a Mis
kolci Déli Ipari Park életé
ben, mely ekkor nyerte el Az 
év befektetőbarát ipari park
ja címet. A fejlődés azóta is 
töretlen, mutatott rá a Mis
kolc Holding Zrt. gazdaság

fejlesztési igazgatója. Várnai 
Beáta elmondta, döntés szü
letett például arról, hogy egy 
projekt keretében tovább fej
lesztik az ipari park alapinfra
struktúráját, erre egy pályáza
ton elnyert 1,5 milliárd forint 
áll rendelkezésre.

Építettek egy közlekedési 
csomópontot a Bogáncs ut
cában, buszmegállópárral, 
amelyet több mint fél kilomé
teres úgynevezett feltáró út 
köt össze a Spinto új gyárával. 
Kiépítették a csapadékvízel
vezető hálózatot is, emellett 
szervizutakat alakítottak ki. 
A Joysonnál buszforduló és 
gyalogosjárda épült, közvilá
gítással az ipari parkok és a 
közelben lévő kereskedelmi 
központ között. A 304es út 
déli oldalán, az új, 120 hektá

ros zöldmezős iparterületen 
a Hejőpatak mederrendezé
se mellett aszfaltburkolatos út 
készül, járdával, kerékpárúttal 
és közvilágítással.

A projekt 2016 októberé
ben indult és idén november
ben zárul. Hamarosan befeje
ződik tehát a teljes ipari park 
infrastruktúrafejlesztése, így 
új befektetőket fogadhatunk – 
emelte ki a gazdaságfejlesztési 
igazgató.

A sajtótájékoztatót a Spin
to Hungária Kft. telephelyénél 
tartották. A kizárólag magyar 
tőketulajdonosok által alapí
tott cég ügyvezetője egyebek 
mellett elmondta, 2015ben 
határoztak arról, hogy a nagy
szerszámgyártásra speciali
zálódott üzemüket Miskolcon 
építik fel. Pócs János kihangsú

lyozta: a város nagyon bízott a 
letelepedésükben, és biztosítot
ta ennek feltételrendszerét.

A cég elsősorban a magyar 
mérnökök szaktudására ala
poz, termékeit – alumíniu
möntő, és műanyag fröccsön
tő szerszámokat – a globális 
piacra szánja. Mint elhang
zott, képesek lesznek akár 60 
tonna súlyú szerszámot is le
gyártani, amivel hiányt pótol
nak a magyar ipar területén.

Pfliegler Péter alpolgármes
ter úgy fogalmazott: a Déli 
Ipari Park láthatóan él és fej
lődik, Miskolc gazdaságfej
lesztési elképzelései beigazo
lódtak. Az itt letelepülő cégek 
olyan hozzáadott értéket hoz
nak Miskolcra a termelésben, 
amelyre nagy szüksége van a 
városnak. Miskolc pedig még 

most is tud munkavállalókat 
biztosítani a cégek számára.

A Miskolcon letelepedett 
nagyvállalatok közül az alpol
gármester kiemelte a Bosch te
vékenységét, hozzátéve, a nagy

vállalaton túl tíznél is több azon 
cégek száma, amelyek 500 főnél 
több embert foglalkoztatnak 
Miskolcon; legtöbbjük autóipa
ri beszállítóként működik.

KUJAN ISTVÁN
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Július 29én, vasárnap 17.00 
órától a Miskolc Televízió Hí
vőszó című műsorában a Szent 
Anna templomból közvetítik 
a Szent Annanapi búcsút. A 
szentmisét bemutatja: Szarvas 
István szikszói plébános, cím
zetes prépost, ezüstmisés atya.

Szombaton, 28án, a 18 órai 
szentmisét Kelemen Didák 
boldoggáavatásáért mutatják 
be a minorita templomban. 

Elbúcsúzik a hívektől 29én, 
vasárnap a fél 9 órai szent
misén Lipcsák János atya, a 
mindszenti templom plébáni
ai kormányzója, ugyanígy a 10 
órai szentmisén Versler Sán
dor káplán, akiket az egri érsek 
korábban elhelyezett. A Szent 
Anna templom búcsúját 29
én, vasárnap tartják, a szent
mise fél 11 órakor kezdődik. 
Augusztus 1jén és 2án tart

ják a minorita templomban a 
Porcinkulabúcsút. Ekkor van 
ugyanis az assisi Porciunkula 
kápolna fölszentelésének em
léknapja. Szerdán, 1jén, 14 
órától másnap estig szentség
imádást tartanak a templom
ban. Az ünnepi szentmiséket 
mindkét nap 18 órakor Lóczi 
Tamás, a Fráter György Kato
likus Gimnázium igazgatója 
mutatja be.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEKCsoda dolgokat lehet látni, 
hallani a piacon, minden év-
szakban nagyon szeretek ott 
nézelődni. Már csak azért is, 
mert – kertészkedő ember lé-
vén – nagyon meg tudom be-
csülni a szép termést, illetve 
azt a munkát, szakértelmet, 
amit a szín-
pompás zöld-
ség- és gyü-
mölcshalmok 
tükröznek. 

Már ha ha-
zaiak. Mert én a magam ré-
széről a kínai fokhagymának, 
a spanyol epernek, vagy az 
egyiptomi szőlőnek már a je-
lenlétét is becsületsértésnek 
tartom a magyar piacon. Aki 
pedig kóstolta valamelyiket, 
az bizonyára egyet fog velem 
érteni. Na persze, ha valaki 
július végén ropogós cseresz-
nyét keres az árusoknál (nem 
mondanám, ha nem láttam 
volna ilyet) az bizonyára nem 
feltételezi, hogy Józsi bácsi 
majd hazaszalad, és szed neki 
ilyenkor vagy két kilót a kert-
ben. Az ilyen vásárló meg-
szokta, hogy a szupermar-
ketekben egész évben lehet 
kapni mindenféle gyümölcsöt, 
zöldséget – a származási he-
lyet meg úgysem lehet elolvas-
ni szemüveg nélkül. Neki tán 
nem is fontos. 

Ez is olyan dolog, mint az 
összes önfelmentő közhelye-

ink egyik legagyalágyultab-
bika: tudniillik amikor azt 
szajkózzuk, hogy „felgyorsult 
a világ körülöttünk”. És ez 
mindenre magyarázat. Fel-
gyorsult a világ körülöttünk, 
így hát fütyüljünk a természet 
rendjére. Ha nekünk éppen 

tél közepén szottyan kedvünk 
egy kis földieperre, vegyünk 
onnan, ahol van. Ahová vala-
hogy, valakik „előállították”. 
Ha esetleg világít a sötétben a 
vegyszerektől, vagy felpattan 
a földről, mint a gumilabda, 
ha leesik – csak annál exklu-
zívabb. 

