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SZABADTÉRI FITNESZPARK A NÉPKERTBEN

Új eszközökkel bővült a népkerti fitneszpark. A több millió forintos fejlesztésnek köszönhetően a népszerű kültéri edzőterület 50
négyzetméteren hat eszközzel gyarapodott. Az új kondigépeket
azonnal használatba vették a miskolciak. Fotó: Juhász Ákos

1000 NAP, EREDMÉNYEK, REMÉNYEK ÉS VESZÉLYEK
Interjú a 2. oldal

SZÁMLAMAGYARÁZÓ: EZÉRT ANNYI, AMENNYI
Elemző írás a 3. oldalon

A HORVÁTH-TETŐ UTÁN IS SZÉPÜL AZ AVAS
Cikk az 5. oldalon

Gondoskodó Miskolc – a családokért
Széles körű, több területre is
kiterjedő intézkedéscsomagot jelentettek be Miskolc vezetői szerdán.
Az elszabadult energiaárak okozta többletköltségek,
a kiszámíthatatlan gazdasági környezet Miskolc önkormányzatának költségvetését
is drasztikusan érintik. Ennek
ellenére a város vezetése fontosnak tartja, hogy a miskolci családokat segítse, terheiket
csökkentse. Erről szól a Gondoskodó Miskolc program,

aminek részleteit sajtótájékoztatón ismertették a város vezetői a Szent István téren.
Veres Pál polgármester azzal indokolta az intézkedéscsomag bevezetését, hogy rendkívüli időszakot élünk, hiszen
a koronavírus-járvány után
újabb krízishelyzet nehezíti a
mindennapjainkat. Jelentősen
drágult minden, az energiaárak elszabadultak, és ez érint
mindenkit: önkormányzatokat, intézményeket, vállalkozásokat – de a családokat is.
Nekik igyekszik segíteni a vá-

Sajtótájékoztató a Szent István téren. Fotó: Horváth Csongor

ros. – A kormányzati szereplők
bizonytalanok abban, milyen
változások befolyásolják majd
az életünket. Ebben a nehéz
helyzetben fontos szerepe van
tehát a városnak, éppen ezért
a Nagy-Miskolc-program keretében meghirdetett Gondoskodó Miskolc szociális- és
támogatócsomagot kibővítjük
– jelentette be a városvezető.
Rámutatott, az intézményrendszer, az alap- és közszolgáltatások, valamint a Holding
és tagvállalatainak működtetéséhez szükséges energiafogyasztás többletköltsége jövőre megközelítheti akár a város
költségvetésének a felét is (ez elérheti a 15-20 milliárd forintot
– a szerző). – A bölcsődéknek,
az óvodáknak, az egészségügyi
és szociális intézményeknek,
az idősotthonoknak működniük kell, és prioritást élvez
a közlekedés biztosítása. De
mindent megteszünk a munkahelyek megőrzése érdekében
is – húzta alá Veres Pál.
Folytatás a 3. oldalon

Véghajrában az Y-híd kivitelezése
A híd, a turbókörforgalom és a
hozzájuk kapcsolódó útszélesítések és útépítések is jó ütemben haladnak, hangzott el a
szombati sajtótájékoztatón.
Hamarosan elkészül Miskolc
komplex közlekedésfejlesztési
projektjének, azaz Y-hídnak és a
hozzá kapcsolód útfejlesztéseknek az első üteme – ezt jelentette be a helyszínen, vagyis az új
hídon tartott sajtótájékoztatón
Nyul Zoltán, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF)
beruházási vezérigazgató-helyettese, Csöbör Katalin ország
gyűlési képviselő és Veres Pál,
Miskolc polgármestere. Az elkészült híd mindenkit kárpótol

majd, hiszen már most is látszik, hogy mennyire impozáns
lesz. A kivitelezés a végéhez közeledik, az Y-híd szerkezete már
teljes egészében elkészült, a dilatációs szerkezeteket is beépítették, már csak néhány, az építkezés volumenéhez képest kisebb
munka van hátra, így várhatóan
decemberben birtokba vehetik
az autósok.
Veres Pál mérföldkőnek nevezte azt, hogy a fejlesztés elkészülhet, mivel a városban évtizedes
igény volt arra, hogy megoldják
a Martinkertváros és Szirma belvárossal való kapcsolatát, mint
ahogyan az is, hogy a hármas
főúton beérkezőket kitereljék a
belvárosból, és létrejöjjön egy al-

