
Miskolci Napló
Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében – térítésmentes  2022. augusztus 27.  |  34. hét  |  XIX. évfolyam 34. szám WWW.MINAP.HU

ÁLLATKERTEK ÉJSZAKÁJA. A Miskolci Állatkert péntek este különlegességekkel, érdekességekkel várta lá-
togatóit, akik így egy igazán rendhagyó programon vehettek részt, hiszen máskor nincs lehetőség rá, hogy 
megismerjék az állatkert lakóinak életét sötétedés után. E napon az állatkert hosszabbított nyitvatartással 
várta a látogatókat. Az MVK Zrt. ZOO-járatot indított a miskolci programhoz igazodva. Fotó: Horváth Csongor

Az évek során felgyülemlett 
az iszap a tapolcai tóban, ez 
pedig kezdi fenyegetni az ot-
tani élővilágot. 

Évekkel ezelőtt felmérték a 
tapolcai tó iszapszintjét. „Kö-
rülbelül 2500 m3 iszapot kell 
eltávolítani ahhoz, hogy a tó 
élővilága, illetve maga a tó 
megmaradjon” – összegezte 
az eredményeket Miklós Vik-
tor, a polgármesteri hivatal 
pályázati főosztályának veze-
tője. A tó legmélyebb pontja 
2 méter, azonban van olyan 

rész benne, ahol ebből az 
iszap mértéke már a 80 centi-
métert is meghaladja – ez pe-
dig folyamatosan nő, ami azt 
jelenti, hogy cselekvés nél-
kül szép lassan ellepi a tavat 
az iszap. Jelenleg az ajánlat-
tételi fázisában jár a projekt, 
azonban nincsen akadálya, 
hogy szeptember első hetei-
ben megkezdjék a munkát. A 
6-9 hétig tartó folyamat so-
rán kiszippantják az iszapot, 
amivel együtt víz is jön ki. 
„Az extrém aszályos időszak 
miatt a vízszint megőrzése 

roppant fontos tényező a pro-
jektben. A munka megkezdé-
se előtt egyeztetnek a MIVÍZ 
Kft. és a Barlangfürdő szak-
embereivel – hiszen alapvető-
en a Hejőből és a Barlangfür-
dőből érkezik az utánpótlás a 
csónakázótóba.

„Reményeink szerint ez 
50-100 évig megoldást jelent 
arra, hogy ne keletkezzen újra 
az iszap” – összegzett Miklós 
Viktor, illetve megjegyezte: 
a partfalat is rekonstruálják. 
Végezetül a tapolcai fejlesztés-
ről adott gyorsjelentést a pá-
lyázati főosztály vezetője. Az 
őspark megújítása jó ütemben 
halad: megtörténtek a kevésbé 
látványos előkészületi mun-
kák. A „látványos” rész most 
következik: az utcabútorok 
kihelyezése vagy a növényte-
lepítés, legvégül pedig az em-
lített pavilonok kerülnek ki 
a területre. A befejezés 2023 
márciusában várható. „Eddig 
ütemterv szerint halad a kivi-
telezés” – zárta Miklós Viktor.

KIRÁLY CSABA

Életben marad a tapolcai tó 

ÚJRA NEHÉZ (LESZ) AZ ISKOLATÁSKA

Funkciót kapnak a falmaradékok
A park nagy része a tervek 
szerint zöldfelület lesz, és 
aszimmetrikus pengefalakat 
is kialakítanak majd külön-
böző nagyságú alkotófelüle-
tekkel.

Az Y-híd állami beruházá-
sa a Vörösmarty utca déli ol-
dalán álló házsor elbontásával 
járt. Ezeknek az ingatlanok-
nak a hátsó szomszédjainál a 
bontás következtében ottma-
radnak a hátsó falak, keríté-
sek. Az eredeti tervek szerint 
ezeket szintén elbontanák, és 
a helyükre egységes drótkerí-
tés kerülne. Az érintett lakók 
viszont kérték, hogy a hátsó 

falak maradjanak meg, hogy 
minél kevésbé legyen nyitott a 
portájuk.

– Megvizsgáltuk a helyze-
tet, és azt láttuk, hogy ezek a 
különbözőféle falmaradékok 
akkor maradhatnak meg, ha 
funkciót adunk nekik – ismer-
tette Szunyogh László városi 
főépítész. Ha nincs funkció, 
akkor óhatatlanul penetrált 
területté válik, elszlömösödik.

A területre az önkormány-
zat egy összművészeti alko-
tóparkot képzelt el. A 3000 
négyzetméteres park nagy ré-
sze a tervek szerint zöldfelület 
lesz, a fennmaradó részt pe-
dig térkővel fogják leburkol-

ni, emellett aszimmetrikus 
pengefalakat is kialakítanak 
majd, különböző nagyságú al-
kotófelületekkel, valamint pa-
dokat és szeméttároló kukákat 
is kihelyeznek. A falakra fest-
mények, plakátok vagy külön-
böző installációk, időszakos 
kiállítások kerülhetnének. Az 
ötletgazdák már elkezdték az 
egyeztetést a környéken la-
kókkal. Az alkotópark a híd 
káros hatásainak csökkenté-
sében is segít, ugyanis a fa-
lak rezgés- és zajgátlóként is 
funkcionálnak majd. A kivi-
telezést az Y-híd beruházója 
végzi majd el, és az év végére 
el is készülhet.

Hamarosan becsengetnek. Vége a gyerekek felhőtlen napjainak. 
A szülőknek is új időszámítás kezdődik. A tavalyi évhez képest 30 
százalékkal nőtt az iskolai eszközök ára. Fotó: Juhász Ákos 

Cikk a 3. oldalon

A KARMELITÁBÓL NEM LÁTSZIK A VIDÉK VALÓSÁGA
Interjú a 4. oldalon

NÉZŐPONT: FOLYTASSA, MINISZTER ÚR!
Jegyzet a 3. oldalon

NEHÉZ HELYZETBEN A MIVÍZ, DÖNTÉS HÉTFŐN
Elemző írás a 6. oldalon

Kevésbé látványos előkészítő munkák. Fotó: Mocsári László
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Folytatódik a munka, már a 
jövő héten megkezdhetik a 
burkolatok javítását a belvá-
ros több részén, mintegy há-
romszáz négyzetméteren.

Emlékezhetünk, az év első fe
lében kicserélték a Villanyrend
őrnél található buszmegálló 
burkolatát több mint kétszáz 
négyzetméteren – ez a felújítási 
folyamat folytatódhat hamaro
san Miskolc belvárosában. Mű
szakilag hasonló paraméterű, 
javítandó burkolat található a 
Szinva teraszon, a Kazinczy és 
Déryné utcában, a Kandia köz
ben, valamint a Hősök terén – 
ezeken a területeken cserélik a 
burkolati hibákat, azaz a hiány
zó, repedezett burkolati részeket.

– Ezzel nem csupán a vá
rosképet javítjuk, hanem el
kerüljük az esetleges baleset
veszélyt is – húzta alá Szopkó 
Tibor alpolgármester, a terület 
önkormányzati képviselője. – 
Őszintén hiszek abban, hogy 
„Miskolc érted fejlődik”, így ez 
a beruházás nem csupán a bel
városban élőket, hanem az ott 
megforduló minden miskolci és 
idelátogató javát szolgálja.

Az említett buszmegálló bur
kolatának cseréjét pilotprojekt
ként kezelte a politikus, aki úgy 
fogalmazott a beruházás átadá
sánál, hogy megnézik, mennyi
re lesz időtálló, strapabíró az új 
burkolat. Hogyan „vizsgázott”? 
– kérdeztük most tőle.

– A tapasztalatok egyértel
műen jók, negatív visszajelzést 
nem kaptunk, nem érzékel
tünk. Az említett utcákon, tere
ken hasonló burkolattal javítjuk 
a meglévő hibákat. Ez a megol
dás tehát jól vizsgázott. Funk

cionális és modern, amelyet 
egy modern európai nagyváros 
megérdemel. Bár nyilván látvá
nyosabb lenne a teljes burkolat
csere, de a hasonló burkolattal 
fedett közterek hatalmas terü
lete miatt már ennek a fejlesz
tésnek is örülök a terület ön
kormányzati képviselőjeként. 
Ez tehát egy komoly eredmény 
– tette hozzá.

Most mintegy háromszáz 
négyzetméternyi hibás, úgy
nevezett brazilköves részt javí
tanak, cserélnek ki a követke
ző időszakban. A szakemberek 
többszöri, alapos felmérését 
követően jelölték ki a javítan
dó felületeket, Szopkó Tibor azt 
kérte, minden problémás részt 
érintsen a fejlesztés.

– Egy megközelítőleg 7,5 mil
lió forintos beruházásról beszé
lünk. Ez a magas összeg nem 
kis részben az építőipari alap
anyagárak eszméletlen növeke
désének, és nem kis részben a 
területek korábbi elhanyagolt
ságának köszönhető. Nem ér
tem, az elmúlt évtizedben miért 
nem lehetett apránként kijaví
tani ezeket a hibákat, hiszen ez 
valószínűleg sokkal olcsóbb lett 
volna. De a lényeg, hogy ennek 
a problémának a megoldását a 
választóknak én megígértem, 
és amit vállaltam, teljesítem is – 
húzta alá.

A beszerzési eljáráson már 
túl van a város, rendelkezik ér
vényes és elfogadott ajánlattal, 
így hamarosan – a tervek sze

rint már a jövő hét folyamán – 
elkezdődhet a munka.

– A célunk az, hogy a lehe
tő leghamarabb élvezhessék a 
miskolciak a fejlesztés előnye
it, és a lehető legjobb minőség
ben valósuljon meg a munka. 
A következő időszakban pedig 
további, a belvárost érintő ki
sebbnagyobb, de mindenkép
pen emberközeli és hasznos fej
lesztésre számíthatnak tőlem 
és a városvezetéstől. Rendelke
zünk már konkrét tervekkel is, 
de a közeljövőben társadalmi 
megvitatásra is bocsátunk el
képzeléseket, mert komolyan 
vesszük, hogy „Miskolc érted 
fejlődik” – hangsúlyozta Szop
kó Tibor.

KUJAN ISTVÁN

Belvárosi burkolatokat javítanak 

Szopkó Tibor alpolgármester szerint folytatódik a felújítási folyamat. Fotó: Mocsári László

A városrész bányászhagyo-
mányai előtt tisztelegve 
idén 72. alkalommal ren-
deznek megemlékezést jövő 
szombaton Perecesen.

Pikniket szervezett csütör
tökön a Bányász Kulturális 
Egyesület és a Perecesi Bá
nyász Nyugdíjas Alapszerve
zet a perecesi közösségi ház 
udvarán. 

– Ez a piknik egy kis han
golódás a jövő heti bányász
napra, amelyet szeptember 
3án, szombaton rendezünk 
meg Perecesen – mond
ta el érdeklődésünkre Ba-
zin Levente, a terület önkor
mányzati képviselője. – Úgy 
gondolom, hogy fontos a ha
gyományainkat ápolni. An
nak ellenére, hogy a bánya 
már régen bezárt, Perecesen 
továbbra is erősen élnek a bá
nyászhagyományok, és ösz
szetartó a bányászközösség. 

A bányásznapi megem
lékezés szeptember 3án, 
szombaton 14:00 órakor kez
dődik a perecesi temetőben 
található kopjafánál, ahol 
dr. Gyöngyi Istvánné lelki
pásztor mond igei köszöntőt. 
Fél háromkor a Kis Bányász 

szobornál Berencsi Miklós, a 
Perecesi Bányász Nyugdíjas 
Alapszervezet elnöke mond 
beszédet, közreműködik a 
Perecesi Bányász Koncert 
Fúvószenekar. A bányászna
pot 15 órakor Varga Andrea 
alpolgármester és Bazin Le-
vente, önkormányzati képvi
selő nyitja meg, majd átadják 
a jubileumi bányászkorsókat 
is. Negyed négytől a Perecesi 
Bányász Koncert Fúvószene
kar és a Miskolci Mazsorett 
Együttes lép fel, négy órától 
pedig a Bíborszél zenekar ad 
koncertet. Öt órától Lehocz-
ki László tart bemutatót a 
Spider Mentőcsoport kutyás 
tanítványaival. Fél hattól a 
Miskolci Nemzeti Színház 
művészei lépnek a szabadté
ri színpadra: Varga Andrea 
és Kriston Milán musical
slágerekkel készül a rendez
vényre. A nap zárásaként ne
gyed héttől a Diósgyőri Jazz 
Táncklub műsorát láthat
ják az érdeklődők. Kiegészí
tő programként lesz veterán 
autóbusz, mentőautó, rend
őrautó és motor, valamint 
Miskolci Önkormányzati 
Rendészeti járőrautóbemu
tató is.              CZIFFRA ANDREA

Piknikkel hangolódtak

Bazin Levente a perecesiek társaságában. Fotó: Juhász Ákos

A Részvételi Költségvetés 
lebonyolításának újabb fá-
zisa zárult le a héten. 

Hétfőn és csütörtökön ösz
szeültek a Részvételi Tanács 
tagjai, akik összevonták és 
fejlesztették azt a nagyszámú 
ötletet, amelyek a Részvéte
li Költségvetésben megjelölt 
összeg elköltésére érkeztek.

Mindezt pedig roppant 
bölcsen tették, építő jellegű 
gondolkodás és kreativitás 
mentén. Az önkéntesek ál
lampolgárokból – lelkes ér
deklődők és ötletbenyújtók –, 
illetve a polgármesteri hivatal 
szakmai dolgozóiból álltak 
össze. A Részvételi Tanács 
tagjai végül kétszer három 
órára találkoztak a városhá
za dísztermében. Csere Áron 
János, a szakmai lebonyolítá
sért felelős Dialóg Egyesület 
elnöke elmondta, a tanácsko
zás bevezetéseként átbeszél
ték, hogy miről szól a Részvé
teli Költségvetés, és ebben mi 
a Részvételi Tanács szerepe. 
Ezt mindenki helyén kezelte.

Csere Áron János szerint az 
az egyik értékes tapasztalat, 
hogy legközelebb érdemes 
ebbe a folyamatba bevonni a 
Részvételi Tanács tagjait is. 
Már most is jó meglátásaik 

voltak az állampolgároknak 
a szempontrendszer fejlesz
téséről.

Következő lépésként a ta
nácstagok végigvették az öt
leteket, majd közösen, kis 
csoportokban kérdéseket 
fogalmaztak meg ezekkel 
kapcsolatban. Ezekre a kér
désekre a polgármesteri hiva
tal szakdolgozói igyekeztek 
szakmai válaszokat adni.