Felgyorsult a világ körülöt-
tünk így hát valósággal rette-
günk tőle, hogy néha, legalább 
egy-egy fél napra jó messzire 
elhajítsuk az összes agyrágó 
elektronikus ketyerét, amik 
átszövik a hétköznapjainkat, 
és beüljünk a lugas alá egy jó 
könyvvel meg egy pohár bor-
ral. Naná, még lemaradunk 
valami fontos információról! 
Esetleg fél nappal később tud-
juk meg, hogy valamelyik va-
lóságshow-sztár lilára festette 
a haját, netán lefogyott húsz 
dekát… Belegondolni is ször-
nyű!

Valahol persze mindany-
nyian tudjuk, hogy ez nagyon 
nincs így jól. (Ahogy az Auró-
ra együttes énekli: „Nem tu-
dom mitől, de félek/ félig va-
gyok csak részeg/ félig vagyok 
csak józan/ nem tudom, a gáz 
hol van”)

Ott van a 
gáz, amikor 
az ember már 
saját magá-
nak is elkezd 
hazudni. A vi-

lág – bármit értsünk is alatta 
– nem megy sehová csak úgy 
magától. Nem gyorsul és nem 
is lassul, meglehetősen régen 
elvan, mint a befőtt. Amit 
ilyen-olyan okból a saját 
életformánkkal teszünk, azt 
nemigen lehet a teremtett vi-
lág változásaira fogni. Olyan 
rohadtul felgyorsítottunk 
már magunk körül mindent, 
hogy tulajdonképpen ma-
gunk sem tudjuk, mi után 
(vagy mi elől) rohanunk. 
Mindig az a vicc jut eszembe 
erről, amikor ész nélkül fut 
egy ember az utcán. – Hát 
te meg hová rohansz? – kér-
di egy ismerőse. – Látogatóba 
jött az anyósom! – válaszol-
ja a lihegve férfi. – Szép hogy 
így szaladsz üdvözölni!

– A fenét! Hát nem látod, 
hogy pont az ellenkező irány-
ba szaladok?!

SZEPESI SÁNDOR

FELGYORSULT 
VILÁG

A szerkesztőtől

Felújítási munkák a könyvtárban
A II. Rákóczi Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtár központi 
épületében (Miskolc, Görgey 
Artúr u. 11.) belső felújítási 
munkák kezdődnek augusztus 
1jén, emiatt augusztus 20ig 
zárva lesz a könyvtár. 

Viszont a fiókkönyvtárak eb
ben az időszakban is várják az 
olvasókat, akinek pedig valami 
olyan könyvre, folyóiratra lenne 
szükség, amely csak a központi 
épületben található, keresse fel jú
lius 31ig a központi könyvtárat. 

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, 
központi épület (Miskolc, Gör
gey A. u. 11.): nyári nyitvatartás 
július 1-től augusztus 31-ig, köz-
ben augusztus 1-től 20-ig zárva 
(hétfő, csütörtök 10–18, kedd, 
szerda, péntek: 8–16.) 

József Attila Könyvtár (Mis
kolc, Szentpéteri kapu 95.), 

Kaffka Margit Könyvtár (Mis
kolc, Petneházy bérházak, Park 
u. 8.), Móra Ferenc Könyvtár 
(Miskolc, Avas, Klapka György 
u. 2.), Petőfi Sándor Könyv
tár (Miskolc, Diósgyőr, Nagy 
Lajos király útja 16.), Szabó 
Lőrinc Könyvtár (Miskolc, 
Mindszent tér 2.), Tompa Mi
hály Könyvtár (Miskolc, Mar
tinkertváros, Gyöngyösi u. 1.): 
nyári nyitvatartás július 2-től 

augusztus 31-ig (hétfő, csütör-
tök 10–18, kedd, szerda, péntek: 
8–16). 

Lévay József Muzeális Könyv
tár (Miskolc, Mindszent tér 2.): 
nyári nyitvatartás július 2-től au-
gusztus 31-ig (hétfőtől péntekig: 
8–16). 

2018. szeptember 1től vala
mennyi könyvtár a szokásos 
nyitvatartás szerint várja olva
sóit.

INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK  
A DÉLI IPARI PARKBAN

„Miskolc gazdasági elképzelései beigazolódtak” 



2018. július 28. | 30. hét | XV. évfolyam 30. szám
Miskolci Napló – A város lapja Gasztronómia 5

A szabadban történő grille-
zés az egyik leghangulato-
sabb nyári program, amihez 
Szepesi Gábor, az Avalon 
Ristorante kreatív séfje ez-
úttal egy egyszerű, mégis 
fenséges receptet ajánl az 
ínyenc olvasóknak.

Itt a grill szezon, az aláb-
bi recept pedig biztosan nem 
fog csalódást okozni a társa-
ságnak az összejövetel során. 
Az elkészítése nagyon egy-
szerű, de a tökéletes ízekért 
érdemes már előző nap elvé-
gezni a pácolást.

XIXO Colás oldalas (4 
főre): 2 kg sertés oldalas (ke-
resztben felcsíkozva); 3 l 
XIXO Cola; 2 dkg tengeri só. 
Házi grillfűszer: 1 ek. fűszer-
paprika; 1 ek. tengeri só; 1 ek. 
curry; 1 ek. kristálycukor; 1 
ek. római kömény; 1 ek. fris-
sen őrölt bors.

A felcsíkozott oldalast – 
célszerű így megvásárolni a 
hentestől – dörzsöljük be ten-
geri sóval. Ügyeljünk arra, 
hogy a borda csontok ne vág-
ják meg a kezünket! Hűtőben 
hagyjuk állni egy órát, majd 
hideg vízzel öblítsük le, rak-
juk egy mély tepsibe és öntsük 
rá a kólát. Minimum hat, de 
legjobb, ha 24 órát hagyjuk a 
húst állni a páclében. Fontos, 
hogy teljesen ellepje és hűtő-

ben tartsuk. Közben elkészít-
jük a házi grillfűszerünket, 
amiből nyugodtan keverhe-
tünk többet, hiszen bármilyen 
húsra felhasználhatjuk akár a 
mindennapokban is. Mindig 
érdemes saját magunknak 
elkészíteni a fűszerkeveréke-
ket, hiszen így biztosan nem 
kerül bele semmilyen felesle-
ges adalékanyag. A megadott 
hozzávalókat 1:1 arányban 
keverjük össze és kész is va-
gyunk. Az oldalasunk, ha elég 
időt állt a kólában, kivesszük, 
bedörzsöljük a fűszerkeverék-
kel és vagy sütőben alacsony 
hőmérsékleten (120-130 °C-
on körülbelül három óra) fó-

liával lefedve készre sütjük, 
vagy a grillünk kevésbé forró 
pontján készre grillezzük. Az 
oldalas akkor lesz tökéletes, 
ha a csontot ki tudjuk belőle 
könnyedén fordítani. A páclé-
nek használt kólát sem szük-
séges kiönteni, nagy lángon 
sziruposra forraljuk vissza, 
majd az oldalasunkat locsol-
juk meg vele. Köretnek friss 
salátát ajánlok.