ternatív útvonal. A NIF közleménye úgy fogalmaz: a beruházás
előnyeit hamarosan érezhetik a
közlekedők, mivel az Y-híd, az
új körforgalom és a Vörösmarty utca négysávossá bővítésének
év végi átadásával – valamint a
kapcsolódó beruházások jövő
tavaszi befejezésével – megszűnnek a környéken csúcsidőben jelentkező torlódások és egyszerűbbé válik a Tiszai pályaudvar
megközelítése is. A beruházás a
Technológiai és Ipari Minisztérium megbízásából a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
beruházásban hazai forrásból
valósul meg. A kivitelezést a HeDo Kft. végzi nettó 13,5 milliárd
forint értékben.
TAJTHY Á.

SZÍNES PROGRAMOK AZ AVASON. A családi napot első alkalommal, de hagyományteremtő céllal szervezték
meg. Színes programokkal várta az érdeklődőket a Testvérvárosok útján, a 14. szám mögötti téren szombaton az első ízben megrendezett Családi nap #Önökért című program. A rendezvény házigazdája Sebe-Gazdig Judit, Miskolc 3-as számú választókerületének önkormányzati képviselőjelöltje volt. A közösségépítés
minden városrészben nagyon fontos, ennek a programnak pedig ez az egyik fő célja. Fotó: Juhász Ákos
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1000 nap, eredmények, remények és veszélyek
Veres Pál polgármesterrel
beszélgettünk a 2019 ősze óta
eltelt időszak eredményeiről,
az elszabadult rezsiárak hatásáról és a jövő kilátásairól.

– A múlt hónapban lépte át
az ön hivatali ideje az 1000.
napot. Tudjuk, hogy nem voltak könnyű évek, de hogyan
látja ön a mögöttünk lévő időszakot?
– Hihetetlenül nehéz ezer
napon vagyunk túl, hiszen sáskajáráson kívül szinte minden
volt ebben a két és fél évben.
Volt világjárvány, lezárások,
kormányzati elvonások, de
büszkén mondhatom, hogy
Miskolc működik, a buszok
járnak, a szemetet rendben elviszik, működnek az óvodák,
a szociális intézmények. Talán
apróságnak tűnik, de becsüljük meg, mert én úgy gondolom, hogy még nehezebb idők
jönnek. Szerencsénkre nemcsak a nehézségek, hanem számos fejlesztés is fémjelzi ezt az
időszakot, hiszen például megújul Miskolctapolca, újjászületett a Horváth-tető és az egykori Szentpáli-iskola évtizedeken
át méltatlanul pusztuló épülete. Tíz elektromos busszal bővítettük a miskolci buszflottát,
aminek fanyar humora, hogy a
mostani energiahelyzet igazolja, hogy előrelátóak voltunk.
Bérlakásprogramunkkal első
lakáshoz segítjük a miskolci fiatalokat, a Covid legnehezebb
időszakában pedig elsőként segítettük a helyi vállalkozásokat
és a lakosságot.
– A hírek szerint a következő
hónapokban minden eddiginél
rosszabb anyagi helyzetbe kerülhetnek a hazai önkormányzatok. Hogy áll most Miskolc?
– Ez egy egészen összetett
kérdés, hiszen az örökség, az
elmúlt egy év és a közeljövő keveredik ebben. Miskolc elsők
között kongatta meg a vészharangot 2021 év elején. Alaposan, pontosan, tisztességesen
tájékoztattuk a miskolciakat,
hogyan áll a város kasszája. Világosan elmondtuk, hová vezet
a bevételek csökkenése, a kormányzati elvonások, bemutattuk a költségvetés szerkezetét
és a takarékossági lépéseket. Ez
volt a Számadó. A valóságot írtuk le, minősítés nélkül, mert
láttuk, hogy nehéz időszak jön,
és a miskolciakat mi nem alattvalóként, hanem partnerként
kezeljük. Elmondjuk a jót és a
rosszat egyaránt.
– És most mit tud elmondani? Mi lesz ősszel és télen az
energiaárakkal, a rezsivel? Hogyan érinti ez Miskolcot?
– Ma még senki sem tudja pontosan, mit hoz az ősz és
a tél, mennyi pluszterhet ró a
miskolci önkormányzatra, a
miskolci intézményekre, a vá-