Az ötleteket ezt követően 
párokba rendeződve pon
tozták a szempontrendszer 
kérdései mentén, majd a leg
magasabb értékelést elérők 
jutottak tovább a kategóri
ánként 15, összesen 45 ötlet 
közé, amelyekre szeptember 
1jétől szavazhatnak majd az 
állampolgárok a Tervezzük 
Miskolcot weboldal Részvé
teli Költségvetés aloldalán: 
https://tervezzukmiskolcot.
hu/reszvetelikoltsegvetes.

A jógaoktató Rozgonyi Be-
áta azért jelentkezett a Rész
vételi Tanácsba, mert meg
tetszett neki a részvételi 
demokrácia koncepciója. A 
tanács munkájáról elmondta, 
azt jól megszervezték, élvez
te, hogy párban dolgoztak, 
jó hangulatban. Lát néhány 
területet, ahol még lehet fej
leszteni.                                   K. CS.

Bölcs ötletek érkeztek be Lokális témák sokasága a lakossági fórumon
Problémák a műfüves foci-
pálya körül, és kevés a par-
kolóhely az Avason. Ezek és 
mások adták a témákat ahhoz 
a szerdai lakossági fórumhoz, 
amelyet Szarka Dénes önkor-
mányzati képviselő szervezett 
a Nyíri Dániel utcára.

A lakossági fórum egy klasz
szikus formátuma a demokrá
ciának, amikor a döntéshozó 
találkozik az állampolgárral, és 
ideális esetben véleményeket, ál
láspontokat cserélve, érveket üt
köztetve közösen találnak meg
oldást az adott problémákra. 
Sajnos az utóbbi időben ez leg
inkább a kötelező tájékoztatás 
eszközévé alakult át, ami során 
a döntéshozó közöl egy kész ter
vet az állampolgárokkal, nekik 
pedig nincsen abba érdemi be
leszólásuk.

Éppen ezért üdítőek azok a 
régi típusú utcafórumok, ami

kor a képviselő lemegy a közte
rületre egy előre meghirdetett 
időpontban és átbeszéli a fontos 
kérdéseket a lakossággal. Jó pél
da volt erre a szerda késő dél
utánra szervezett, – elsősorban, 
de nem kizárólag – a Nyíri Dá
niel utca lakóközösségét célzó 
találkozó.

Szarka Dénes, a terület ön
kormányzati képviselője hirdet
te meg a lakossági fórumot. A 
honatya elmondta, hogy tervezi 
további alkalmak megtartását 

is más kisközösségek számára, 
így várható utcafórum a Szent
györgy út, az Áfonyás és a Kö
zépszer utca mentén.

Lokális témák adták az alap
felütést a szerdai beszélgetéshez: 
a Nyíri Dániel utcánál található 
műfüves futballpálya nem ren
deltetésszerű használata és egy 
parkoló kialakításának lehetősé
ge. Ezek a környék lakói által elő
zetesen felvetett témák, amelyek 
egyeztetést igényeltek. A képvi
selőhöz csatlakozott Durda Péter, 

a városüzemeltetési és műszaki 
osztály vezetője, illetve Szabó Fe-
renc, a Miskolci Önkormányzati 
Rendészet képviseletében.

Mindezek mellett felmerült 
még járdajavítás, pad áthelyezé
se, parkolóhelyfelfestés kérdése, 
a parkolási rend szabályozása, 
és a kutyatartás is generált gon
dolatokat. A beszélgetések so
rán több témában konszenzusra 
jutottak a felek, és ezek mentén 
haladnak tovább.

Szarka Dénes kifejtette, hogy 
szerinte egy önkormányzati 
képviselő számára az egyik leg
jobb módszer a problémák meg
ismerésére az utcafórum. „Fon
tos, hogy járjuk a körzetünket, 
lássuk a saját szemünkkel is a 
problémákat, de az elsődleges 
információk a választóktól ér
keznek” – magyarázta a képvi
selő, hogy miért tartja jó mód
szernek az ilyen beszélgetéseket.

KIRÁLY CSABANagy volt az érdeklődés az avasi lakossági fórumon. Fotó: Mocsári L.

A Bajcsy-Zsilinszky utcán 
az autósok nagy örömére 
visszaállt a régi közlekedé-
si rend.

Befejeződött az a vízelve
zetőkeresztrács karbantar

tási munka, amit a Miskolci 
Városgazda Nonprofit Kft. 
alvállalkozója végzett július 
második felétől egy hónapon 
keresztül a BajcsyZsilinsz
ky utcában. A vasúti felüljáró 
alatti útszakaszon a kereszt

rács 5 méter hosszan került 
javításra 4 millió forint + áfa 
értékben.

Ezen a szakaszon nagy 
a teherautó és személyau
tóforgalom, így az alépít
mény szilárdságának elérése 

érdekében a szükséges 24 na
pos kivitelezési időtartamot 
biztosítani kellett. A karban
tartási munkák idején lezárt 
forgalmi sávot feloldották, a 
közlekedési rend visszaállt. 

MN

Újra terelés nélkül járhatnak az autósok
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Most már valóban látogatha-
tó a lillafüredi Zsófia-kilátó, 
kedden ugyanis ünnepélyes 
keretek között felavatták az 
első ilyen vidéki építmény 
korhű rekonstrukcióját.

A komplexum alapjául szol-
gáló eredeti kilátót 122 évvel 
ezelőtt, 1900 júliusában avat-
ták fel, és az 1950-es évek ele-
jéig Lillafüred látképének 
egyik meghatározó eleme volt; 
a „Szikla” nevű légvédelmi 
központhoz tartozó antenna 
megépítéséig díszítette a Dol-
ka-hegy déli oldalát.

A legendás épület és az oda-
vezető, bő egykilométeres tan-
ösvény hosszú évtizedek után 
épült újjá, amire egy pályáza-
ton nyert el bő 50 millió fo-
rintot a Magyar Természetjáró 
Szövetség és az Északerdő Zrt. 
A beruházás tavaly ősszel kez-
dődött – most pedig immár hi-
vatalosan is átadták a kilátót.

Az ünnepségen többen is 
köszöntötték a vendégeket, 
köztük a társszervek vezetőit, 
a kilátó megépítésében sze-
repet játszó szakembereket, a 
szervezőket és a kivitelezőket. 
Sárhegyi Zoltán, az Északerdő 
Zrt. Felügyelőbizottságának 
elnöke felidézte, 122 évvel ez-
előtt a helyi természetjáró egy-
let építette meg a kilátót, amit 

gróf Teleki Zsófiáról, az akkori 
főispán feleségéről neveztek el.

– A sokak által a kilátók 
királynőjének tartott épü-
let végigélte a történelem vi-
harait, most azonban meg-
újulhatott, köszönhetően az 
állami erdőgazdaságok, köz-
tük az Északerdő Zrt. közjólé-
ti tevékenységének. Mi ugyanis 
gondoskodunk a természetről, 
annak védelméről, de arról is, 
hogy a természet áldásait közel 
tudjuk vinni az emberekhez – 
fogalmazott.

Kiss János (Fidesz- KDNP) 
országgyűlési képviselő a 
sport és a természetjárás, az 
erdei turizmus fontosságát 
emelte ki beszédében. 

A kilátó nem csak a bük-
ki, de az országos természet-
járás alappillére is egyben. 

Garancsi István, a Magyar 
Természetjáró Szövetség el-
nöke felelevenítette, 2013-
ban megállapodást kötöttek a 
kormánnyal arról, hogy turis-
tautakat, kilátókat építenek, 
turistaházakat újítanak fel. 
Ezzel a munkával jól halad-
tak, „Soprontól a Bükkig” fej-
lesztések valósultak meg.

Nagy János, a Miniszterel-
nöki Kabinetirodát vezető ál-
lamtitkár részletezte, több mint 
320 beruházást hajtottak végre 
természetvédelmi területeken 
2010 óta, ezek összértéke elérte 
a 80 milliárd forintot, a regiszt-
rált látogatók száma pedig 900 
ezerről több mint 1,5 millióra 
nőtt azóta. – Kevés demokra-
tikusabb dolog van a termé-
szetjárásnál: ez nem kiváltság, 
élmény idősnek és fiatalnak, 

jómódúnak és kispénzűnek, 
a politikai pártállás sem szá-
mít. Az ilyen építkezések is 
az országépítés legdemokrati-
kusabb formái. Valljuk, hogy 
Magyarország minden szegle-
tét meg kell ismernünk, be kell 
járnunk, meg kell szeretnünk 
– emelte ki.

Lillafüred mára meghatáro-
zó és megkerülhetetlen turisz-
tikai branddé vált hazánkban, 
de újabb hatalmas lökést ad-
hat a térség egyébként is bő-
velkedő turisztikai kínálatá-
nak a kilátó átadása. Veres Pál 
polgármester érdeklődésünk-
re maga is elismerte: csodála-
tos a panoráma a kilátóból.

– Sokat egyeztettünk az épí-
tés során, köszönet jár a tá-
mogatóknak, a kormánynak, 
az Északerdőnek. Itt biztosan 
mindenki beleszeret Lillafü-
redbe – fogalmazott a város-
vezető, aki kiemelte: szeretnék 
folytatni a térség fejlesztését, 
átfogó tervüket már bemutat-
ták a Magyar Turisztikai Ügy-
nökségnek, a szakmai támoga-
tást megkapták tőlük.

– Keressük a forrásokat. Min-
denesetre nagy előrelépés lesz, 
ha rövidesen elkezdődhet a Di-
ósgyőrt Lillafüreddel összekötő 
kerékpárút kivitelezése. Jelenleg 
a közbeszerzési szakaszban va-
gyunk.                     KUJAN ISTVÁN

A királynő visszatért, pompásabb, mint valahaA királynő visszatért, pompásabb, mint valaha
Véget ért a veszélyhelyzet, 
életbe lépett az önkormány-
zati bérlakások lakbérének 
módosításáról szóló 2020-as 
rendelet.

Két évvel ezelőtt döntött a köz-
gyűlés bizonyos díjtételek eme-
léséről, a koronavírus-járvány 
miatt kihirdetett veszélyhelyzet 
miatt azonban – annak idejé-
re – felfüggesztették a rendelet 
hatályba lépését. Mint ismert, 
az egészségügyi veszélyhelyze-
tet idén májusban megszüntette 
a kormány, ezt követően három 
hónappal, tehát szeptember-
től már az új lakbért kell fizetni 
Miskolcon. Nem mindenkinek 
azonban, csupán azoknak, akik-
kel a Miskolc Holding Zrt. In-
gatlangazdálkodási Igazgatósága 
2020. december 18-át követően 
kötött új lakásbérleti szerződést.

– A szeptembertől érvényes 
módosítás a teljes bérlői állo-
mány körülbelül harmadát 
érinti – közölte lapunkkal Kéri 
Zoltán ingatlangazdálkodási 
igazgató, hozzátéve: közel ezer-
négyszáz tájékoztató levél ké-
szült el, a módosításról szóló 
tájékoztatást a napokban pos-
tázzák a bérlőknek.

A szeptemberi számlákat már 
az új díjtáblázat alapján kalku-
lálták, így azok már az emelt ösz-
szegű bérleti díjat fogják tartal-
mazni. A módosítások mértéke 

eltérő – mutatott rá a szakember 
–; attól függően változik, hogy 
mikor kötöttek szerződést a bér-
lővel, és milyen típusú – szociá-
lis, költségelvű, piaci – lakásról 
van szó.

– Csak hogy két példát em-
lítsek: egy belvárosi, Király ut-
cai, 28 négyzetméteres önkor-
mányzati lakás bérleti díja 30 
ezer forint lesz – ez még mindig 
körülbelül a fele a szabadpiaci 
áraknak. Az Avason található 
Áfonyás utcában egy 55 négyzet-
méteres lakásért pedig 27 500 fo-
rintot fogunk elkérni – a szabad-
piaci kínálat 70-80 ezer forintról 
indul. A minimálisan emelkedő 
bérleti díjaink tehát még így is a 
szabadpiaci árak alatt maradnak 
– hangsúlyozta az ingatlangaz-
dálkodási igazgató.

Kiemelte azt is, hogy nem mó-
dosítják a bérleti díjat azoknál, 
akik 2020. december 18. előtt 
kötöttek bérleti szerződést.

KUJAN ISTVÁN

A szabadpiaci ár alattA szabadpiaci ár alatt

NÉZŐPONT

„Áfásszámla-igényét kérjük, előre jelezze!” 
– áll egy táblán a boltban. Erről pedig óhatat-
lanul két dolog jut eszembe. Az első, hogy az 
idézett figyelmeztetés egy hexameter. A másik, 
hogy az előrejelzés bizony nehéz kenyér. Tör-
tént ugyanis, hogy Budapest csatlakozott azon 
városok sorához, amik nem tartottak tűzijáté-
kot augusztus 20-án. A többi a spórolás okán, 
míg a fővárost cserben hagyta a sámándobja. Az esőcsináló 
nem úgy táncolt, ahogy fütyültek neki, mondhatni. Amíg kor-
mányzati részről a „Süss fel, nap!” kezdetű, jól bevált dalocskát 
akarták hallani a nemzeti ünnepen, addig az Országos Mete-
orológiai Szolgálat teljes hangerővel bömböltette a Thunder-
strucket azt AC/DC-től. Végül a kettő közé állt be az időjárás 
Budapesten, és Rostás Szabika Csepereg az eső című slágere lett 
a dologból. A viharok kialakulásának az utolsó pillanatig meg-
volt az esélye, a Balaton tájékán például tényleg leszakadt az ég, 
de ez sem számított mentségnek.

2006-ban katasztrófa lett abból, hogy nem hallgattak az elő-
rejelzésekre, a vihar lecsapott az ünneplő tömegre: a végered-
mény rengeteg sérült és öt halott. Most ezt nem kockáztat-
ták, egy jó döntéssel elkerülték a baj lehetőségét, bevállalva a 
presztízsvesztést és az anyagi károkat, de fejek így is hullottak. 
„OMSZ-em megáll” – gondolhatta az irányítási jogot gyakorló 
Palkovics László technológiai és ipari miniszter, és felmentette 
az időjárást előre jelző szervezet két vezetőjét 22-én. Nem sok-
kal később Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter 
az eheti kormányinfón beszélt az esetről. Elmondta, Palkovics 
a döntését nem indokolta meg, majd kicsit később kifejtette, a 
kormány egyetért a döntéssel. Tények és szakmai indokok nem 
bontják a csapategységet, na. Gulyás szerint egyébként a szak-
miniszter régóta elégedetlen volt az OMSZ vezetőivel, ami ért-
hető. Hát tényleg, milyen bolond egy időjárás volt az elmúlt 
években? A zöldek csak beszélnek a felmelegedésről, miközben 
a kormány cselekszik, és kirúgja a felelősöket. Aztán jön egy új 
főnök, akinek nincs meteorológus végzettsége, így szakmai hi-
bát sem véthet. Probléma megoldva.