Akinek pedig esetleg nincs 
kedve vagy ideje elkészíteni, 
azt szívesen várjuk az Ava-
lon Sörkertben, hiszen az ét-
lapunkon mindig megtalálja 
ezt a fogást.

SZEPESI GÁBOR

A miskolctapolcai Avalon 
Ristorante nyerte el a Kö-
zép-Európa legjobb olasz ét-
terme címet 2018-ban. Július 
14-én osztották ki a World 
Luxury Restaurant  Award s 
idei díjait Belfastban, amely-
lyel a világ legkiválóbb 
gourmet ételeket és exkluzív 
szolgáltatást nyújtó étterme-
it részesítik elismerésben.

Idén az észak-írországi Gal-
gorm Resort & Spa-ban hir-
dették ki a díjazottakat, ahol az 
Avalon Ristorante két kategóri-
ában is a legjobbnak bizonyult: 
bezsebelte a legjobb olasz kony-
ha és a legszebb belsőépítésze-
ti megoldásokkal rendelkező 
étterem címet Közép-Európá-
ban. A World Luxury Restau-
rant Awards-ot minden évben 
a vendégek és a szakma kivá-
lóságainak szavazatai alapján 
ítélik oda a legjobbaknak. Idén 
84 kategóriában osztották ki 
a díjakat. A miskolctapolcai 
Avalon Ristorante autentikus 
„olasz konyha” és „belsőépíté-
szet” kategóriákban nevezett 

a World Restaurant Luxury 
Awardsra. A várakozásokhoz 
mérten mindkét díjat sikerült 
elnyernie, így a „World Luxu-
ry Italian cuisine” és a „Luxu-
ry Interior Design/Architectu-
re” kategóriában is regionális 
győztes lett. 

A díjat az Avalon Risto-
rante két séfje, Albók Gyu-
la és Szepesi Gábor vette át a 
Belfastban megrendezett ün-

nepélyes átadón, amelyre 42 
országból érkeztek a díj váro-
mányosai. „Óriási élményben 
volt részünk ezen a hétvégén, 
még talán teljesen fel sem dol-
goztuk a történteket. Úgy ér-
zem, most érett be a munkánk 
gyümölcse!” – mondta Szepe-
si Gábor creative séf, hozzáté-
ve azt is, hogy ez az elismerés 
óriási erőt ad a csapatnak és 
tudják, az idő előrehaladtával 
még jobbak és jobbak lesznek.

Az Avalon Ristorante 2015 
novemberében nyitotta meg 
kapuit. Az étterem különle-
gessége a munkatársak el-
képesztő profizmusában és 
vendégszeretetében rejlik, 
melyhez párosul a gyönyö-
rű erdei környezet és persze a 
fantasztikus ízharmónia, me-
lyet az ételek nyújtanak. 

A KERTI PARTIK 
LEGZAMATOSABB ÉTELE

A miskolctapolcai Avalon Ristorante lett 
Közép-Európa legjobb olasz étterme

Elgondolkodtam: melyik az a miskolci ételkülönlegesség, 
mellyel biztos, hogy nem lehet mellényúlni, amit mindenki 
szeret, akár már kicsi kora óta is, amiből lehet édeset vagy 
sósat is kóstolni – és akkor beugrott: a palacsinta.

Mondhatnátok, hogy ez tu-
lajdonképpen csak egy egysze-
rű, hétköznapi, serpenyőben 
percek alatt kisüthető tészta 
– vagyis nem, nem mondhat-
nátok! A Creppy Palacsinta-
Házban kapható, számtalan 
finomság ugyanis nem az a pa-
lacsinta, amit otthon gondosan 
elharapott, indulatos mondatok 

után végre néha sikerül megfor-
dítanunk. Igazából egy lapon 
sem lehet említeni a kettőt és 
ezt nem azért mondom, mert az 
első darab nálam például ott-
hon mindig leég, hanem azért 
mert valóban így van! Kis tú-
ránkon Oszlánczi Rékának, a 
Creppy tulajdonosának a se-
gítségét kértem, aki káprázta-

tó választékot tárt elém. Az ő 
palacsintáik között van csokis 
változat, fagylalttal megspékelt, 
lazacos (!), vörösboros marha-
pörkölttel tálalt (!!) rántott... és 
még napestig sorolhatnám. 

A felkiáltójelek azért vannak, 
mert a vörösboros marhapör-
költ például önmagában oké 
– no de palacsintával?! Elkép-
zelni sem tudtam, milyen lehet 
ez a kombináció, így hát, már 
csak kíváncsiságból is, rendel-
tem egy adagot. Nos, az általam 
egyébként is sokra becsült vö-
rösboros pörkölt ezúttal zöld-
séges palacsintatekercsek társa-
ságában érkezett az asztalomra, 
juhtúróval és szalonnateper-
tő-kockákkal színesítve. A lila-
hagymás, répás, petrezselymes 
palacsintatészta akár önmagá-
ban is megállná a helyét – mint 
külön fogás – de (az egyik sze-
mélyes kedvencemként számon 
tartott) juhtúróval megspékel-
ve még inkább belopta magát 
a szívembe. Egy biztos: ha a tá-
nyér tartalmát maradéktalanul 
el kellett volna fogyasztanom, 
valószínűleg belehaltam volna: 
sem a palacsintával, sem a husi-
val nem bántak szűkmarkúan.

És még csak ezután követke-
zett a desszert, vagyis a másik 
főfogás: a Berry Batyu, nálam 
pedig eljött a pillanat, amikor 
szerelmes lettem. A mézes mál-
naszemekkel töltött palacsintát 
ebben az esetben mandulabun-

dában sütik ki és a biz-
tos ízorgia elérése érde-
kében vanília fagy lalttal 
tálalják. Számomra ez 
lett nagybetűs Palacsin-
ta, a nagybetűs Édes-
ség és Főfogás – szó-
val minden, amit csak 
megtestesített. Egysze-
rűen imádtam: a me-

leg ropogósra sütött palacsinta 
mellett szinte olvadozott a fagyi. 
Ahogy pedig a savanykás mál-
nadarabok összeértek a számban 
a mézes, mandulás bundával, és 
a megolvadt fagyival… nem ta-
lálom rá a megfelelő kifejezést. 