Veres Pál, Miskolc polgármestere. Fotó: Polgármesteri Hivatal

rosi cégekre és a miskolci családokra a brutális rezsidrágulás. Számolunk és készülünk
a legrosszabb forgatókönyvekre is, hiszen rengeteg még
a bizonytalanság. A kollégákkal folyamatosan elemezzük a
várható helyzetet, igyekszünk
gondoskodni, amiről csak lehetséges, mert azon dolgozunk, hogy Miskolc gondoskodó város maradjon. Látnunk
kell, hogy a válság a küszöbön,
az energiaárak elszabadultak,
és sosem látott infláció nehezíti hétköznapjainkat. A miskolci önkormányzatnak pedig
ugyanazokkal a nehézségekkel kell nap mint nap megküzdenie, amelyekkel a miskolci, a magyar családoknak
is: elszabadult energiaárakkal, kiszámíthatatlan gazdasági környezettel, fékevesztett
áremelkedéssel.
– Hogyan tud Miskolc gondoskodni? Hiszen legutóbb
is azt mondta, és most is azt
mondja, hogy nehéz a gazdasági helyzet.
– Hónapok óta dolgozunk azon, hogy a Nagy-Miskolc-program
Gondoskodó
Miskolc szociális- és támogatócsomagját bővíthessük, hogy
az önkormányzat szűkös anyagi helyzetének ellenére is segíthessék a miskolci családokat.
– Ez így azért eléggé általános. Lehet tudni valamit a
konkrétumokról is?
– Természetesen lehet. A
minap jelentettük be, hogy
LED-csereprogramot indítottunk, amely korszerűbb izzókat, olcsóbb villanyszámlát,
éves szinten akár 50 ezer forintos megtakarítást is jelenthet
a miskolci családoknak. Szintén a rezsihez tartozik, hogy a
MIVÍZ Kft. december 31-éig

Led-csere program
Szeptember 12-én, hétfőn – a CYEB jóvoltából – Miskolcon
is elindult a LED-csereprogram, amely korszerűbb izzókat, olcsóbb villanyszámlát, éves szinten akár 50 ezer forintos megtakarítást is jelenthet a miskolci családoknak. Minden Miskolcon élő személy, aki villanyszámlát fizet és ezt igazolni tudja,
jogosult az ingyenes programban való résztvételre. A progamban partnere a CYEB Energiamegoldások Kft.
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elengedi a kamatot azoknak,
akik rendeznék tartozásukat,
de jegyzői engedéllyel a legfeljebb négylakásos, de nem társasházi vagy lakásszövetkezeti lakóingatlanokban élőknek
is lehetősége van kedvezményes földgáz igénylésére. Városvédelmi Alapot hozunk
létre annak érdekében, hogy
a város működése során az
energiaárakból eredő többletköltségeket biztosítani tudjuk,
rendszeresen ülésező Városvédelmi Egyeztető Testületet
hívtunk össze az energiaválság
következtében kialakuló krí
zis
helyzettel kapcsolatos krí
zismenedzsment feladatainak
ellátása érdekében. Ingyenes,
lakossági energetikai tanácsadást indítunk, dolgozunk a
jelenlegi támogatási rendszer
átalakításán, hogy rezsitámogatást és lakásfenntartási támogatást kaphassanak a legrászorultabbak, de idén is lesz
szociális tűzifaosztás, illetve
megkönnyítettük és ingyenessé tettük a lakáscserét azoknak, akik kisebb lakásba szeretnének költözni. Dolgozunk,
mert máshogy nem lehet, mert
csak így, együtt tudunk megküzdeni ezzel a helyzettel,
csak együtt tudjuk teljesíteni
az előttünk álló feladatokat, és
leküzdeni az elképesztő nehézségeket.
– Ezek szerint a város felkészült egy várható válságra?
Igen és nem. Igen, mert
mindent megteszünk, ami az
erőnkből és a lehetőségünkből telik. Folyamatosan egyeztetünk a hivatal egységeivel, a
városi intézményekkel, a Miskolc Holdinggal és tagvállalataival. Naprakész adatokkal
rendelkezünk a költségvetésükről, és természetesen takarékos működésre utasítottuk
őket. Elemezzük valamennyi
lehetséges takarékossági intézkedés várható hatását. És nem,
mert valójában nem tudjuk,
hogy mekkora bajt okoz majd
ősszel és télen az energiaárak
emelkedése, hiszen még nem
tudjuk, mik lesznek az új árak.
Csak becsülni tudunk.