Mindemellett az első esetek egyike ez, amikor a be nem vált 
jóslásoknak, ígéreteknek vannak következményeik. Hazánk-
ban ilyenre eddig kevés példa volt – és azok kedvéért, akiknek a 
zsebében már nyílik a fricska, pontosítok: nagyjából az elmúlt 
száz év vonatkozásában értem mindezt. Túl sok az előrejelzés, 
kevés az elbocsátás. Mintha már feladtuk volna a tetteket kö-
vető felelősség elvét, fel a napsütés iránti emészthetetlen vágyat. 
Mintha folyamatos viharban élnénk, amiben már az is reményt 
ad, ha valaki napsütésről beszél. Szóval jó az út, miniszter úr, de 
ne álljon meg, folytassa a számonkérést!                        BÁJER MÁTÉ

Az iskolakezdésre tekintettel 
augusztus utolsó hetében idén 
is megérkeztek a szeptemberi 
családtámogatások. Kérdés, 
hogy az időben jött pénz mire 
elég, és nem válik-e a nyomá-
ban lihegő infláció martalé-
kává. Mire számítsunk, mivel 
számoljunk? Számít-e egyálta-
lán, amit eddig számoltunk?

A témában végzett felmérések 
szerint az iskoláskorú gyermeket 
nevelő családok tetemes hánya-
da tekintett el az üdüléstől eb-
ben az esztendőben – már jóval 
a nyár beállta előtt. A jelenlegi 
mértéket elérő forintromlással 
és a július közepén bejelentett re-
zsiszabályokkal pedig akkortájt 
még nem is igazán kellett kalku-
lálniuk a szülőknek.

A fűtési krízis közepet-
te a fakitermelést érintő újabb 
közgazdasági összefüggést is 
megtapasztalhatják rövidesen 
a magyar családok – tudniil-
lik: a papír árának drasztikus 
emelkedése miatt a füzetek 
már most közel ötven százalék-
kal drágábbak, mint az év ele-
jén. Mindezt a BÁV Zálog több 
mint kétezer fő megkérdezé-
sével végzett kutatása is alátá-
masztani látszik, ahol a válasz-
adók mintegy háromnegyede 
szerint legalább 50 százalékkal 
drágábban szerezhetők be a 
tanszerek a tavalyihoz képest. 
Ám a többi iskolaszer esetében 
is – miután ezek jellemzően im-
portból származnak, így a fo-
rint gyengülése és a szállítási 
költségek emelkedése óhatatla-
nul rájuk rakódik – a szakér-
tők szerint harmincszázalékos 
árnövekedéssel lehet számolni.

Az ügyfelek körében végzett 
kutatás arra is rávilágított, hogy 
azok közül, akiknek nehézséget 
okoz az iskolakezdés időszaka, 

52 százaléknyian olcsóbb esz-
közök és árucikkek vásárlásával 
igyekeznek orvosolni a problé-
mát, 21 százalék máson kíván 
spórolni a tanszerek helyett, 27 
százalék pedig hitelből kívánja 
megoldani a beiskolázást, ami 
a jelenlegi kamatkörnyezetben 
szintén komoly vakmerőségnek 
látszik. Még egy tónussal bo-
rúsít a jövőképen, hogy tízből 
heten az élelmiszerárak növe-
kedését, illetve a rezsiköltségek 
emelkedését látják a leginkább 
aggasztó, az év hátralevő részét 
meghatározó társadalmi, gaz-
dasági problémának.

Egy másik, a Regio Játék áru-
házlánc által publikált felmérés 
szerint az iskolakezdés átlago-
san 20-30 ezer forintba kerül 
gyermekenként. Ha a nebulók-
nak új iskolatáskára is szük-
ségük van, akkor ez az ösz-
szeg akár meg is duplázódhat. 
A válaszadók fele szerint az új 
ruhák, cipők, illetve a tornaru-

ha is komoly tételt jelent, tízből 
négyen pedig úgy látják, hogy 
az iskolatáska beszerzése is je-
lentős anyagi tehernek számít. 
A különórák a megkérdezet-
tek negyede számára jelentenek 
komoly kiadást, az íróasztal és 
szék beszerzését a megkérde-
zettek ötöde említette.

A K&H összesítése szerint 
mindeközben a tanévkezdés-
hez szükséges összes kiadásnak 
csupán hatodát teszik ki a ta-
nuláshoz nélkülözhetetlen fü-
zetek, rajzlapok és papíráruk. 
A súlyozás persze csalóka, hisz 
– ha helytállóak is a számok – 
mindezek tételesen így is több 
tízezerre rúghatnak. Jelen-
tős áremelkedés jöhet ugyan-
is az iskolai étkezdékben. Az 
InfoRádiónak a héten nyilat-
kozó Zoltai Anna szerint ez az 
emelkedés akár a 30 százalé-
kot is elérheti. A Köz étkeztetők 
és Élelmezésvezetők Országos 
Szövetségének elnöke úgy látja, 

a jelenlegi gazdasági környezet-
ben a menzát működtetők már 
nem tudnak megfelelni a mi-
nőségi követelményeknek sem. 
A cégek és az önkormányzatok 
ezekben a napokban tárgyalnak 
az új menzai árakról. A szülők a 
hónap végén megtudják, meny-
nyivel fog többe kerülni gyer-
mekük bölcsődei, óvodai és is-
kolai étkezése.

A legnagyobb szeletet to-
vábbra is az új ruha és cipő be-
szerzése hasítja ki a családok 
augusztusi költségvetéséből, 
ám megrökönyítő újdonság, 
hogy ennek fedezetét a legtöb-
ben élelmiszerköltségeik csök-
kentésével tervezik előteremte-
ni – mindezt olyankor, mikor 
napi árazású termékeket ve-
szünk le a boltok polcairól. Sok 
százezer szülő belátására van 
tehát bízva, mely ujjába harap – 
netán elővigyázatosságból eltö-
míti-e inkább a száját. Csak ne 
papírral…              BÓDOGH DÁVID

Iskolakezdési költségek a köbönIskolakezdési költségek a köbön

A Szilágy Dezső Általános Iskola diákjainak tavalyi iskolakezdése. Fotó: Horváth Csongor

Szép a látvány a kilátó magasságából. Fotó: Horváth Csongor

Nézőpont: Folytassa, 
miniszter úr! 
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Pontosan 20 éve polgármes-
ter a jogász végzettségű dr. 
Molnár Róbert. Az 1600-as 
lélekszámú Kübekháza első 
embere Szeged szomszédságá-
ból is rálát az országos bajok-
ra, ugyanis hasonló cipőben 
járnak megyénk önkormány-
zatai is.

– Az elszálló energiaárak sú-
lyosan érintik az önkormány-
zatokat is, kényszerpályára ál-
lítják. Milyen receptjük van a 
válság megoldására?

– Mi már előzetesen léptünk. 
Az elmúlt évben elindítottunk 
egy úgynevezett „Zöld Falu” 
programot, amely keretében az 
energiahatékonyság fontossá-
gára hívtuk fel Kübekháza lakó-
inak a figyelmét. Ezt követően 
sokan szereltettek napelemeket 
a házaikra. Önkormányzatunk 
a ciklus végéig céljául tűzte ki, 
hogy minden intézményt nap-
elemes rendszerre állít át. Az 
iskolánk és a sportöltöző kivé-
telével ez már meg is valósult. 
Ennek ellenére az önkormány-
zatokra mint „nagyfogyasztók-
ra” mért kormányzati csapással 
nem tudunk megbirkózni. Ese-
tünkben például az intézményi 
áramdíj 346 %-kal, a közvilágí-
tás díja 300 %-kal, a földgáz ára 
412 %-kal, a földgáz fogyasz-
tónkénti alapdíja pedig 1200 
%-kal emelkedett. Ezt egy 1600 
lelkes település kigazdálkod-
ni nem tudja, de kétlem, hogy 
Miskolc vagy a nagyobb váro-
saink ki tudnák. Látszik, hogy 

a kormány nincs tisztában az 
önkormányzatok helyzetével 
és működésével. E döntésüket 
is első felindulásból hozták az 
érintettek bevonása és minden-
féle szakmai egyeztetés nélkül. 
De ezt már megszokhattuk.

– Milyen kihívásokkal kell 
szembenézniük energetikai 
szempontból, és ezekre milyen 
válaszokat terveznek adni?

– Mint említettem, az elmúlt 
években törekedtünk az ener-
giafelhasználás racionalizálá-
sára. A napelemes rendszerek 
mellett energiatakarékos és le-
des világításokra tértünk át. Eb-
ben nagyobb mozgástér már 
nincs. A közvilágítás bizonyos 
időintervallumban történő ki-
kapcsolását tervezzük most, az 
épületeink és építményeink esti 
díszvilágítását viszont le fog-
juk kapcsolni. Húsz éve vagyok 
polgármester, ilyen mélyen az 
önkormányzati rendszer még 
nem volt, de az ország morá-
lis állapotát is a rendszervál-
tás előtt láttam ugyanilyen ag-
gasztónak. Az önkormányzatok 
ellehetetlenítésével az ország 
borul majd sötétbe. Ez mind fi-
zikai valónkban lesz igaz, mind 
szellemi értelemben.

– A meghozandó vagy meg-
hozott döntéseik mennyiben 
segítik csökkenteni a drasztiku-
san megemelt energiaárak mi-
atti pluszköltségeiket?

– Valamelyest, de esetünkben 
a több tízmillióval megemelke-
dő rezsit ezekkel a lépésekkel 
nem tudjuk kompenzálni. A 

pénzügyeseinkkel úgy számol-
juk, hogy november végére és 
december elejére csődölhetnek 
be a kistelepülések, köztük mi 
is. Ilyen összegű számlák fize-
tését ilyen állami finanszírozás 
mellett képtelenség fizetni.

– A lakosság bizalma a "sze-
gény rokon", az önkormányzat 
iránt van. Nem az ispánokat, 
főispánokat hívják telefonon 
vagy keresik fel őket első körben 
gondjaikkal, problémáikkal, de 

még csak nem is a pártokat. 
Készítettek-e már konkrét cse-
lekvési tervet az energiaár-rob-
banás ellensúlyozására, mér-
séklésére? Van-e lehetőségük a 
lakosok megsegítésére például 
lakhatási és rezsitámogatással?

– A nettó finanszírozásunkat 
idén mintegy 16 millió forinttal 
csökkentette a kormány. A szo-
ciális érzékenységükről és a tár-
sadalommal való szolidaritásuk-
ról ez mindent elmond. Pár ezer 

forintos átmeneti segélyt tudunk 
adni a rászoruló lakóinknak, van 
otthonfenntartási támogatásunk 
is, de ezek nem oldják meg az ál-
talánossá és társadalmi szintű-
vé váló súlyos problémákat, ami 
erre az országra vár. A gyerme-
kes családoknak adunk szeptem-
berben gyermekenként 5 ezer Ft 
iskola- óvodakezdési támogatást. 
Tavaly 10 ezret tudtunk adni, 
most csak 5 ezret. Összességé-
ben ez is 1.5-2 millió Ft-ot jelent 
a költségvetésünkből. Igen, ná-
lunk, önkormányzatoknál fog le-
csapódni minden. Ám láthattuk, 
hogy már a Covid-helyzetben is 
a kormány magunkra hagy ben-
nünket, önkormányzatokat. Mi-
közben a lélegeztetőgépekből is 
milliárdokat loptak el, az önkor-
mányzatok egy fillér támogatást 
nem kaptak a védekezéseikhez. 
Sőt, még a gépjárműadó hely-
ben maradó részét is elvették. A 
falu lakóihoz kéréssel fordultam, 
elmondtam őszintén, hogy nagy 
a baj. Lakóink és jószándékú tá-
mogatóink sebtében egymillió 
forintot dobtak össze, de mind a 
mai napig kapunk támogatáso-
kat e-számlánkra. Ebből vettük 
a fertőtlenítőszereket és masz-
kokat nagy tételben, amelyeket 
több ízben küldtünk szét min-
den lakóingatlanba. A kormány 
társadalmi szerepvállalásáról 
megvan a véleményem, ugye ér-
zékeli?

– Lesz-e második vagy továb-
bi kör, ha igen, mit terveznek, 
hogy megállítsák a költségek el-
szaladását?

– Nincs második kör. Vége. 
Ezt a helyzetet nem az önkor-
mányzatok, hanem a felelőtlen, 
kontroll nélkülivé vált kormány 
idézte elő, neki kell rendbe ten-
nie. Valószínűleg az önkormány-
zati tulajdonú és méltán híressé 
vált sváb éttermünk, a Kübecker 
Manufaktur is áldozatul esik a 
kormány felelőtlenségének. Ed-
dig havi 150-200 ezer forint volt 
az áramszámlájuk, ám ennek 
háromszorosát már nem fogják 
tudni kigazdálkodni. Vélhetően 
be kell zárnunk. Nem egyedi lesz 
ez a döntés. Sorra fognak bezár-
ni a jól menő éttermek, szórako-
zóhelyek és sportlétesítmények. 
Szomorú és fájdalmas jövő vár a 
társadalomra, és nem lesz olyan, 
akinek valamilyen szinten ne 
fájjon. Azt látom, hogy miköz-
ben a perifériákra sodródunk, a 
kormányzati dőzsölés zavarta-
lanul folyik. Lassan az egész or-
szágot a nevükre íratják a ma-
gyar társadalom egyik részének 
aktív, a másik részének közöm-
bös hozzáállása folytán. A kor-
mány célja egyértelműen a még 
több pénz és még több hatalom 
- maguknak. Az, hogy mi van a 
vidéken? A várból nem látszik, 
de szemmel láthatóan nem is ér-
dekli őket. Kár, hogy nem tudják 
a vezetőink azt az örök igazságot, 
hogy a tettei követik az embert, 
az előzmény után jön a követ-
kezmény, azaz amit elvetettek, le 
is kell majd aratniuk. Keserves 
lesz nagyon. Emiatt pedig nem 
lennék a helyükben.

BUZAFALVI GYŐZŐ

A Karmelitából nem látszik a magyar vidék valósága

Dr. Molnár Róbert, Kübekháza polgármestere. Fotó:magánarchívum

Az Avasi Arborétum Ador-
ján Imre Fenyőkertje egy nö-
vénykedvelő főorvos gyűjté-
sének nyomán lett a Tampere 
városrész olyan eldugott 
pontja, ahová belépve a láto-
gató a fenyőkülönlegességek 
között járkálva úgy érzi, egy 
párhuzamos dimenzióba lé-
pett át.