Palacsinta így még nem ízlett, 
és így még nem néztem erre a 
nagymamám által is oly’ sokszor 
prezentált, eddig könnyednek és 
egyszerűnek gondolt, összetekert 
ételre. Aztán pedig, mindennek 
a ráadásaként, Réka elém tárta a 
miskolciak kedvenc palacsintáját 
is: egy sós és édes tésztakülön-
legességet, amelynek már csak 
a látványától is könny szökött a 
szemembe.

Jó kóstolgatást a hétre, legkö-
zelebb újabb miskolci finomsá-
gokkal ismerkedhettek meg, ha 
velünk tartotok! 

MUNTYÁN BERNADETT

MELYIK A MISKOLCIAK KEDVENC 
PALACSINTÁJA?

A miskolci konyhaművészet csillagai (3. rész)

Avalon Gasztro rovat



Hirdetés Miskolci Napló6



A miniszterelnök 2018. 
július 1-jei hatállyal ismét 
Demeter Ervint nevezte ki a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízottá. A Mis-
kolc Televízió Kormányhiva-
tali Mozaik című műsorában 
az elért eredményekről és a 
célkitűzésekről nyilatkozott. 

A kormányhivatal élén vég-
zett munkájának talán az 
egyik legnagyobb elismerése, 
hogy most már a harmadik 
ciklusát kezdheti meg. Ön is 
így látja ezt?
– Igen, mindenképpen. A 

húsz kormánymegbízott közül 
öten vagyunk, akik kezdettől 
fogva végezzük ezt a munkát, 
de természetesen egy-egy csa-
pat is van minden kormány-
megbízott mögött. Úgy értékel-
tem ezt az újabb ciklust, hogy 
a mi hivatalunk jól működik, 
tehát ez a hivatal felé is egy el-
ismerés. Jelentős megyéje va-
gyunk az országnak, miénk a 
legnagyobb kormányhivatalok 
egyike. 

Bizonyára nem volt egyszerű 
a hét év, amit maga mögött 
hagyott.

– Alapvetően egy szervezet-
építési folyamat volt: különbö-
ző szakigazgatási szervezeteket 
integráltunk egy rendszerbe az 
egyablakos ügyintézés miatt. 
2011. január 3-án Miskolcon, a 
Csizmadia közben nyílt meg az 
első és egyetlen kormányablak 
a megyében, ma már húsz fölött 
van a számuk. A kormányab-
lakokban több mint 1500 féle 
ügyet lehet már intézni. Ehhez 
szükség volt a járási rendsze-
rekre is, melyekkel közelebb ke-
rülhettünk a polgárokhoz.

Megvannak a megfelelő csa-
tornáik a munkatársak kép-
zésére, és az emberek megfele-
lő tájékoztatására? 
– Ma már minden kormány-

ablaknak két tartópillére van: 
az ott dolgozó emberek szaktu-
dása és az informatika. Olyan 
emberek dolgoznak a kormány-
ablakokban, akik legalább fél-
éves képzésben vettek részt a 
Nemzeti Közszolgálati Egyete-
men, emellett folyamatosan jár-
nak újabb és újabb képzésekre. 
Ugyanakkor az informatikai 
fejlesztések is segítik a munkát, 
egy tudástár van minden ügy-
intéző előtt. A következő idő-
szak egyik fő fejlesztési terüle-

te az elektronikus közigazgatás 
lesz. Ehhez meg kell teremteni a 
különböző informatikai rend-
szereknek az átjárhatóságát. 

Ehhez tartozik a digitális ügy-
intézés fejlesztése is?
– Igen. Minél fiatalabb ge-

nerációról van szó, annál, ter-
mészetesebb az elektronikus 
eszközök használata. Az e-sze-

mélyi igazolvány az első lépés, 
a másik, hogy legyenek olyan 
„terminálok” amelyek ezt ke-
zelni tudják – ennek a kiépíté-
se folyik. Eddig a szervezetépí-
tés volt a fő feladat, most pedig 
a meglévő szervezet működ-
tetésére kell összpontosítani, 
hogy az minél gyorsabb, haté-

konyabb, olcsóbb legyen. Sze-
retnénk, ha minden egy helyen 
lenne, Miskolcon is szeretnénk 
létrehozni egy közigazgatási 
központot, az ITC épületében. 

Ez a fejlesztés már elindult?
– Az ITC mellett lévő két 

épületet már felújítottuk: ezek-
ben található a Foglalkoztatási 

és a Családtámogatási Főosz-
tály. A közigazgatási központot 
kiépítéséhez szükséges források 
megszerzése túlmutat a megyei 
kormányhivatal lehetősége-
in, itt már kormányzati döntés 
szükséges, hiszen 5-6 milliárd 
forintos fejlesztésről van szó. 

Borsod egy kicsit „lesajnált” 
megye volt: elmaradott gaz-
dasági fejlettségben, munka-
erőpiacot tekintve. Sikerült 
ebből kilépni?
– Megítélésem szerint igen. 

A beruházások szempontjából 
már a középmezőnybe tarto-
zunk, számos befektetője van 
megyénknek. Nem csupán kül-
földről, megjelentek magyar 
középvállalatok is. A munka-
nélküliséget nagyon alacsony 
szintre sikerült levinni, s ezzel 

párhuzamosan jelentős mun-
kaerőhiány is látható. A felnőtt-
képzésekkel el kell érni, hogy a 
munkanélküliek olyan piacké-
pes ismereteket sajátíthassanak 
el, amelyekre szükség van. 

Ön szerint mi várható az el-
következő négy évben a me-
gyében?
– A megyében véleményem 

szerint a fejlődés egyik új sza-
kasza kezdődik. Sokat várok a 
hazai kisvállalkozások erősö-
désétől, úgy gondolom, min-
denkinek lesz munkája – el 
fogjuk tudni érni a teljes foglal-
koztatottságot. A munkabérek 
az elmúlt időszakban jelentősen 
emelkedtek, úgyhogy remélem 
ezek a tényezők a megye meg-
tartó erejének növekedéséhez 
vezetnek majd.