A 2005-ben elhunyt Ador-
ján Imre orvos, szülész-nő-
gyógyász és kórházigazgató 
volt – emellett nagy növény-
kedvelő. Utóbbi „hobbija” 
olyan méreteket öltött, hogy 
létrehozta az Avasi Arboré-
tumot. Az impozáns gyűjte-
mény mint Avasi Arborétum 
két részből áll: egy fenyő-, il-
letve egy lombosfa- és cser-
jegyűjteményből. Mi most 
az előbbit fogjuk bemutatni, 

ami a teljes 6 hektáros terület 
mintegy 1,5 hektárnyi részét 
teszi ki. Ebben az egyik uno-
ka, Adorján Eszter, a nagypa-
pa emlékét őrző Avasi Arbo-
rétumért Alapítvány elnöke 
volt segítségünkre. Elmesélte, 
hogy az egykori gazos terület-
ben fantáziát látott nagyapja, 
és nem szerette volna, ha az 
urbánus folyamatok maguk 
alá gyűrik a kitűnő adottsá-
gokkal rendelkező részt.

Önkéntes társak és más 
botanikus kertek segítségé-
vel sikerült beszereznie a nö-
vényállomány alapjait. Ador-
ján Eszter felidézte, hogy az 
1980-as évek végén indultak 
meg az arborétum kialakítá-
sát célzó munkák, amelyek 
aztán a ’90-es évek elején fe-
jeződtek be. Eleinte közös-
ségi alapon kertet műveltek 

a területen – jelenleg a felső, 
lombos részen ugyanez törté-
nik –, ami a növekvő fáknak 
kedvező körülményeket biz-
tosított: az önkéntesek – mi-
közben megtermelték maguk-
nak a növényeket, zöldségeket 
– gondozták a földet, és körü-
löttük szépen növekedhettek 
a fenyők. Amikor azok olyan 
nagyok lettek, hogy már beár-
nyékolták a kiskerteket a par-
cellákon, az Avasi Arborétum 
teljes alsó része a fenyőkerté 
lett. „Nagypapánknak nem az 
volt a célja, hogy itt turizmus 
legyen. Nyugodt, csendes, 
megpihenős-relaxálós helyet 
szeretett volna létrehozni. Mi 
ezt próbáljuk őrizni és tovább-
vinni” – összegzett Adorján 
Eszter.

Mintegy 900 örökzöld he-
lyezkedik el a másfél hektá-

ros területen. Czifrusz Natá-
lia városi főkertész elmondta, 
Adorján Imre „minden faj-
ból, fajtából, különleges nö-
vényből legalább kettőt te-
lepített”, és az atmoszféra 
megteremtése mellett a tudo-
mányos megfigyelés biztosí-
tása is célja volt.

A növények számára kelle-
mes, déli fekvésű hegyoldal-
ról van szó, ahol korábban 
gyümölcsösök, szőlők álltak. 
A körülmények tehát ideáli-
sak a kerteknek, azonban „a 
mikroklíma, ami itt tapasz-
talható, az a gyűjtemény ha-
tására jött létre”. Mostanra 
már a növényvilág „benőtte” 
a fenyőkertet, ennek ellenére 
még fejlődnek az ott találha-
tó fák. Tavaly növényvédelmi 
beavatkozásra volt szükség, 
mert száradás ütötte fel a fe-
jét: gombás betegségek, atkák 
és hasonlók támadták meg a 
gyűjtemény egyedeit.

„A permetezés hatékony 
volt, és az egészségügyi prob-
lémákat kezdik kiheverni a 
növények. Új hajtásnöveke-
dések láthatóak szinte mind-
egyikükön. Bízom benne, 
hogy időben sikerült lépni” – 
írta körül a kert jelenlegi álla-
potát.

A hangulatot bárki megta-
pasztalhatja, mert bár nincsen 
fix nyitvatartás, a fenntartók 
szerveznek látogatói alkal-
makat, amelyekhez időnként 
szakvezetés is társul. Ezekről 
pontos információt az Ava-
si Arborétum Miskolc/Dr. 
Adorján Imre Fenyőkert Face-
book-oldalon találhatnak.

KIRÁLY CSABA

Miskolc zöld kincsei az Avasi Arborétumban

Fenyőkülönlegességek között járkálhatunk. Fotó: Juhász Ákos 

Régi, gazdátlan helyett új, 
szabványos kondipark az 
Avason.

Az Avas II. ütemében ta-
lálható Máltai játszótér és a 
műfüves futballpálya mellett 
helyezkedik el egy gazos, el-
hanyagolt, kültéri fitnesz-
park. Most ezt lecserélik: a 
régit elbontják, mellé pedig 
egy új, európai szabványok-
nak megfelelő és karbantar-
tott kondipark kerül.

A környék a játszótérrel 
és a műfüves pályával jó le-
hetőségeket kínál a kikap-
csolódáshoz, azonban az itt 
található kondipark – bár a 
célja jó – kilóg a sorból. Egy 
gazzal benőtt, szemmel lát-
hatóan elhanyagolt egység-
ről van szó, aminek az esz-
közei is már kezdik megadni 
magukat.

A terület önkormányza-
ti képviselője, Szarka Dénes 
régóta szerette volna meg-
gyógyítani ezt a tájsebet. 
Kapóra jött a pályázati le-

hetőség, amely kifejezetten 
kültéri fitneszparkok léte-
sítését segíti. „Tulajdonkép-
pen 2019 óta kerestem a le-
hetőséget, hogy felújítsuk 
vagy rendbe tegyük a régi 
kondiparkot” – kezdte a kép-
viselő, majd hozzátette, hogy 
évekkel ezelőtt valaki oda-
telepítette az eszközöket, de 
azóta gazdátlanul állnak ott, 
ráadásul a kötelező szabvá-
nyoknak sem felelnek meg.

Most közvetlenül mel-
lé épül az új park hat esz-
közzel, amelyek mind az 
európai uniós előírásokat 
követik, ráadásul a karban-
tartásuk is biztosított. Szar-
ka Dénes arra is kitért, hogy 
az elhanyagolt régi részt a 
Városgazda Nonprofit Kft. 
munkatársai elbontják. A 
munkaterületet már átad-
ták, a kivitelezés is megkez-
dődött, a munka pedig ha-
marosan véget ér, ami után 
bárki igénybe veheti a fel-
nőttjátszótér nyújtotta lehe-
tőségeket.                        K. CS.

Meggyógyítják a tájsebet
Szarka Dénes önkormányzati képviselő. Fotó: Juhász Ákos
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SZABADTÉRI FOGADÓÓRA

Miskolci levélírónk há-
zasságából egy gyermek 
származott. Olvasónk most 
különvált feleségétől, és el 
is költözött közös ottho-
nukból. A férj a házasság 
felbontása iránt pert kíván 
indítani. Kérdezi, hogy mit 
takar a törvény szerint a 
gyermek feletti közös szülői 
felügyeleti jog, és mi törté-
nik, ha felesége ellenzi ezt.

A családjogi viszonyokat 
szabályozó törvény, a Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. tv. alapján, a szülői fel-
ügyeletet a szülők közösen 
gyakorolják akkor is, ha már 
nem élnek együtt. Ez az elv ad-
dig érvényes, amíg arról akár 
a szülők megállapodása, akár 
a bíróság ítélete másként nem 
rendelkezik. A gyakorlatban 
ez azt jelenti, hogy a gyermek-
neveléssel kapcsolatos jogokat 
kizárólag együttesen gyako-
rolhatják, a gyermek vagyonát 
együtt kezelhetik.

A törvényi szabályozás 
alapján, ha a szülők nem tud-
nak megállapodni a házas-
ságuk vagy élettársi viszo-
nyuk megszűnését követően 
a gyermekkel kapcsolatos 
felügyeleti jog gyakorlásáról, 

a bíróságnak kell 
arról döntenie, hogy a szü-
lői felügyeletet melyik szülő 
gyakorolja. Elsődlegesen te-
hát a szülők megállapodása 
dönt a kérdésen. Ha a szü-
lők nem tudnak egyezség-
re jutni, akkor a jogszabály 
a bíróságot hatalmazza fel a 
döntéssel. A 2022. év elejétől 
indult bontóperekben már 
lehetőség van ara, hogy a bí-
róság közös szülői felügyele-
tet rendeljen el.

Ez azt jelenti, hogy ameny-
nyiben mindkét szülőt al-
kalmasnak tartja a bíróság a 
gyermek nevelésére, gondozá-
sára, akkor elrendelheti a kö-
zös szülői felügyelet gyakor-
lását abban az esetben, ha ez 
szolgálja a gyermek érdekét.

Vizsgálnia kell a bíróság-
nak a perben, hogy a közös 
szülői felügyelet elrendelé-
se, avagy az egyik szülő által 
gyakorolt felügyelet szolgál-
ja-e inkább a gyermek érde-
két. A törvény szerint a dön-
tés során azt kell mérlegelnie 
a bíróságnak, hogy a gyer-
mek testi, szellemi és erköl-
csi fejlődése miként biztosít-
ható a legkedvezőbben.

DR. STRASSBURGER GYULA  
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Mit jelent a közös  
szülői felügyelet?

JEGYZET

Nem könnyű, de csak si-
kerül. Hirtelenjében így re-
agáltam egy kedves olvasó 
kérdésére, amikor bizonyá-
ra udvariasságból gratulált 
a frissen nyomtatott jegyze-
temhez, és megkérdezte: ho-
gyan jut eszébe minden héten 
ennyi régi zöldséget összeírni. 
Kár tagadni, a feladat elég 
izzasztó, de szerencsémre az 
én koromban már bármiről 
bármi az eszembe jut a rég-
múltból. Még annak az ellen-
kezője is.

Nos, a nyolcvanas évek de-
rekán családilag úgy döntöt-
tünk, túladunk az emeleti 
lakásunkon, és egy családi há-
zat vásárolunk. A bukszánk 
és a magunk elé képzelt pa-
raméterek és számok alapja-
iban nélkülözték a gazdasági 
egyensúly fogalmát. Legyen 
csöndes, belvárosi, kertes, ahol 
végre egy kutyust is tartha-
tunk. Ez volt az álmunk.

Ritka mázlink volt, a régi 
lakásunktól alig két busz-
megállónyi távolságra talál-
tunk is egy régóta lakatlan, 
félkész állapotú, hullámpala-
tetős vityillót. Külsőre vako-
latlan, lépcsők nélküli, óriási 
lépcsőházas hodályt, amely-
ben vékony, hajladozó palló-
kon egyensúlyozva jártuk be 
a számtalan helyiséget. Első-
re megtetszett a nem akár-
milyen létesítmény, amelyhez 

már tartozott is egy ki tudja 
milyen fajtájú kóbor kutya, 
amely azonnal befogadott 
minket.

Amikor az üzlet megkötte-
tett egy ismert miskolci főor-
vossal, aki családostól az or-
szág másik végébe költözött, 
még fogalmunk sem volt, mi-
lyen bizarr meglepetések elé-
be nézünk a közeljövőben. 
Csak azt érzékeltük, új szom-
szédjaink kitörő örömmel fo-
gadták, hogy az immár 10 éve 
lakatlan házba élet költözik. 
Akkor tudtuk meg, hogy en-
nek a pincéjében bújt meg a 
város egyik hírhedt betörő-
társasága, innen jártak por-
tyázni, míg végül elfogták 
őket. Magam is láttam ennek 
a nyomait.

Innentől aztán minden 
napra jutott egy érdekes infor-
máció. Sorba mesélem, nekem 
is csak csepegtették ezeket. A 
házat az alapjaitól a tetőig a 
főorvos hálás betegei építették. 
Belgyógyászként széles volt a 
pacientúrája, ennek megfele-
lően változtak a kőművesek. 
Így aztán - a természetben ki-
fejezett paraszolvencia jegyé-
ben - nem mindig a legjobb 
pallérok dolgoztak az épüle-
ten. Kiderült, a nyílászárók 
felé helyezett gerendák fordít-
va lettek berakva. A tervezője 
sem lehetett valami jó bőrben, 
mert a kéményeket kifelej-

tette. Végül is, értékarányo-
san nézve, mégsem volt olyan 
rossz üzlet.

Ám mire befejeztük az épít-
kezést, szerettük volna meg-
szabadítani az udvart a cirka 
harmincméteres ipari szállí-
tószalagtól, amelyet megörö-
költünk. Behemót, teljesen 
üzemképes, óriási áramzabá-
ló szerkezet volt. Gondolom, 
falazáskor ezzel hordták fel 
a B30-as blokkokat. Zsír új 
villanymotorja és a hibátlan 
gumiszalagja az alatta pör-
gő görgőkkel sokat érhetett. 
Nyilván valamelyik hálás be-
teg szerzeménye lehetett, ame-
lyet végül úgy sikerült a ház-
zal körbeépíteni, hogy még 
egy toronydaruval sem tudtuk 
volna kiemelni. Emlékszem, a 
környék összes építőipari cé-
gét, a még létező BÁÉV titkár-
ságát is megkerestem, hátha 
hiányzik nekik ez a masina. 
A kutyának sem kellett. Majd 
mi mást tehettem volna, kifi-
zettük a feldarabolását és az 
elvitelét.

Ma már ennek az épületnek 
hűlt helye van. Ám a Derko-
vits utcán járva mindig beug-
rik, mit nem adnék, ha ismét 
lenne egy ilyen gumihevede-
res, paraszolvenciás szállító-
szalagom. Ha elfáradnék, ezen 
akár helyben járva is sétáltat-
hatnám a kutyusunkat.

SZÁNTÓ ISTVÁN

Gumiszalag paraszolvenciában

Gyakran szélsőséges időjá-
rási körülmények között, 
azonnal kell cselekednie a 
MIHŐ munkatársainak, 
amikor egy-egy elöregedett 
távhővezeték meghibásodik 
– legutóbb a teljes Avason 
szünetelt a melegvíz-szol-
gáltatás egy haváriaesemény 
miatt.

Egy héttel ezelőtt a Közép-
szeren tártak fel több hibahe-
lyet Tóth Csaba és kollégái. A 
MIHŐ Kft. csőhálózat-ellenő-
re a helyszínen magyarázta el, 
mi történik havária esetén.

Mint megtudtuk, az üzem-
zavarokról általában a korsze-
rű távfelügyeleti rendszerükön 
keresztül – már a lakossági hi-
babejelentést megelőzően – 
szereznek tudomást. Pontosan 
behatárolják a hibahelyet, majd 
még a szerelés előtt leürítik az 
érintett berendezéseket, veze-
tékeket a MIHŐ szakemberei. 
Csak ezután kezdhetik meg a 
hiba elhárítását. Amint ez meg-
történik – hívja fel a figyelmet a 
szakember -, még akkor is több 
órát vehet igénybe, amíg újra 
feltöltik a rendszert, légtelenítik 
és felmelegítik – főleg az olyan 
nagy kiterjedésű rendszereknél, 
mint az avasi és a belvárosi.