Beszélgetés Demeter Ervin kormánymegbízottal 
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„A KORMÁNYABLAKOK KÉT TARTÓPILLÉRE 
A SZAKTUDÁS ÉS AZ INFORMATIKA”

Hirdetés

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

Az akció érvényes: 
2018. 07. 21-től 2018. 08. 03-ig 

Kerti duci székpárna, 35x35 cm 419 Ft
Univerzális mosópor, 400 g, 273 Ft/kg 109 Ft
Dreft mosógél, 0,8 l, 486 Ft/l 389 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, 1323 Ft/l 529 Ft
Vanish folteltávolító, 100 ml, 1990 Ft/l 199 Ft
Bref Power Aktív Duo, 2x50 g  699 Ft
Lenor öblítő, 1,360 l  

(spring, summer, sensitiv) 514 Ft/l 699 Ft
Clin pumpás ablaktisztító, 500 ml, 878 Ft/l 439 Ft
Clin ablaktisztító utántöltő, 500 ml, 718 Ft/l 359 Ft
Álló ventilátor, 40 cm 6999 Ft
Palette Creme color, hajfesték 699 Ft
Floppy nedves, baby törlőkendő, 70 lap/cs  199 Ft
Boni Perfex, WC-papír, 24 tek., 3 rét.  999 Ft
Star duo 2 tek., 2 rét. papírtörlő 169 Ft

Jelentkezés feltétele: bármely képzési területen szerzett diploma.
Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 17.

További információ: http://fordito.uni-miskolc.hu/
Jelentkezési lap: http://www.uni-miskolc.hu/~bolweb/felveteli/szak.php?m=53/ 

Tel.: 20/493-4184

A Miskolci Egyetem BTK Társadalomtudományi
és gazdasági szakfordító szakirányú továbbképzést indít

2018 szeptemberében angol, német és orosz nyelvből.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvez-
ményes áron a Miskolci Naplóban 
hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200, Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu



Az újfajta implantátum minden helyzetben stabil

Miskolc a második város az 
országban, ahol intelligens 
térdprotézis-beültetést vé-
geztek. A megyei központi 
kórházban két ilyen műtét is 
volt a napokban. A külön-
leges protézisnek köszön-
hetően újra könnyűvé válik 
az érintett beteg mozgása, a 
térdfájás pedig teljesen meg-
szűnik. 

Az eljárás egy több száz mil-
liárdos amerikai fejlesztés ered-
ménye. Lakatos József volt a 
megyében az első, akinek intel-
ligens térdprotézist ültettek be. 
Mint elmondta, a térdfájás öt 
éve jelentkezett először, azóta a 
fájdalom szinte elviselhetetlen-
né vált. – Valódi kínlódás volt 
felmenni a lépcsőn. Nem is tud-
tam egymás után rakni a lábai-
mat, csak úgy, hogy az egyikkel 
felléptem a lépcsőfokra, aztán 
mellé tettem a másik lábam – 
fogalmazott. – Nagyon hálás 
vagyok a műtétért, úgy örülök, 
mint amikor a két unokám szü-
letett – tette hozzá, elmondva, 

nagy álma, hogy ismét az uno-
kájával focizhasson. 

A protézisnek köszönhetően 
ennek nem lesz akadálya, az új-
fajta implantátum minden hely-
zetben stabil, emiatt a térdfájás 
teljesen megszűnik.

Papp Miklós, a B.-A.-Z. Me-
gyei Központi Kórház Orto-
péd-Sebészeti Osztályának 
osztályvezető főorvosa úgy 
nyilatkozott, az újfajta protézis 

jobban illeszkedik az anatómi-
ai variációkhoz, mint a koráb-
biak. Ennek megfelelően köny-
nyebben tölti be azt a szerepet, 
amire egy protézis hivatott, tö-
kéletesen képes lefedni a csont-
felszíneket. 

Kecskemét után Miskolc volt 
a második hazai város, ahol 
ilyen műtétet végeztek. Az in-
telligens protézis ára mintegy 
kétszerese a hagyományosénak, 

de nem kell érte fizetnie a beteg-
nek, a TB finanszírozza.

– Büszkék, vagyunk rá, hogy 
nem egyetemi klinikaként, ha-
nem egy úgymond megyei 
közkórházként is ugyanolyan 
szinten tudjuk ezt az innovatív 
eljárást – az elsők között – elvé-
gezni, mint akár egy egyetemi 
klinika – hangoztatta Tóth Imre, 
a B.-A.-Z. Megyei Központi Kór-
ház orvosigazgató-helyettese.

Az artrózis, azaz a porckopás 
csaknem 80 ezer embert érint a 
megyében. A 65 éven felüliek 10 
százalékánál lenne szükség mű-
tétre. Míg a hagyományos pro-
tézis 10-15 évig tart, addig az 
intelligens protézis révén a beteg 
20-25 évre is megszabadulhat a 
térdfájástól. A megyei központi 
kórházban az ilyen, innovatív el-
járásokat igyekeznek mindig az 
elsők közt bevezetni.

Egészségügy/szociális Miskolci Napló8

AZ ELSŐK KÖZÖTT ÜLTETTEK BE  
INTELLIGENS TÉRDPROTÉZIST  

A megyei kórház 150 millió 
forint értékű vissza nem 
térítendő Európai Uniós 
támogatást nyert az egész-
ségügyi humánerőforrás fej-
lesztésére. Ebből, a gyermek-
pszichiátriára fókuszálva, 
munkaerő-fejlesztést kíván-
nak megvalósítani. A fejlesz-
tés sikere érdekében szakmai 
toborzó napot tartottak a 
Csabai kapui tagkórház kul-
túrtermében.

Cserép Edina, a megyei köz-
ponti kórház pszichiátriai in-
tézetének osztályvezető főor-
vosa elmondta, a megyében 
elsőként náluk jön létre fekvő 
gyermekpszichiátriai ellátás. 
A projekthez kapcsolódóan 
rendezte meg az intézmény 
a toborzó napot, a gyermek-
pszichiátria területén dolgozó 
szakemberek, leendő munka-
vállalók, pályakezdő fiatalok 
számára.

– Annak ellenére, hogy 
maga a gyermekpszichiát-
ria építése várhatóan tavasz-

szal fog elkezdődni, az állá-
sok azonnal betölthetőek. Az 
új kollégák addig is gyakorla-
tot szerezhetnek a gyermek-
gyógyászati és a pszichiátriai 
osztályon – emelte ki Cserép 
Edina. 17 ápolót tudnak majd 
foglalkoztatni.

Miskolcon egy 15 ágyas ak-
tív gyermekpszichiátriai osz-
tály épül, ami jelentősen hoz-
zájárulhat ahhoz, hogy a 
mentális állapotuk miatt kór-
házi ellátásra szoruló gyere-
kek és fiatalkorúak megfelelő 
ellátáshoz jussanak. Jelenleg 
nincs ilyen Borsod megyében, 
a legközelebbi aktív gyermek-

pszichiátriai ellátó Debrecen-
ben van. Ezen a helyzeten tud 
változtatni a fejlesztés, a me-
gyében párhuzamosan futó, 
és számos helyen megvalósuló 
szakmai program pedig a ko-
rai kezelésbevételt, azonosítást, 
ellátásba kerülést fogja segíteni 
a rászoruló fiatalok körében.

A projekt 2017 elején indult, 
az infrastruktúra teljes átadá-
sa pedig 2019 végére, 2020 
elejére várható. A tervezési 
munkák végén járnak, a kivi-
telezés optimálisan már ebben 
az évben elindul. Miskolcon a 
Csabai kapui kórház jelenlegi 
pszichiátriai osztályának kö-
zelében fogják felhúzni az ön-
álló épületet.

Az alábbi végzettségekkel 
várják leendő munkatársai-
kat: OKJ ápoló; OKJ csecse-
mő-gyermekápoló; felnőtt 
szakápoló; gyermekápoló, 
ideg-elme szakápoló; men-
tőápoló, foglalkozásterape-
uta; logopédus, betegkísérő; 
asszisztens; gyógytornász; 
gyógy pedagógus. 

SZAKMAI TOBORZÓ

Keresik a leendő gyermek
pszichiátria munkatársait

Korszerűsíti épületeit, segíti 
kollégái továbbképzését, 
tíz ellátottja számára pedig 
albérlet-támogatást, szak-
képesítést és jogosítványt 
biztosít a Magyar Vöröske-
reszt megyei szervezetének 
hajléktalanokat gondozó 
központja, mely negyedmil-
liárd forintot fordít prog-
ramjai megvalósítására.

Grubert Roland, a Magyar 
Vöröskereszt megyei szerve-
zetének igazgatója elmondta, 
három nagy uniós pályázat 
keretében nagyszabású inf-
rastrukturális beruházáso-
kat hajtanak végre a Baross 
Gábor utcában. Ez érinti a 35 
fős férfi krízishelyet is: ennek 
korszerűsítésére 92 millió fo-
rint támogatást nyertek. Ki-
cserélik a villanyvezetékeket, 
a padlózatot és a bútorokat, 
felújítják és akadálymente-
sítik a mellékhelyiségeket, a 
lépcsőházat. Utóbbiba egy 
liftet is beszerelnek. A fejlesz-
tési projektek mellett felújít-
ják a hajléktalanokat gondo-
zó központ 25 éve működő 
népkonyháját is. 

Fontos cél, hogy a hajlékta-
lanok önálló életet kezdhes-
senek – egy 53 millió forintos 
program tíz fedél nélkülinek 
segíthet ebben. Duberné Du-
naveczki Éva, a Magyar Vö-
röskereszt Hajléktalanokat 
Gondozó Központjának ve-
zetője elmondta, a projekt ke-
retében 10 főnek 24 hónapon 
keresztül biztosítanak lakha-
tási támogatást, utazási iga-
zolványt, étkezési utalványt. 
Emellett 5 főnek tudnak a 
jogosítvány beszerzésében 
segédkezni, és finanszíroz-
zák az OKJ-s képzésen való 
részvételt is, pék illetve eladói 
szakmákban.

Kollégáit is képezheti a 
szervezet, egy másik pályá-

zat révén: 104 millió forintból 
stresszkezelést, önismeretet 
tanulhatnak a szociális mun-
kások.

A körzet önkormányzati 
képviselője szerint a központ 
munkatársai a legmagasabb 
színvonalon végzik munká-
jukat. Katona Ferenc hozzá-
tette: nyolcadik éve követi a 
központ életét, tevékenysé-
gét, amit kiválónak tart – ezt 
mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy sorra nyerik a 
pályázatokat.

Hasonló fejlesztésekre továb-
bi öt pályázatot nyújtott be a 
Vöröskereszt, amely napi szin-
ten 300 hajléktalannak nyújt 
éjszakai férőhelyet. A gondozó-
központ jövőre lesz 25 éves.

Ellátottak elhelyezkedését 
segíti a gondozó központ
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Hirdetés

Apróhirdetés
Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 65 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um), garázskapuk cseréje óriási 
kedvezménnyel, teljeskörű ár-
nyékolástechnikával. Tel./fax: 
46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, 
bemutatóterem: Miskolc, Bükk 
áruház I. emelet. Nyitva: h-p: 
9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.
Nem italozó, önállóan dolgoz-
ni tudó ácsot és korábban ács 
mellett dolgozó segédmunkást 
keresek Miskolc és környékére, 
nem csak tetőn végzendő mun-
kákra. Tel.: 06-20/460-6775.
Ács-, tetőfedő munkák, 
gipsz  kar to no zás, lambé riá zás, 
filagóriák, elő tetők, kerítések, 

kerti házak és egyéb famun-
kák készítése; Ve lux ablakok be-
építése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőz-
tetése. www.kerekgyarto-acs.
hu. Tel.: 06-20/460-6775. 
Angol, német nyelvtanfo-
lyam. 60x45 perces tanó-
ra előjegyzéssel csak 45 ezer 
Ft. Érdeklődni: 06-46/742-485. 
Ügyfélfogadás: H-P 10.00-
18.00. Pannon Educatio Kft. 
E–001594/2017
Ingyenes számítógépes tan-
folyam, hétköznap délután, 
Miskolcon! Korhatár 65 év. A 
kezdő és haladó tanfolyamain-
kat elvégzők 60 ezer Ft értékű 
nyelvtanfolyamot kapnak aján-
dékba. Az ajándék átruházható! 
Tel.: 742-485. Pannon Educatio 
Kft. E-001594/2017 

Lendítse fel ÜZLETÉT! 
Hirdesse Ön is termékét, szolgál-
tatását szórólapon, juttassa el 
újságját, kiadványait kézbesítői 
hálózatunkon keresztül Miskolcon 
és környékén. 

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

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

Első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!

l  KISKÖRÚT A MÁTRÁBAN:  
szeptember 8.: 6.000 Ft/fő

l  A TÁTRA KAPUJÁBAN: augusztus 18.:  
7.000 Ft/fő

l  NAGYVÁRAD: szeptember 15.: 7.000 Ft/fő

l  SELMECBÁNYA – SZENTANTAL:  
szeptember 1.: 7.500 Ft/fő

l  A DUNAKANYAR GYÖNGYSZEMEI:  
augusztus 25.: 8.500 Ft/fő

l  KECSKEMÉT, ÓPUSZTASZER :   
október 13.: 8.500 Ft/fő

l  BUDAPESTI TEMATIKUS SÉTÁK,  
5 program, több időpontban:  
6.900 Ft/fő/program

RÉSZLETEKRŐL, TOVÁBBI AJÁNLATAINKRÓL  
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN VAGY HONLAPUNKON!