– Ez az időtartam és a javí-
tási ideje együttesen határoz-
zák meg a szolgáltatási szünet 
hosszát – teszi hozzá.

Arra is rámutat, hogy sok 
családos ember dolgozik ná-
luk, sokaknak bent kell ma-
radnia üzemzavar esetén, hi-
szen mindenki azt szeretné, 
hogy mihamarabb visszaáll-
jon a szolgáltatás. Így aztán a 
család hiába várja haza őket 
a munkaidő leteltével. És van 

hogy ünnepnapokon, hóban, 
szakadó esőben, hőségben kell 
helytállniuk – a legutóbbi avasi 
meghibásodásnál is bőven 40 
Celsius fok fölött volt a hőmér-
séklet az aknában.

– Hét éve vagyok ismét a 
miskolci hőszolgáltatónál, így 
pontosan tudom azt is, mi-
lyen magas szakmai követel-
ményeknek kell megfelelni. Ez 
egy igazi csapatmunka, jól tu-
dunk együtt dolgozni – ismeri 
el kollégái munkáját Csaba.

A MIHŐ az ország egyik 
legnagyobb távhőszolgáltató-
jaként mintegy 32 ezer lakás és 
ezer egyéb felhasználói ingat-
lan távhőszolgáltatását bizto-

sítja. Az üzemeltetési rendszer 
tíz hőkörzetből, egy közel 100 
kilométeres vezetékhálózatból, 
kilenc saját kazánházból, va-
lamint 365 önálló hőközponti 
blokkból áll.

– A távhővezeték-rendszer 
átlagéletkora meghaladja a 40 
évet, de a hőtermelői, hőköz-
ponti rendszereken sem tör-
tént nagyobb léptékű korsze-
rűsítés az elmúlt évtizedekben 
– mutat rá Bernáthné Barczi 
Judit, a MIHŐ Kft. koordináci-
ós és kommunikációs főmun-
katársa, felhívva a figyelmet 
egyúttal arra is, hogy a háló-
zat elöregedése sajnos csök-
kenti az üzembiztonságot, a 

meghibásodások száma pedig 
(kisebb-nagyobb ingadozá-
sokkal) évről évre emelkedik.

– Arra törekszünk azon-
ban, hogy a hibákat lehetőleg 
a szolgáltatás kiesése nélkül, 
a leghamarabb kijavítsuk, és 
hogy ez minimális felhaszná-
lói kört érintsen – teszi hozzá. 
– Igyekszünk minden évben a 
legkritikusabb vezetékszaka-
szokon korszerűsíteni, de saját 
erőből körülbelül néhány száz-
méteres szakaszt tudunk kicse-
rélni. A jelentősebb felújítások-
hoz ezért is lennének fontosak 
a nagyobb léptékű európai 
vagy állami támogatások.

KUJAN ISTVÁN

Elviselik a 40 fok fölötti hőséget is

A hálózat elöregedése sajnos csökkenti az üzembiztonságot. Fotó:Juhász Ákos

A hétfő esti zivatar meghoz-
ta a régóta várt esőt, azonban 
olyan erős széllel érkezett 
meg, hogy több kárt okozott a 
városban. Ezek egyike, hogy a 
Vár utcai gesztenyefasor leg-
rosszabb állapotban lévő pél-
dánya kidőlt. Szerencsére sze-
mélyi sérülés nem történt, és 
a helyzethez képest az anyagi 
kár is elenyésző.

Czifrusz Natália városi főker-
tész érdeklődésünkre elmond-
ta, hogy a Vár utca Szinva felőli 
kezdeténél az első fa volt érin-
tett a balesetben. Hozzátette, 
hogy a közelmúltban lebonyo-
lított egyedi állapotfelmérések 
során kiderült, ez a példány volt 
a legrosszabb állapotban.

Nem is bírt az előző esti 
zivatar fát próbáló erejével, 
és megadta magát: kidőlt, il-
letve a mellette álló fa egyik 
ágát is magával vitte. A sze-
rencse a szerencsétlenségben, 
hogy nem ingatlanra, hanem 
az utca felé dőlt, így személyi 
sérülés, jelentős kár nem ke-
letkezett. Az elsődleges hely-
színi információk szerint egy 
csatorna bánta a történéseket.

A főkertész azt is elmondta, 
hogy a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság munkatársai intéz-
kedtek a helyszínen, feldarabol-
ták a letört részeket, hogy azo-
kat később elszállíthassák.

A több mint 100 éves Vár ut-
cai vadgesztenyefák megmen-

tésén a közelmúltban kezdett 
el dolgozni a város. Ennek a 
folyamatnak a részeként szak-
ember készített minden egyes 
példányról egyedi állapotfel-
mérést, hozzá pedig intézke-
dési tervet, az eredményeket 
pedig fórumon ismertették a 
lakossággal.

Sajnos már akkor látszott, 
hogy van olyan rossz állapotban 
lévő fa, amelyet nem lehet meg-
menteni, azonban jó pár egye-
den még lehet segíteni. Ezen dol-
gozik most a városvezetés.

A történtek után Varga 
Andrea alpolgármester Fa-
cebook-oldalán bejelentette, 
hogy kezdeményezi egy város-
védelmi faalap létrehozását.

KIRÁLY CSABA

A gesztenyefa is kidőlt a viharban

A Vár utcában megadta magát a gesztenyefa a zivatar erejének. Fotó: facebook
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Hirdetés

Az alulfinanszírozás és az 
energiaárak ugrásszerű 
emelkedése miatt – az ország 
számos más önkormányzati 
tulajdonú vízművéhez ha-
sonlóan – a MIVÍZ is nehéz 
helyzetbe került. A miskol-
ci városatyák hétfőn dönte-
nek arról, hogy megkezdje-e 
Miskolc a tárgyalásokat a 
kormánnyal a vízmű további 
sorsáról.

Az energiaárak többszörös-
sé válása közvetlenül és köz-
vetetten is jelentősen meg-
növeli a Miskolci Vízmű Kft. 
üzemeltetési költségeit az idei 
évben: villamos energia eseté-
ben nagyságrendileg 250 mil-
lió forint, a földgáz esetében 
12 millió forint, míg az üzem-
anyagok esetében több mint 
harmincmilliós pluszköltség-
gel kell számolni. Bevétele-
it növelni viszont nem tudja 
a cég, hiszen 2013 óta válto-
zatlan, hatósági áron nyújtják 
a felhasználóknak a szolgálta-
tást.

– A rezsicsökkentés az ön-
kormányzati tulajdonban lévő 
víziközműveknél állami kom-
penzáció nélkül történt meg, 
a hatósági árakon alapuló be-
vételek mértéke gyakorlatilag 
a 2010-es szintnek felel meg. 
Ugyanakkor az elmúlt évek-
ben az állami tulajdonban lévő 
szolgáltatók összesen több 
mint 100 milliárd forint támo-
gatásban részesültek – nyilat-
kozta lapunknak Nyíri László, 

a Miskolci Vízmű Kft. stratégi-
ai igazgatója.

A cég nehézségeit fokoz-
za az ügyfelekre át nem hárít-
ható közműadó és a növekvő 
infláció is. – Az ágazatot ter-
helő különadó és új hatósági 
felügyeleti díjak mellett a fel-
halmozódó infláció különö-
sen nagy gondot okoz, és ez 
minden egyes költségelemet 
(áram, gáz, üzemanyag, igény-
be vett szolgáltatások, anya-
gok, bér és közterhei) érintett. 
Ezáltal az év végére az egy nap-
ra eső önköltség a napi bevétel 
közel kétszeresét is el fogja érni 
– részletezte Nyíri László.

Az üzemeletetési költsé-
gek ugrásszerű növekedése és 
a csökkenő bevételek mellett 
egyre kevesebb pénz jut az elö-
regedő hálózat fejlesztésére. 
Miskolcon mára már a vízel-
látó hálózat mintegy fele érett 
meg a felújításra, a szennyvíz-
csatorna-hálózat esetében pe-
dig csaknem 40%-ot tesz ki 
ez az arány. A legrosszabb ál-
lapotban az 1970-es és '80-as 
években tömegesen lefektetett, 
gyenge minőségű azbesztce-
ment és PVC anyagú nyomó-
csövek és betoncsatornák van-
nak, ezek minőségére az adott 
kor laza technológiai fegyelme 
is erős hatással volt.

– Ezen felül még a folyama-
tosan keletkező felújítási fel-
adatokat is számba kell venni. 
Az ivóvízhálózat elöregedését 
a magas, óránként 1,05 m3/km 
hálózati veszteség és a gyakori 

csőtörések is jelzik – ismertette 
Nyíri László.

Az aszályos időszak hatásai 
ráadásul fel is gyorsítják az elö-
regedést. – A kiszáradás a ta-
lajrétegek zsugorodását, kúszó 
mozgásait hozza magával, a ta-
lajban fellépő húzó- és nyíró-
feszültségek az ivóvíz-cső-
hálózatra is extrém terhelést 
fejtenek ki, így a csőrepedések, 
csőkötés-elmozdulások gyako-
ribbá váltak.

A megszaporodott hibák el-
hárításán folyamatosan dolgo-
zik ugyan a MIVÍZ, de annyi a 
csőtörés, hogy azok helyreállí-
tása meghaladja a szolgáltató 
kapacitását, gyakran már fon-
tossági sorrendet kénytelenek 
felállítani a hibajavítások kö-
zött. Ezért történhet meg az, 

hogy esetleg napokig, hetekig 
szivárog a víz egy-egy meghi-
básodásnál, az elfolyó víz pe-
dig a cég vesztesége.

Ideális esetben az elöregedő 
csőhálózat mintegy 2%-át kor-
szerűsítik évente: ez teszi lehe-
tővé hosszú távon a magas szol-
gáltatási színvonalat és egyben 
a minimális önköltséget is.

– Az utóbbi évek forráshi-
ányai miatt ezt az arányt csak 
mintegy 1/3 részben sikerült 
tartani, így jelentős mértékű-
vé vált a felújítási feladatok 
felhalmozódása, amelyek az 
azbesztcement, a PVC és a be-
ton csőanyagok gyorsuló tönk-
remenetele miatt egyébként is 
nagyobb mennyiségben je-
lentkeznek – ismertette Nyíri 
László. – A felhalmozódott re-

konstrukciós feladatok ráfor-
dítási igénye jelenlegi árszinten 
megközelítőleg 50-60 milliárd 
forint, a színvonal megőrzésé-
hez pedig évente további 1,5 – 
2 milliárd forint forrásra van 
szükség – tette hozzá.

A szakember szerint a MI-
VÍZ működése az év végéig 
ugyanakkor biztosítottnak mi-
nősíthető:

– A tulajdonos Miskolc Hol-
ding Zrt. és az ellátásért felelős 
miskolci önkormányzat folya-
matosan biztosítják a napi mű-
ködéshez szükséges, hiányzó 
költségeket.

A bevételeket meghaladó 
ráfordítások miatt azonban 
2018-tól folyamatosan képző-
dik, és egyre csak halmozódik 
a cég vesztesége. – A MIVÍZ 

Kft. gazdálkodása – állami 
pénzügyi kompenzáció nélkül 
– mostanra instabil állapot-
ba került, jelentős tőkepótlás-
ra van szükség – hangsúlyozta 
a stratégiai igazgató. Az idei, 
éves szerződések lejártával, 
2023-ra várhatóan még ma-
gasabb árajánlatot kapnak a 
vízművek az energiaszolgálta-
tóktól, ezzel tovább növelve a 
működési költségeket.

Megoldást jelenthetne, ha a 
rezsivédelmi alapból az önkor-
mányzati tulajdonú vízműve-
ket is támogatnák, de enyhíte-
ne az is a szolgáltatók terhén, 
ha a közművezeték után fi-
zetendő adót eltörölné a kor-
mány, vagy csökkentené a szol-
gáltatás után járó áfát.

A kormány a megoldást az ön-
kormányzati víziközművagyon 
állami tulajdonba vételében – és 
a feladatellátás átvállalásában – 
látja. A Technológiai és Ipari Mi-
nisztérium a közelmúltban már 
meg is kereste az önkormányza-
tokat. A cégek augusztus végéig 
jelezhetik integrációs szándéku-
kat, a víziközművagyon állami 
tulajdonba adásáról a tulajdo-
nos önkormányzatok dönthet-
nek szeptember 20-áig, az állami 
feladatátvállalás pedig november 
elsejéig végbe is mehet.

A miskolci önkormányzat 
hétfőn, rendkívül testületi ülé-
sen vitatja meg a kérdést, és 
dönt arról, hogy felhatalmaz-
zák-e a polgármestert a tárgya-
lások lefolytatására.

CZIFFRA ANDREA

MIVÍZ: megkezdődhetnek a tárgyalások?

Nyíri László, a Miskolci Vízmű Kft. stratégiai igazgatója.Fotó: Mocsári László



Rendhagyó társulati ülésen 
van túl a Miskolci Nemze-
ti Színház annak vezetője 
szerint. Béres Attila igazgató 
kedden a 199. évadról, a kö-
zelgő 200. évfordulóról, va-
lamint a meglévő és újonnan 
felmerülő nehézségekről is 
szót ejtett a teátrumban.

– Ilyenkor hagyományosan 
egy nagyon pozitív szemléletű, 
inspiráló beszédet szokott egy 
színházigazgató elmondani a 
szakmai és közönségsikerekről 
– jelentette ki Béres Attila. Azért, 
hogy hitet, erőt és kitartást ösz-
tönözzön – fogalmazott az in-
tézményt 2015 júniusa óta ve-
zető színházi rendező. Mint azt 
a 2021/22-es szezonra visszate-
kintve sorolta: egy hagyományos 
társulati ülésen megtapsolnánk 
a Tartuffe a budapesti Városma-
jori Szabadtéri Színpadon aratott 
sikerét, a Gyulai Várszínházban 
előadott a Lear halálát, Harsányi 
Attilát mint a Kaszás Attila-díj 
helyi várományosát és a Magyar 
Arany Érdemkereszttel elismert 
Solti Csaba balettmestert.

– Irtózatosan nehéz évre ké-
szülünk. Ezek a nehézségek egy 
amúgy is maximumig szorított 
nadrágszíj mellett érnek ben-
nünket. Eddig sem dőzsölni jár-
tunk a színházba. Aki színház-
ban dolgozik, az pontosan tudja, 
hogy ezt küldetésként teszi. Ezt 
nem lehet munkahelyként fel-
fogni. Ezt csak teljes odaadással 
lehet csinálni – hangsúlyozta 
Béres Attila, majd ígéretet is tett 
művész– és munkatársainak:

„Azt a közösséget, amit az 
elmúlt években közösen fel-
építettünk, meg fogjuk tartani, 
akármilyen nehéz gazdasági 
helyzet is lesz!”