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

"

"

500 FT ÉRTÉKŰ  

KUPON EGY FŐRE,  

EGY ÚTRA ÉRVÉNYES.

Miskolc város köz-
igazgatási területén 

díszfák növény- 
védelmi permetezését  
végezzük 2018. 08. 01. 
és 2018. 08. 20. között. 

Az alábbi szerek  
felhasználásával:

Runner 2 F
Topas 100 EC

Mospilan 20 SG
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Július 22-én, az OTP Bank 
Liga nyitófordulójában egy 
diósgyőri szempontból nem 
túl szerencsés mérkőzésen, az 
FTC 4-1-es győzelmet aratott a 
DVTK fölött. 

A 15. percben egy öngóllal ju-
tott vezetéshez a Fradi: Böde bal 
oldali beadását a menteni igyek-
vő Tamás Márk a saját kapujába 
kanalazta egy támadó elől.  A 
25. percben az előretörő Mar-
cel Heister a 16-os bal oldaláról 
jól eltalált lövéssel bombázott a 
hosszú sarokba, kétgólosra nö-
velve a Fradi előnyét.  A 45. perc-
ben jött a szépítés: Bacsa Patrik 

kiváló labdát kapott a 16-os vo-
nalán Makraitól, kapura fordult, 
és Dibusz fölött a hálóba lőtt (2-
1). Egy perccel később szerencsés 
büntetőhöz jutott az FTC, amit a 
végig kiválóan teljesítő Antal Bo-
tond még kivédett, a kipattanót 
azonban Varga Roland a bal alsó 
sarokba lőtte. (3-1) A 68. percben 
Varga Rolandnak ismét szeren-
cséje volt: egy bal oldali beadást 
a hosszú oldali kapufára fejelt, 
ahonnan befelé, a kapuba pat-
tant a labda (4-1). Ez maradt a 
végeredmény. Fernando Fernan-
dez a mérkőzést követően úgy 
fogalmazott: egyértelmű lehető-
séget hagytak ki, mert az FTC 

nehéz helyzetben volt. Kiestek az 
Európa Ligából az első körben, új 
felállással próbálkoztak, nincse-
nek csúcsformában. – Nagyon 
csalódott vagyok, mert rengeteg 
olyan hibát követtünk el, amiről 
már azt gondoltam, hogy kijaví-
tottuk, az első osztályban nem 
lehet ilyen lehetőséget adni az el-
lenfélnek. Minden mérkőzésen 
megvannak a pozitív és negatív 
dolgok, azonban most több volt 
a negatív. Ha mégis pozitívumot 
kell említenem, akkor azt tudom 
felidézni, hogy a játékosok jól re-
agáltak a 2-0-ás hátrányra, és si-
került szépíteni – mondta a veze-
tőedző. 

Balszerencsés vereség 
a Fraditól OTP Bank Liga, nyitóforduló

Sztankovics Anna is utazhat az Eb-re
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) július 11-i elnökségi 

ülésén meghozott döntés értelmében Sztankovics Anna, a 
Miskolc Városi Sportiskola versenyzője is utazhat az au-
gusztusi, Glasgow-ban rendezendő felnőtt Európa-bajnok-
ságra.  Sztankovics Anna a nemrégiben, a Duna Arénában 
megrendezett Budapest-bajnokságon az 50 mell előfu-
tamában saját, 5 évvel ezelőtti országos csúcsát döntötte 
meg, több mint két tizedet lefaragva idejéből. A Miskolci 
Városi Sportiskola Szollár Gergő által felkészített verseny-
zője 100 m mellen is megnyerte a Budapest-bajnokságot.

Bacsa Fanni ifjúsági olimpikon
Nagyszerű eredménnyel zárult a július 5-8. kö-

zött Győrben megrendezett ifjúsági atlétikai Eu-
rópa- bajnokság. Bacsa Fanni, a Miskolc Városi 
Sport iskola (MVSI) versenyzője 100 m gáton be-
jutott a kontinens viadal döntőjébe, mellyel kva-
lifikálta magát az októberi, Buenos Aires-i ifjúsági 
olimpiára.

Terepfutók „vették be”  
a Diósgyőri várat

Szanyi Ágnes, Büki Ádám, illetve 
Németh Luca és a magyar hosszútáv-
futás legendája, Bogár János abszolút 
sikerével ért véget július 22-én, Mis-
kolcon az I. Diósgyőri vár Trail elne-
vezésű terepfutó viadal félmaratoni 
és kismaratoni versenyszáma. Foly-
tatás Lillafüreden.

Az MC Félmaraton Tour 3. állo-
mását az augusztus 12-én megren-
dezendő Lillafüred Trail jelenti, ahol 
8 km-es és 16,5 km-es távok várják a 

nagyobbakat, míg a gyermekek 1,2 km-en vetélkedhetnek. Előnevezés és további részletek, 
pálya-információk a www.maratonclubmiskolc.hu oldalon.

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

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Július 22-én rendezték meg Szent Hedvig búcsúját a Diósgyőri vár lovagtermében. Nagy Lajos király legkisebb lányának em-
léknapját július 18-án tartják a katolikus egyházban ennek apropóján emlékeztek meg a Diósgyőri várban búcsúi szentmisével 
is a lengyel nép által nagy becsben tartott, szentéletű magyar királylányról. A szentmisét Michal Muszynszky tb. kanonok, 
az egri Mater Redemptoris Missziós Szeminárium rektora mutatta be. Mint ismeretes, a Diósgyőri vár kápolnáját 2014-ben 
Szent Hedvig tiszteletére szentelték fel, s 2015. július 18-án ünnepi szentmise keretében helyezték el Szent Hedvig Krakkóból 
érkezett ereklyéjét a várkápolnában.                                                                                                                         FOTÓ: VÉGH CSABA

SZENT HEDVIG BÚCSÚ

Kulturális intézmények
4

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben 
néhány miskolci kulturális intézmény neveit rej-
tettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy 
levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2018. au-
gusztus 2-án éjfélig juttassák el szerkesztősé-
günkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az 
info@mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejté-

seket beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki. 

Pénzszállító ütközött  
a Petőfi térnél

Személyautóval ütközött egy pénzszállító autó július 17-én dél-
után Miskolcon, a Petőfi térnél. Varga Rudolf, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense érdek-
lődésünkre elmondta, a baleset közlekedési szabálysértés miatt 
következett be, a személyautó sofőrjét könnyebb sérülésekkel szál-
lították kórházba. (Fotó: Kovács Krisztián)

Lakástüzek Miskolcon és Járdánházán
Tűzhelyen felejtett olaj okozott tüzet egy családi ház konyhájá-

ban Miskolcon, a Lahner György utcában július 16-án. A megye-
székhely hivatásos tűzoltói rövid időn belül elfojtották a lángokat, 
amelyek a páraelszívót és a közelben lévő bútorokat rongálták meg. 
Személyi sérülés nem történt, az ingatlan lakható maradt. Beren-
dezési tárgyak gyulladtak meg ugyanezen a napon egy családi ház 
szobájában Járdánházán is, a Dózsa György úton. Az ózdi hivatá-
sos tűzoltók két vízsugárral elfojtották a tüzet és eltávolítottak egy 
háztartási gázpalackot az épületből. 