– Amikor miskolci nézőként 
valaki megérkezik a színházba, 
akkor vár valami csodát. Az elő-
ző évadban ez a csoda minden 

alkalommal megtörtént – fejezte 
ki köszönetét a társulatnak Varga 
Andrea. – Pontosan tudjuk, hogy 
a jelenlegi gazdasági helyzetben 
mekkora nehézségeket jelent 
a kulturális területet megfelelő 
szinten tartani – emelte ki az al-
polgármester, egyúttal leszögez-
te: a városvezetés mindenképp 
arra törekszik, hogy a jövőre 200 
éves Miskolci Nemzeti Színház 
színvonalához és kreativitásához 
méltó módon tudja megünne-
pelni évfordulóját.

(A falu rossza népszínmű-
vel szeptember 9-én kezdetét 
is veszi a szezon. Ám még ezen 
a pénteken, a Szinva Örökség 
Napok keretében, Vasgyári Ek-
lógák címmel tartottak felolva-
sószínházat a Játékszínben.)

BÓDOGH DÁVID

A gazdasági bizonytalan-
ság és a nehézségek ellenére 
sikereket tudhat maga mö-
gött a Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar.

Megnyitotta a 2022-2023-
as évadot a Miskolci Szim-
fonikus Zenekar kedden 
délelőtt. Az együttes székhá-
zában tartott évadnyitó tár-
sulati ülésen Szászné Pónuzs 
Krisztina ügyvezető előbb 
– korábbi mulasztást pótol-
va – egy jubiláló kollégát kö-
szöntött: Juhász István har-
minchatodik szezonját kezdi 
meg a zenekarnál.

Az évadnyitó kapcsán Szász-
né Pónuzs Krisztina elmond-
ta, hogy 2019 volt az utolsó év, 
amikor normális kerékvágás 
mentén tudott működni a ze-
nekar, hiszen a világjárvány ala-
posan felborította a miskolci 
szimfonikusok koncertrendjét 
is. Az új évadot azonban már 
igyekeztek ugyanúgy meg-
hirdetni, ahogy az a korábbi, 
normál éveknek megfelelt. Az 
ügyvezető bízik benne, hogy a 
gazdasági bizonytalanság és a 
nehézségek ellenére maradék-
talanul meg tudják valósítani a 
meghirdetett koncerteket.

– Nem volt annyira bizony-
talan évadunk még, mint ami-
lyennek elébe most nézünk 
– fogalmazott az ügyvezető, 
utalva ezzel a zenekar műkö-
dését is jelentősen befolyáso-
ló energiaár-emelésre. – Heti 
egyeztetések vannak arról, 
hogy mennyi az áram, a gáz, 
a távhő díja, és milyen körül-
mények közt lehet dolgozni. 
Természetesen valamennyi 
kolléga azon dolgozik, hogy 

a zenekar tagjai ebből minél 
kevesebbet érezzenek meg 
– részletezte. Mint mondta, 
bízik benne, hogy ősszel az 
együttes anyagi biztonsága 
megnyugtatóbbá válik.

– A választások óta a tel-
jes kulturális finanszírozás-
ról gyakorlatilag semmilyen 
pontos információnk nin-
csen sem a jelen, sem a jövő 
évre vonatkozóan. Úgy gon-
doltam, hogy ha túl vagyunk 
a Covidon, annál rosszabb 
már nem lehet. A jelenlegi 
helyzet azonban teljesen ki-
számíthatatlan – fogalma-
zott. – Eddig is a legnagyobb 
rugalmassággal kezelte a ze-
nekar a szembejövő kihívá-
sokat, úgy tudunk együtt ma-
radni, ha ez a rugalmasság 
megmarad – tette hozzá.

Szászné Pónuzs Krisztina 
megköszönte azon kollégák 
munkáját, akik a nyári olasz– 
és németországi turnékon 
részt vettek. – Kicsit munká-
sabb volt a nyarunk, mint az 
szokott lenni. Azt gondolom, 
hogy akik ott voltak ezeken a 
fellépéseken, kellemes élmé-
nyekkel tértek haza. Mind a 
két kapcsolatot sikerül élet-

ben tartani – fogalmazott. A 
nehézségek ellenére nemcsak 
hazai fellépéseket, hanem si-
keres európai turnékat is a 
háta mögött tud a Miskol-
ci Szimfonikus Zenekar. – A 
zenekar és a városunk szem-
pontjából is fontos, hogy 
Miskolc hírét öregbítjük több 
európai országban ezen ne-
hézségek ellenére is – értékelt 
az ügyvezető.

Az együttes művésze-
ti vezetője, Antal Mátyás az 
évadnyitó társulati ülés zá-
róakkordjaként azt kívánta a 
zenekarnak, hogy továbbiak-
ban is kapják meg ugyanazt 
a megbecsülést az országtól 
és az önkormányzattól, mint 
amit a korábbi években meg-
kaptak, illetve amilyen körül-
mények között lehetőségük 
volt dolgozni.

A bérletes koncertek indu-
lása előtt még ezen a hétvégén 
láthatjuk a Miskolci Szimfo-
nikus Zenekart Edelényben, 
Borsiban és a Szinva Örökség 
Napokon. Szeptember elején 
a Szinva teraszon adnak íze-
lítőkoncertet az évad prog-
ramjából.

CZIFFRA ANDREA
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Szászné Pónuzs Krisztina ügyvezető. Fotó: Juhász Ákos

Nehéz esztendőre készül a színház Évadot nyitottak a szimfonikusok

A 18. CineFest Miskolci Nem-
zetközi Filmfesztivál szep-
tember 9. és 17. között újból 
elhozza Miskolcra a szakma 
krémjét: nemzetközileg el-
ismert alkotások, filmkészí-
tők a világ több szegletéből, 
magyar premierek és számos 
szakmai program. Több mint 
egy hétre idén is Miskolc lesz 
a mozi magyar Mekkája. Bíró 
Tibor fesztiváligazgatóval be-
szélgettünk arról, hogy mire 
számíthatnak a látogatók.

A CineFest a koronavírus-vi-
lágjárvány alatt bevezetett kor-
látozások miatt kénytelen volt 
szünetet tartani, azonban tavaly 
újra megrendezhette a feszti-
vált a CINE-MIS Nonprofit Kft. 
Fontos tapasztalat volt, sőt ta-
lán visszajelzés is a nézőközön-
ségtől, hogy a lelkesedést nem 
törte meg a kényszerszünet, és 
a filmszeretők hatalmas szám-
ban zarándokoltak el Miskolcra 
szeptemberben.

Bíró Tibor fesztiváligazgató el-
mondta, hogy az idei, a 18. Cine-
Fest Miskolci Nemzetközi Film-
fesztivál megszervezését nem 
hátráltatta semmi, és a korábbi-
akhoz hasonlóan sikeres rendez-
vényt szeretnének tető alá hozni.

„A világ filmművészetének 
legaktuálisabb kínálatát pró-
báljuk ilyenkor elhozni a fesz-
tiválra” – kezdte az idei fesz-
tiválprogram ismertetését az 
igazgató. Nagy- és kisjátékfil-

mek, dokumentumfilmek és a 
„megszokott” kísérőprogramok 
várják a CineFestre látogatókat.

Bőven lesz mozgóképes alko-
tás, amelyek közül választhatnak 
majd a nézők. Olyannyira sok, 
hogy idén bővítették a fesztivál 
saját díjairól döntő nemzetkö-
zi zsűri létszámát. „Külön zsűri 
foglalkozik a dokumentumfil-
mekkel, és a CineNewWave-vel” 
– tudtuk meg Bíró Tibortól. 
Emellett természetesen a nagy-
játékfilmes versenyprogramot 
is szakemberek bírálják majd el, 
akik így nyugodtabban tudják 

befogadni a nagyszámú alkotást 
még a fesztivál vége előtt. Minde-
zek mellett a nemzetközi szerve-
zetek díjai az elmúlt évekhez ha-
sonlóan megmaradnak.

Idén a CineFest saját zsűri-
jének elnöke a francia Isabelle 
Danel, a Filmkritikusok Nem-
zetközi Szövetségének vezetője 
lesz. Egyébként a fesztivál film-
szakmai súlyát jól szimbolizál-
ja, hogy az említett szövetség, 
a FIPRESCI tagjai Miskolcon 
tartják éves közgyűlésüket, és a 
kritikusok aztán maradnak is a 
fesztivál programjain.

Az átlagfilmkedvelő számá-
ra azonban a legizgalmasabb in-
formáció, hogy milyen alkotáso-
kat tekinthet meg a CineFesten. 
Hiszen olyan kincsek jutnak el 
ilyenkor a miskolci mozikba, 
amiknek egy részét máskor és 
máshol nincsen lehetősége meg-
néznie az embernek.

A teljes program elérhető a 
fesztivál honlapján, sőt annak hi-
vatalos műsorfüzete is megjelent 
már. Bíró Tibor elmondta, a leg-
büszkébbek arra, hogy több ma-
gyar alkotásnak Miskolcon lesz a 
hazai premierje. „Ezek számunk-

ra nagyon fontos filmek. Később 
moziba is eljutnak, de itt lesz az 
egyetlen lehetőség, hogy a kö-
zönség az alkotókkal találkoz-
zon” – fűzte hozzá.

Jól példázza a CineFest film-
szakmai jelentőségét, hogy a ha-
zai alkotások készítői közül töb-
ben úgy időzítik a bemutatót, 
hogy az kifejezetten a miskolci 
fesztivál idejére essen.

A nemzetközi filmes felhoza-
tal – az elmúlt évekhez hason-
lóan – meghívásos és nevezéses 
alapon állt össze. Idén is van-
nak köztük olyan nagy- és kis-
játékfilmek, illetve dokumen-
tumfilmek, amelyek nemzetközi 
fesztiválokat jártak meg.

Mivel néhány népszerűbb da-
rab után akkora a nézői érdek-
lődés, hogy hamar megtelnek a 
mozitermek, a fesztivál szerve-
zői tavaly bevezették, hogy jegyet 
kell váltani a nagyjátékfilmes ve-
títésekre. A többi program to-
vábbra is ingyenes, ahogy az is 
maradt, hogy kétszer játszanak 
minden filmet. Bíró Tibor azt is 
kiemelte, hogy ahol a program-
ban szerepel a „Q&A” kitétel, ott 
közönségtalálkozóra is számít-
hatnak a látogatók.

Visszatérnek a már megszo-
kott szekciók is: egyebek mellett 
a Miskolci Egyetemmel közös 
Otthonunk Miskolc program, 
továbbá szakmai könyveket mu-
tatnak be, lesz Roma-Kép és kü-
lönböző workshopok, illetve Ci-
neClassics is. Utóbbi központi 

elemeként az idén 120 éve szüle-
tett Oscar-díjas miskolci alkotó-
ra, Pressburger Imrére emléke-
zik a CineFest.

A 18. CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztivál jelen-
tős eseménye lesz, hogy idén két 
életműdíjat osztanak ki a szerve-
zők. A nyitóeseményen az ózdi 
születésű Molnár Piroska szín-
művésznő, a zárón pedig Rofusz 
Ferenc Oscar-díjas rajzfilmren-
dező munkáját ismerik el.

A CineFest fejlődése évről 
évre érzékelhető szakmai és né-
zői érdeklődés tekintetében. 
Bíró Tibor szerint még néhány 
évig elegendő lehet a mostani 
kapacitás, azonban érdemes el-
gondolkodni azon, hogy újabb 
vetítőhelyiséget nyissanak meg a 
fesztivál közönsége előtt.

„Az alapelv az biztos, hogy 
változatlan marad: az adott pil-
lanat nemzetközi filmkínálatából 
igyekszünk a legérdekesebb, leg-
színvonalasabb alkotásokat kivá-
lasztani. Ebben a tekintetben jó 
a nemzetközi hírnevünk, a nagy 
fesztiválok utáni következő kör 
vagyunk. Még a szakmai progra-
mok számának bővítése lehet fej-
lődési irány számunkra.” – ösz-
szegzett a fesztiváligazgató.

A 18. CineFest Miskolci Nem-
zetközi Filmfesztivált idén 2022. 
szeptember 9. és 17. között ren-
dezik meg Miskolcon. További 
információk a https://www.cine-
fest.hu/ honlapon találhatók.

KIRÁLY CSABA

CineFest: a filmszakma idén is Miskolcra figyel 

A CineFest programjaira mindig kiváncsiak a látogatók. Fotó:Horváth Csongor

Béres Attila: küldetés nélkül nincs színház. Fotó: Beregi László

Mint arról minap beszá-
moltunk: a Színházi Kritikusok 
Céhe a legjobb szórakozta-
tó előadás kategóriában je-
lölte a Színikritikusok díjára 
a Miskolci Nemzeti Színház 
Producerek című előadását. 
(Tizennégy kategóriában ha-
gyományosan három-három 
nominált várja az október 18-i 
díjátadót, amelynek helyszí-
ne az Örkény Színház.) A Bé-
res Attila rendezésében szín-
padra állított darab hatalmas 
népszerűségnek örvendett az 
évad során a teátrumban.

A 2022-2023-as évadban a Miskolci Balett 10 új tagot köszönt: 
Massa Mattia, Elena Gil Fernandez, Lorenzo Gallo, Adéla Lisková, Mar-
tyna Warzocha, Nagy Richard, Alex Dobre, Sofia Sulpizi, Andrii Ivanov 
és Havasi Virág Nina. A színház énekkara is új tagokkal gyarapodik: 
Kacsenyák Gábor, Petró Balázs, Szaniszló Dániel, Urbán Zalán. Emel-
lett négy egyetemi hallgatót is köszönt idén a teátrum, akik a Jézus 
Krisztus Szupersztár musicalben lesznek láthatók: Fülöp Kristóf, Po-
lák Ferenc, Vatamány Atanáz, Tóth Dominik.
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Apróhirdetés
Németjuhász kölyökkutyák el-
adók import szülőktől, lakások, 
személyek védelmére. Családo-
kat, idős embereket támadnak 
bűnözők. Vásároljon biztonságot! 
Ajándékba szakkönyv, póráz. Ár: 
60-80-100 ezer Ft. Tel.: 06-20/411-
2526
Borászati eszközök sürgősen, 
áron alul eladók: 1000 l-es tar-

tályok, szüretelőkádak (500, 750 
l-esek) 25-35 ezer Ft-ért. Tel.: 06-
30/347-8068
Simson motorkerékpárt vásá-
rolnék! Állapottól függően 150 
ezer Ft-ig. Telefon: 06-70/252-
6258
Tisztítás! Elszíneződött épület-
falazatok, térkövek, járófelü le-
tek, burkolatok tisztítása. Tel.: 
06-70/320-3483, www.burkolat-
felujitas.hu

Az akció érvényes: 2022. 08. 27-től 2022. 09. 02-ig 
Viva kéztörlő, 2 tekercs, 134,5 Ft/tekercs 299 Ft 269 Ft
Spirálfüzet, A/4, 70 lapos, 4 féle, 369 Ft/db 399 Ft 369 Ft
Aquafresh fogkrém, 100 ml, 3290 Ft/l 429 Ft 329 Ft
Domestos fertőtlenítő tisztítószer, 750 ml, 798,66 Ft/l 699 Ft 599 Ft
Ajax általános tisztítószer, 1 l, 599 Ft/l 699 Ft 599 Ft
Fiorillo folyékony szappan, 750 ml, 931,99 Ft/l 799 Ft 699 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, 1747,5 Ft/l 899 Ft 699 Ft
Air Wick légfrissítő, pumpás, 300 ml, 2996,66 Ft/l 999 Ft 899 Ft
Taft hajlakk, 250 ml, 3596 Ft/l 999 Ft 899 Ft
Corega műfogsorragasztó, 40 g, 24975 Ft/kg 1349 Ft 999 Ft
Coccolino öblítő, 1450-1800 ml, 895,86-721,66 Ft/l 1399 Ft 1299 Ft
Active folyékony mosószer, 4,5 l, 399,77 Ft/l 2099 Ft 1799 Ft
Dunaplaszt magasfényű zománcfesték (barna), 0,75 l, 3465,33 Ft/l 2699 Ft 2599 Ft
Zewa WC-papír, 16 tekercs, 156,18 Ft/tekercs 2799 Ft 2499 Ft
Feba gazd. beltéri falfesték (fehér), 4 l, 674,75 Ft/l 3199 Ft 2699 Ft
Héra Prémium színes, beltéri falfesték, 2,5 l, 2479,6 Ft/l 7199 Ft 6199 Ft

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

SzolgáltatóHÁZ

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós  

versenyeztetési eljárás útján történő értékesítésre 
meghirdeti 2022. szeptember 8-ai beadási  
határidővel az alábbi miskolci ingatlanokat:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Árpád út 2. fsz. 
hrsz: 30519/73/A/10

(egyéb helyiség)
hrsz: 30519/73/A/11

(egyéb helyiség)

20 m2

16 m2

5 200 000

Geró J. u. 41. fsz. 
hrsz: 1949/A/5

(üzlet)
hrsz: 1949/A/6

(iroda)

38 m2

38 m2

7 900 000

Pingyom, Farkas dűlő
hrsz: 65224
2160/4567  

tulajdoni hányada
(szántó)

4572 m2 393 700

Szirma, Bíró L. utca
hrsz: 0152/11

52272/1457568  
tulajdoni hányada

(szántó, legelő)

14 953 m2 254 000

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

a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető.  
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró a felhívást  

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

ANTIKHUNTER Galéria
Régiség- és aranyfelvásárlás, karórák, zsebórák
MISKOLC, szeptember 6. kedd 10-14 óra között

Ady Endre Művelődési Központ, Árpád út 4.
Arany ékszerek, ezüsttárgyak, festmények, Zsolnay, Herendi
14 k fazonarany: 14 000 Ft/g-tól 21 000 Ft/g-ig

Törtarany: 12 900 Ft/g-tól 17 000 Ft/g-ig
HÍVÁSRA HÁZHOZ IS MEGYÜNK!

www.antikhunter.hu  Időpont egyeztetés: 06-70/946-0033

CEGA BÚTOR-ITALISSIMA HOME  3531 MISKOLC, SZENT ANNA TÉR 1-3.

vacsora 
SZÍNHÁZ 
TestBeszéd

2022. szeptember 9.
Népkerti Vigadó

3525 Miskolc, Görgey Artúr utca 23.
 Vacsora 17:30 Előadás 19:00
 4950 Ft 2990 Ft

AZ ELŐADÁSRA A JEGYEK KAPHATÓK: 
www.flowandbusiness.hu

Géniusz Könyváruház, Miskolc, Széchenyi utca 107.

A vacsorára előzetes regisztráció:  
vigado@miskolcivigado.hu

Hogyan hazudnak nekünk?
Egy ELŐADÓ, két SZÍNÉSZ szórakoztató játékával fellibbenti a fátylat 

A HAZUGSÁG 6 LEGBIZTOSABB JELÉRŐL!
BOKOR ÉVA, OSVÁTH TIBOR, RAMOCSA EMESE 

Hogyan hazudnak nekünk?

A hazugság 6 legbiztosabb jele!



A harmadik a DVTK, egye-
lőre még nem a tabellán, ha-
nem az edzőváltást tekint-
ve. Öt forduló után három 
trénernek köszönték meg a 
tevékenységét. 

A sort Feczkó Tamás kezd-
te Nyíregyházán, Huszák Géza 
váltotta őt. Budafokon Csiz-
madia Csaba lett kegyvesztett, 
elárvult helyére Mátyus János 
került. Diósgyőrben Dragan 
Vukmir távozott idő előtt, a 
kispadra Kuznyecov Szergej ül-
het le vasárnap a Barcika elleni 
derbin.

Sajtótájékoztatón mutatko-
zott be a média képviselőinek 
csütörtökön reggel Kuznyecov 
Szergej, a DVTK új vezetőedző-
je. Az eseményen jelen volt Ba-
júsz Endre, a klub szakmai ve-
zetője is, aki az eredménytelen 
bajnoki szerepléssel magyaráz-
ta a vezetőedző-váltást.

– Fizikálisan nagyon jól fel-
készült a csapat, jól dolgoztak a 
srácok, belevetették magukat a 
játékba. Nagy elvárásokkal fu-
tottunk neki a bajnokságnak, 
de nem jöttek az eredmények – 
mondta, hozzátéve: bár voltak 
biztató jelek és elfogadható tel-

jesítmények, összességében úgy 
látták, hogy nincs „tartós átütő-
erő” a csapatban, amire építeni 
tudtak volna.

– Mindenki többet várt – 
hangsúlyozta.

Az új vezetőedzőre rátérve 
úgy fogalmazott a szakmai ve-
zető, hogy Kuznyecov Szergej-
ben egy fiatal, tehetséges, sokat 
látott, elemző edzőt ismertek 
meg, ilyet kerestek. Elárulta 
azt is, hogy a szakember hoz-
na majd egy védekezéssel fog-
lalkozó asszisztenst és egy tá-
madószekció-vezetőt. Erőnléti 
edző érkezett vele, a videóelem-
zőt a DVTK biztosítja számára.

Kuznyecov Szergej is elis-
merte, kevés idő áll a rendel-
kezésére az összecsiszolódásra, 
hiszen hétvégén már bajnoki 
forduló következik.

– Nehéz és kemény munka 
vár ránk, de szeretném stabi-
lizálni a csapatot. Ez most a 
legfontosabb. Fantasztikusak 
a körülmények, megvan min-
den, hogy a játékosok csak a 
focira koncentráljanak, és ki-
hozzák magukból azt, amit 
tudnak. A keretben sok tehet-
séges játékos van, de sajnos 
nem jött az eredmény, amit 

a szurkolók elvárnak. Javíta-
nunk kell a játék minőségét, 
hiszen a futballt a szurkolók-
nak játsszák. A város megér-
demli, hogy elérjük a kitűzött 
célt – emelte ki a szakember, 
aki már a vasárnapi, Kazinc-
barcika elleni bajnokin sze-
retné látni a szervezettséget és 
azokat a játékelemeket, amiket 
megkövetel a csapattól.

– Túl hosszú és széles volt a 
csapat, az ellenfelek kihasznál-
ták a területeket. Ezen dolgozni 
fogunk – tette hozzá.

A keret összerakása még 
tart, vannak olyan posztok, 
ahol Kuznyecov szeretne erő-
síteni. Tudja, hogy véges a 
türelme a szurkolóknak, a 
vezetőségnek, ezért minél ha-
marabb beleállnak a kemény 

munkába – ezt várja el a játé-
kosaitól is.

– Azt szeretném, hogy az 
egót mindenki hagyja otthon, a 
csapat a legfontosabb. Csak úgy 
tudunk előrelépni, ha minden-
ki odateszi magát – húzta alá.

Bajúsz Endre elmondta azt is, 
hogy „most már valóban sze-
retnénk olyan alapokra építeni, 
amik hosszú távon is sikeressé 

teszik a csapatot”. Ennek érde-
kében egy hároméves szerző-
dést kötöttek Kuznyecov Szer-
gejjel.

Nincs irigylésre méltó hely-
zetben Kuznyecov Szergej: a 
szeptember 11-étől, a válo-
gatott felkészülése, szereplése 
miatti bajnoki szünet előtt há-
rom sorsdöntőnek is nevezhe-
tő találkozó vár a trénerre és 
új csapatára. Augusztus 28-án, 
vasárnap 19 órakor a DVTK a 
2. helyen álló Kazincbarcikát 
fogadja a megyei derbik min-
den bizonytalanságával. Utána 
az ugyancsak feljutásra aspirá-
ló Gyirmót lesz ellenfél Győr-
ben szeptember 5-én 20.15-től, 
majd a leginkább bajnokesélyes 
MTK következik itthon szep-
tember 11-én délután öt óra-
kor. Újabb botlások már nem 
férnek bele, ezzel mindenki 
tisztában van, nyilván az „új 
fiú” is. Tudhatta, mit vállalt el, 
fel. Kilenc pont megszerzésével 
viszont azonnal a mennybe jut, 
megnyerve a szurkolósereg bi-
zalmát, szimpátiáját. És utána 
már csak „sétagaloppnak” te-
kinthető az október 2-ai folyta-
tás Szentlőrincen, délután há-
romkor.                                     MN
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Kuznyecov Szergej lett a DVTK vezetőedzője. Fotó: DVTK.eu

Kuznyecov: a futballt a szurkolóknak játsszák

Jótékonysági céllal elárve-
rezi Miskolc MJV Önkor-
mányzata a Cseh László 
olimpiai bajnok által dedi-
kált úszósapkákat.

Tavaly novemberben ren-
dezték meg Miskolcon az Öt-
próba Úszónapokat. A ren-
dezvényen Cseh László két 
saját, dedikált úszósapkát 
ajánlott fel Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzatá-

nak. A hitelesítő okiratokkal 
ellátott, bekeretezett úszósap-
kák most árverésre kerülnek, 
és a befolyt összeget célzot-
tan, jótékonysági célra fordít-
ja az önkormányzat.

A kedvezményezettek kö-
zött van a Miskolci Éltes Má-
tyás Óvoda, Általános Iskola 
és Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézmény 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kórházi Tagozata és a 

Miskolci Állategészségügyi 
telep. Az aukciót 2022. au-
gusztus 23-ától szeptember 
30-áig tartják.

Jelentkezni kizárólag hoz-
zájárulási nyilatkozat kitölté-
sével lehet. Ez után szükséges 
megküldeni a nyilatkozatot 
az alábbi címre: kommunika-
cio@miskolc.hu

További információ a licit-
ről: https://www.miskolc.hu/
licit                                      MN

Az akadémiai elitképzés egy 
újabb fontos mérföldkőhöz 
érkezett, a 2022/2023-as sze-
zon során a DVTK Jeges-
medvék Jégkorong Sporta-
kadémia U16-os és U18-as 
csapatai részt vesznek az 
újonnan elinduló Bauer Elite 
Cup elnevezésű sorozatban, 
amelyben 3 ország (Ausztria, 
Szlovákia, Magyarország) 13 
csapata szerepel.

A színvonalas mérkőzé-
sek kiváló lehetőséget adnak 
arra, hogy a DVTK akadémia 
sportolóit magas szinten ver-
senyeztethessük és a játékosok 
továbbfejlődhetnek a minő-
ségi meccsek során szerzett új 
és izgalmas tapasztalatoknak 
köszönhetően. A szombati na-
pon meg is kezdi a mérkőzé-
sek sorát DVTK Jegesmedvék 
JSA a HC Košice otthonában, 
a Steel Arénában lép jégre az 
U18-as csapat. A Bauer Elite 
Cup hivatalos honlapja már 
elérhető az elitecup.eu oldalon

Licit Cseh László úszósapkáira

Rangos tornán a DVTK JJSA
Az Avasi Arborétumba vezető 
sétára várják az érdeklődőket.

A MIDMAR Kft. augusztus 
27-én 10 órára garantált sétát 
hirdet az Avasi Arborétumhoz. 
A séta a Tourinform Miskolc 
Irodától indul. Tavaly nagy siker 
övezte az Avasi Arborétumnál 
végződő garantált sétákat, ezért 
a MIDMAR Kft. idén is lehető-

séget biztosít arra, hogy a bel-
városhoz közeli fenyőkertet mi-
nél többen megismerhessék. A 
Tourinform Irodától induló sé-
tán több érdekességre is fény de-
rül. A résztvevők megtudhatják, 
hogy milyen almák „teremnek” 
a Szinva teraszon, hol találkoz-
hatunk botlatókövekkel, mi a 
kapcsolat a tejesedények és Szűz 
Mária között, vagy találkozha-

tunk-e dínókkal a Népkert kör-
nyékén. A közel 1,5 órás séta az 
Avasi Arborétumnál végződik, 
ahol most egyénileg lesz lehető-
ség megismerkedni a nyitvater-
mő növényekkel.

A részvétel nem igényel előze-
tes regisztrációt. A séta augusz-
tus 27-én, szombaton 10 órakor 
indul a Tourinform Miskolc Iro-
dától (Széchenyi u. 16.). 