Vandálok az óvodában
A Leszih út tagóvodában a július 16-án reggel munkába érke-

ző óvónők és dajkák vették észre, hogy az előző hétvégén vandá-
lok jártak az intézményben, és komoly károkat okoztak. Az óvoda 
vezetői rendőrségi feljelentést tettek, az önkormányzat szakembe-
rei pedig felmérték a károkat. Szabó Máté, a Polgármesteri Hiva-
tal Sajtóosztályának vezetője elmondta, az ingatlangazdálkodási 
igazgatóságnak azonnal cselekednie kellett, hogy az intézménybe 

járó gyerekeket biztonsá-
gos környezetben tudják 
fogadni, még ha átmeneti-
leg kevesebb játékeszköz is 
áll a rendelkezésükre. 

A hétvégén vélhetően fiatal suhancok másztak be az óvoda ud-
varára, a jelek szerint nem is rablási, hanem kifejezetten rongálási 
szándékkal. Letépték a kőpadok fadeszkáit, tönkretették a térelvá-
lasztó kerítést, lerugdosták a manókat formázó díszcserepeket. A 
kis kerti tóba hatalmas köveket dobáltak. Szabó Máté elmondta, a 
területet három oldalról erdő határolja, az intézmény vezetése gon-
dolkodik térfigyelő kamerarendszer kiépítésén, de még nem szüle-
tett döntés. A károkat a nyári szünetben állítják helyre. 

Tömegkarambol Miskolctapolcán
Négy személyautó is érintve volt abban a balesetben, amely július 

14-én délelőtt történt Miskolctapolcán, a Turistapark buszmegál-
lónál. Dobi Tamás megyei rendőrségi szóvivő elmondása szerint, 
egy Porsche személykocsi eddig még ismeretlen okból nekiment 
egy másik autónak. Az ütközés következtében a Porsche egyik ke-
reke kitört, majd a jármű tovább sodródott és egy másik autónak is 
nekiment. Az autó elszabadult kereke ugyanakkor nekicsapódott 
egy újabb személykocsinak. Személyi sérülés nem történt, az anya-
gi kár jelentős. 

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

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 – április 20) Egy váratlan gondolat megva-
lósítása sokkal több pozitívumot hoz magával, mint ahogyan 
azt először gondolta volna. Lehet, hogy ez az élmény visszaadja 

az önbizalmát, és más dolgokkal is mer majd próbálkozni.

Bika (április 21 – május 20) Nagy reményeket fűzött valami-
hez, most már csak az kell, hogy mások is hasonló lelkesedés-
sel vessék magukat a dologba. Ha nem csügged el a kitartása, a 

környezete is átveszi majd ezt a lendületet.

Ikrek (május 21 – június 21) Minél nagyobb célokat ér el, 
annál több mindent akar, és ez így is van rendjén, mert ez viszi 
előre az emberiséget. Ugyanakkor azt se felejtse el, hogy néha 

érdemes megpihenni, és örülni annak, amit az élet kínál. 

Rák (június 22 – július 22) Meglepi valakinek a viselkedése, 
de utólag végül egyáltalán nem zavarja majd a dolog, sőt örül, 
hogy így alakultak az események. Ha lesz rá lehetőség, próbálja 

Ön is viszonozni az illetőnek a kellemes fordulatot.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Nagy fába vágta a fej-
széjét, és ezen a héten úgy érezheti, hogy kissé talán túl nagy 
falatot harapott. Szerencsére megtalálja majd a módját annak, 

hogy megeméssze a nehezebb kérdéseket, és haladni tudjon. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Nehezen tudja most 
megosztani a figyelmét két dolog között, ezért lehet, hogy ér-
demes mérlegelni, és eldönteni, melyik a fontosabb. Ha csak az 

egyiket tudja elvégezni, tudnia kell, hogy melyik lesz majd az.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Szeretne kicsit köze-
lebb tudni magához valakit, de most először nem biztos benne, 
hogy képes igazából kifejezni azt a szeretetet, amit érez. Ne ag-

gódjon, a másik fél pontosan tudja, hogyan érez iránta.

Skorpió (október 24 – november 22) Több energiát fektet 
valamibe, mint ahogyan azt eredetileg tervezte, de úgy érzed, 
most már nem érdemes megfordulni, és mindent elveszíteni, 

amit eddig beleölt a feladatba. Tartson még ki egy kicsit.

Nyilas (november 23 – december 21) Észreveszi azokat a 
bizonyos jeleket, amelyek változást jósolnak, és kissé meg is 
ijedhet, mert nem biztos benne, hogy már készen áll erre. Az 

utolsó hajrában azonban még nagyon sok mindent behozhat.

Bak (december 22 – január 20) Elégedett azzal, ahol most 
van, és nem is szeretne túl sokat kockáztatni valami másért. 
Kevesen képesek elérni ezt az elégedettség-érzést, örüljön, ha 

közéjük tartozik, higgye el, szerencsés helyzetben van.

Vízöntő (január 21 – február 19) Örömmel tölti el valaki 
másnak a sikere, mert úgy érzi, egy kicsit Önnek is része van 
benne. Ha szívből tud örülni mások boldogságának, az az egyik 

legszebb emberi tulajdonság, ami Önt is teljesebbé teheti.

Halak (február 20 – március 20) Lenyűgözőnek talál va-
lamit, és ez a felismerés abban is segítheti, hogy az élet többi 
dolgára is máshogyan nézzen egy kicsit. Ha komolyan veszi, ez 

a felfrissült nézőpont új ötleteket is hozhat majd magával.

FORRÓ NYOMON

A Diósgyőri várban is ágyúlövéssel emlékeztek meg július 22-
én a világraszóló nándorfehérvári diadal hőseiről. 1456. július 
22-én Nándorfehérvárt, a mai Belgrádot védő magyar seregek 
megsemmisítő vereséget mértek a három évvel korábban Bizán-
cot elfoglaló II. Mehmed oszmán szultán török hadaira. A dia-
dal hírére egész Európában megkondultak a harangok. 

Akikért a harang szól

A hét fotója
VÉGH CSABA      
FELVÉTELE
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