Séta a nyüzsgésből a csendbe

Cseh László az ötpróbán. Fotó: Minap archív, Mocsári László

A DVTK akadémistái nemzetközi találkozókon vesznek részt, ami ki-
váló alkalom a megmérettetésre. Fotó: DVTK.eu

Hirdetés

A résztvevő csapatok: 
Michala Handzuša (Bans-
ká Bystrica) | Budapest JA 
| DVTK Jegesmedvék JSA | 
EC-KAC | EC Red Bull Salz-
burg | Eishockey Akademie 

 Steiermark | FEHA 19 | HC 
Košice | HKM Zvolen | HK Nit-
ra | Spišská Nová Ves | Újpes-
ti JA | Vienna Capitals.
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

AUGUSZTUS 29., hétfő 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Generációk (12) 
19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-je-
lentés (12) 19:25 Diagnózis (12) 20:00 Mis-
kolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

AUGUSZTUS 30., kedd 06:00 Az előző esti adás 
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 
Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-je-
lentés (12) 18:25 Sportpercek ism. (12) 19:00 
Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelen-
tés (12) 19:25 A deszka népe (12) 20:00 Mis-
kolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

AUGUSZTUS 31., szerda 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Idő-

járás-jelentés (12) 18:25 Egészségpercek ism. 
(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Idő-
járás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (12) 20:00 
Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés 
(12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

SZEPTEMBER 1., csütörtök 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 18:00 Miskolc Ma (hír
adó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 
Promenád (kulturális magazin) ism. (12) 19:00 
Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés 
(12) 19:25 Köztünk élnek ism. (12) 20:00 Mis-
kolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

SZEPTEMBER 2., péntek 06:00 Az előző esti adás 
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 Mis
kolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés 
(12) 18:25 Forgószínpad (12) 19:00 Miskolc Ma 
ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Ki
látó (közéleti magazin) (12) 20:00 Miskolc 

Ma ism. (12) 20:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 20:25 Film 
(12) 21:30 Képújság (12) 

SZEPTEMBER 3., szombat 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Krónika (12) 18:15 Időjárás-jelen-
tés (12) 18:25 Kilátó ism. (12) 19:00 Krónika 
ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 
Egészségpercek ism. (12) 20:00 Krónika ism. 
20:25 Film 21:30 Képújság (12) 

SZEPTEMBER 4., vasárnap 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése (12) 09:00 Képúj-
ság (12) 16:00 Hívőszó (12) 18:00 Krónika 
(12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Kilá-
tó ism. (közéleti magazin) (12) 19:00 Krónika 
ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 
Promenád ism. (12)  20:00 Krónika ism. (12) 
20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 
21:30 Képújság (12)

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

AUGUSZTUS 27., szombat
10:00 Nyüzsgésből a csendbe – Séta az 

Avasi Arborétumba, Tourinform Iroda

SZINVA ÖRÖKSÉG NAPOK
Közösségi programok: A Szinváért tenni aka-

ró emberek összefogásaként a meder tisz-
títása, hidak festése, egész napos közösségi 
játékok családoknak „Ismerd meg a Szin-
va-völgy csodáit!” címmel

AUGUSZTUS 28., vasárnap 
SZINVA ÖRÖKSÉG NAPOK 
LILLAFÜRED, FÜGGŐKERT

10.00 Perecesi Bányász Koncert Fúvós
zenekar

10.00 – 11.00 Kézműves foglalkozás a Há-
mori Waldorf Iskola vezetésével

„Vízikerekes hámoroktól a Kohászati Múze
umig” – a Magyar Műszaki és Közlekedési Mú-
zeum Kohászati Gyűjteményének programja

10.00-11.00 A Lillafüredi függőkertben 
múzeumpedagógiai foglalkozások

II. JÁNOS PÁL PÁPA TÉR
10.00 A Reményi Ede Kamarazenekar 

koncertje
11.00 A kiskakas gyémánt félkrajcárja a Mis-

kolci Csodamalom Bábszínház előadásában
12.00 A KÖDMÖN Formációs Táncegyüttes 

bemutatója
12.30 A Foot Fighterz Schoolcsoport 

break táncbemutatója
13.00 A Diósgyőri Jazz Tánc Klub bemu

tatója
14.00 A Miskolc Dixieland Band koncertje
15.00 Miskolc felfedezettjei – énekel Éva 

Bence, majd a Rebellions

KILIÁN, OTTHON TÉR
10.00 A Miskolci Mazsorett Együttes be

mutatója
10.15 „Forró vizet a kopaszra” a Kalamajka 

Bábszínház előadásában
11.15 A Diósgyőri Jazz Tánc Klub bemu

tatója
12.00 A 4Dance Club Tánc és Musicalstú

dió táncbemutatója
13.00 Miskolc felfedezettjei – énekel Éva 

Bence, majd a Rebellions
14.00 A Foot Fighterz Schoolcsoport 

break táncbemutatója
14.30 Miskolc felfedezettjei – Rézfúvós 

hangszeren játszik Lakatos Gyula
14.50 A Vasas Nyugdíjas Tánccsoport fel

lépése

15.10 A Grand Jeté tánccsoport műsora
16.00 A Miskolc Dixieland Band koncertje

GYŐRI KAPU, IFJÚSÁGI SPORTTELEP
10.00 Lúdas Matyi – a Galiba Társulat ze-

nés előadása
11.00 A Diri Dongó együttes gyermek

műsora
11.30 A Miskolci Mazsorett Együttes be

mutatója
12.00 Double Trombone Bandkoncert
13.00 A Zenével az Ifjú Tehetségekért Ala

pítvány előadása
14.00 Interaktív zumba a KÖDMÖN Formá-

ciós Táncegyüttes közreműködésével
15.00 The Acoustic Affairkoncert

ERZSÉBET TÉR
17.30 A Miskolci Mazsorett Együttes meg

lepetésprodukciója
17.45 Miskolc felfedezettjei – Rézfúvós 

hangszeren játszik Lakatos Gyula
18.00 A Miskolc Big Band koncertje
19.30 The Signkoncert
21.00 Szabó Balázs Bandájakoncert

SZINVA TERASZ
15.00 A Bányász Fúvós Zenekarok össze

vont zenekari koncertje
15.45 A Perecesi Bányász Koncert Fúvós

zenekar műsora
16.45 Miskolc felfedezettjei – a Tiszta-

kosz és az AkuPUNKtúra diákzenekarok 
koncertje

17.45 A Mintha Zenekar műsora
18.30 Vihula Mihajlo gitárművész előadá

sa és „Szinvahíd soroló” flashmob
19.30 A Miskolci Szimfonikus Zenekar kon

certje a Szinva tiszteletére

SZINVAPARK
10.00 Szinvavölgyi Néptáncegyüttes – 

flashmob
10.30 „Maminbaba” – a hordozós latin 

fitneszcsoport bemutatója
11.00 A Dallamok Szárnyán Művészeti 

Klub műsora
12.00 Az Örömdalkör Művészeti Klub mű

sora

SZEPTEMBER 2., péntek
Ruzsa Magdi  koncert, Lovagi tornák tere

SZEPTEMBER 4., vasárnap
Régiségvásár, Széchenyi utca
Csodamalom Nyitogató Családi Fesztivál, 

Csodamalom Bábszínház

PROGRAMAJÁNLÓ 

Hirdetés

A Miskolc Televízió 
Hívőszó című műsorá-
ban augusztus 28-án, 
vasárnap, 16 órától a 
Avas-déli Isteni Ige 
templomból közvetí-
tenek. Szent Liturgiát 
bemutatja: Boronkai 
József parókus. 

A hámori Kelemen Di-
dák-kápolna Szent Lajos 
király búcsúját 28-án, va-
sárnap tartják. Az ünnepi 
szentmise 11 órakor kez-
dődik.

HARANG-HÍREK

Hét helyszínen, három napon 
át mutathatják meg a miskol-
ciak, milyen értékek mentén 
kötődnek a Szinva patakhoz.

A Szinva Örökség Napok egy 
új kezdeményezés, amely a re-
mények szerint hagyománnyá 
válhat. Augusztus 28-áig számos 
program várja a miskolciakat 
tudományos, kulturális és mű-
vészeti területen Lillafüredtől 
egészen a belvárosig. Fontos sze-
repet kapnak a Szinva mentén 
élő közösségek, amelyek aktív 
szerepet vállalnak a lebonyolí-
tásban. A szervezők hétfőn saj-
tótájékoztatón beszéltek a spe-
cifikusan a miskolciságot éltető 
rendezvényről.

„Legyünk büszkék értékeink-
re: a tudományra, a kultúrára és 
a művészetre” – fogalmazott Ve-

res Pál polgármester, a rendez-
vény fővédnöke arra utalva, hogy 
a programokban a közösségek 
mellett azok a miskolcikumok 
köszönnek vissza, amik különle-
gessé teszik számunkra a várost.

– A város közösségeinek fej-
lesztése és aktív társadalmi rész-
vételük elősegítése a jelenlegi 
városvezetés számára az egyik 
legfontosabb alapelv. Ehhez il-
leszkedően komoly szerepet kap 
az állampolgárok aktivizálása. 
Például közösségi szemétszedő 
akciót szerveznek a Szinva med-
rének takarítására, illetve a pata-
kon található egyik hidat is társa-
dalmi összefogásban festik majd 
le – fogalmazott Varga Andrea 
alpolgármester, aki a programok 
szakmai védnökségét vállalta 
magára. Fedor Vilmos, a Szinva 
Örökség Napok ötletgazdája és 

alapítója hangsúlyozta, hogy a 
múltat használni kell, és legyünk 
rá büszkék. „A Szinván keresz-
tül mutatjuk meg az értékeket, 
a miskolciak pedig magukat” – 
összegezte a rendezvény céljait. 

A kultúra mellett fontos szerepet 
kapnak a tudományok is a ren-
dezvényen. A Miskolci Egyetem 
Földtudományi Kara a pénteki 
nyitónapon konferenciát tartott.

KIRÁLY CSABA

Legyünk büszkék értékeinkre...

A szervezők hétfőn sajtótájékoztatón ismertették a rendezvény rész-
leteit. Fotó: Horváth Csongor
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Az Erzsébet téri rendezvényen természetesen a helyi termelők portékái, kóstolói is nagy szerepet kaptak. Ha a hónap harmadik vasárnapja, 
akkor termelői nap – ezt nagyjából minden miskolci tudja, de a népszerű rendezvényt a környező településeken is számon tartják. A mostani 
program az augusztus 20-ai ünnepi programsorozat záróakkordja lett, így nem csoda, hogy a helyi termelők portékái mellett középpontba 
került az új kenyér, a pénteken kezdődött Bükki Borok Napja miatt pedig sok helyi nedű is. Fotó: Mocsári László

Helyi termékekkel zárult az ünnep

Gazdikereső
Ezen a héten Hunort (6197.), 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: Búza tér
Fajta: keverék
Kor: 1 év
Neme: hím
Szín: zsemlesárga
Súlya: 18 kg
Magasság: 48 cm

A Búza téren, a buszok kö-
zött kóborolva kéregetett 
élelmet az emberektől, mi-
kor rátaláltak. Hunor egy fia-
tal, játékos és kedves kutyus, 
megérdemel egy szerető ott-
hont.

Hirdetés

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) Egy rossz pillanatban érkező ap-
róság nemcsak a terveit boríthatja fel, de sok plusz gon-
dot és teendőt is okozhat. Az élet azonban a váratlan 

helyzetekről szól, jobb, ha ezen nem is bosszankodik.

Bika (04. 21.–05. 21.) Gyorsan dönt, és lehet, hogy 
később, amikor lesz ideje átgondolni a helyzetet, már 
nem lesz olyan biztos abban, hogy a helyes utat vá-

lasztotta. Ne ostorozza magát, azt tette, amit tennie kellett.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Valaki a szebbik arcát mu-
tatja ön felé, de a valóság korántsem ilyen vonzó. Ne 
restelljen a színfalak mögé nézni, mielőtt végleges 

döntést hoz, mert amit ott lát, megváltoztathatja a véleményét.

Rák (06. 22.–07. 22.) Úgy érezheti, hogy a feje fölött 
történnek az események, és zavarja, hogy nincs hatása 
azokra. Próbáljon minél előbb visszaülni a nyeregbe, ne 

vesztegesse az idejét!

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Olyasmibe keveredhet, 
ami nem kifejezetten tesz jót önnek, azonban még 
nem késő felismerni, melyik a helyes irány. Időnként 

mindenki hibázik, de ne feledje, hogy van visszaút.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Jól halad a teendőivel, és talán 
még arra is marad ideje, hogy lazítson egy kicsit. Kivé-
telesen ne olyasmivel foglalkozzon, amivel másoknak 

kedvezhet, hanem koncentráljon kicsit saját magára!

Mérleg (09. 24.–10. 23.) A kíváncsisága olyan he-
lyekre viheti, amelyek nem éppen veszélytelenek, de 
úgy érzi, ha cserébe választ kap a kérdéseire, akkor az 

megéri a kockázatot.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Teljes erejével a munkahe-
lyi céljaira koncentrál, mert érzi, hogy közel van az a cél, 
amiért régóta dolgozik. Azért közben azt is vegye észre, 

ha valaki a segítségére szorul, még ha ezt nem is mondja ki!

Nyilas (11. 23.–12. 21.) A segítség néha jól jön, de ön 
is tudja, hogy ára van, amit meg is kell fizetnie. Néha 
pedig, amikor erre kerül a sor, már úgy érezheti, jobb 

lett volna, ha egyedül oldja meg a gondjait.

Bak (12. 22.–01. 20.) Vegyen egy nagy levegőt, és 
engedjen el valamit, ami már régóta a múltba köti, és 
nem engedi, hogy továbbhaladjon a kijelölt útján. Az 

elválás fájdalmas lehet, de megkönnyebbülést hoz.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Eddig jól követte a terveit, 
ne térjen el az utolsó pillanatban a kijelölt útvonaltól 
még akkor sem, ha más kalandok csábítják. Ha most 

következetes marad, annak meglesz az eredménye.

Halak (02. 20.–03. 20.) Romantikát ígérnek a csilla-
gok, de csak akkor, ha ön is készen áll arra, hogy feltárja 
valaki előtt a szívét. Ha úgy érzi, erre még nem áll ké-

szen, akkor jobb lesz nem játszani a tűzzel.

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. 
szeptember 14. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. 

A helyes megfejtések beküldői között könyv utalványt sorsolunk 
ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja.
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Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk cí-
mére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: „Mindenkit 
érhet jogeset”. E-mail: info@mikom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. 
Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

SudokuAkkor és most. Bár az új felvételen a növények miatt csak a ke-
rítés látszik, mindkét felvétel a Semmelweis (tag)kórház – vagy 
régi nevén Borsod Vármegyei Erzsébet Közkórház – előtt készült. 
Az épületegyüttes Adler Károly városi főmérnök tervei alapján 
épült, 1900. december 2-án adták át. A kórház négy épülettel, ösz-
szesen háromszázhuszonhat ággyal kezdte meg működését. Az 
egészségügyi intézmény az idők során folyamatosan bővült: míg 
1901-ben 3471 beteget, addig 1940-ben – már 900 ággyal – tizen-
hétezer embert látott el. A második világháború során találat érte 
a kórházat is, ám a betegellátás akkor nem itt zajlott. 1945-ben a 
visszaköltözés és a helyreállítás is megkezdődött, később pedig 
rendelőintézettel is bővült. A Semmelweist és a Vasgyári Kórházat 
2008-ban összevonták Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi 
Központ és Egyetemi Oktatókórház néven, 2017-ben pedig a me-
gyei és a városi kórház integrációja is megtörtént. A Semmelweis 
2020-ban és 2021-ben, a koronavírus-világjárvány idején járvány-
kórházként működött. (Tajthy Ákos szövege, Sáfrány Gy. József ké-
peslapja, Juhász Ákos fotója)

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

Miskolci Napló
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