– És mi a legrosszabb forgatókönyv?
– Nem ez a fontos, hogy mi
lehet a legrosszabb, hanem
az, hogy mi lesz Miskolc válasza erre. A mi válaszunk pedig az, hogy minden erőnkkel
megvédjük a munkahelyeket,
biztonságba helyezzük az intézményeinket és megóvjuk a
legfontosabb városi szolgáltatások működőképességét.
– Mindezek mellett, hogyan
készül Miskolc a következő fejlesztési időszakra?
– Júliusban elkészült Miskolc következő hétéves fejlesztési terve, amelyben azt
rögzítettük, hogy a városnak
emberközeli fejlesztésekre van
szüksége, olyan fejlesztésekre,
amelyeknek középpontjában
a miskolci emberek és a miskolci közösségek állnak. Úgy
gondoljuk, hogy olyan programokra van szüksége Miskolcnak, amik könnyebbé, kényelmesebbé és egészségesebbé
teszik az életet városunkban.
A fejlesztések alapjául szolgáló Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és a TOP
Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) foglalják ös�sze a város jövőképét, illetve

megfogalmazzák azokat az
irányvonalakat és fókuszpontokat, amelyek a városfejlesztés szempontjából prioritást
élveznek. Miskolc az egyetlen
kiemelt státuszú település a
megyében, ezért a TOP Plusz
(Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz)
keretében 31,85 milliárd Ft
támogatás lehívására lesz jogosult a következő években,
és a források igénybevételéhez kapcsolódó elvárás, hogy
az érintett település rendelkezzen városfejlesztési stratégiával, előkészített programokkal, ezért Miskolc Megyei
Jogú Város Önkormányzata
már 2021 őszén megkezdte
felkészülését a támogatási ös�szegek fogadására, azok hatékony és eredményes felhasználására.
– Mik a legfontosabb területek ebben a programban?
– A következő korszak fejlesztéseinek zászlóshajói az
Avastető továbbfejlesztése, a
városrészi központok funkcionális fejlesztése, a Szent István
tér komplex átalakítása és megújítása, a Szinva „zöld folyosó”
kialakítása, Martinkertváros
és Szirma városrészek csapa-

dékvíz-elvezető rendszerének
kiépítése, kerékpárúthálózat
bővítése és a belterületi utak
felújítása.
– Aggasztó azonban azt olvasni, hogy az EU-tól sem
biztos, hogy számíthat Magyarország a betervezett támogatásokra. Hogyan érinti ez
Miskolcot?
– Nos, akár egészen érzékenyen is érintheti. Ha Magyarország kevesebb forrást kap,
akkor Miskolcnak is kevesebb
jut, de ezzel nem tudunk mit
kezdeni. A kormány felel az
EU-val való tárgyalásokért, az
ország energiapolitikájáért, a
forint-euró árfolyamért, a kormánynak és a jegybanknak
van hatása az inflációra. Mi
itt csak elszenvedjük ezeket, és
igyekszünk életben maradni a
háborgó tengeren, és megóvni azt, amink van. Mi tudjuk,
hogy nagyon komoly, és nagyon nehéz küzdelem áll előttünk, és ismét erőn felül kell
majd teljesítenünk, hogy túléljük ezt is, ahogyan túléltük a
mögöttünk álló ezer napot is.
És azt is megtanultuk az elmúlt
ezer napban, hogy mi, miskolciak végül egymásra számíthatunk csak igazán.

GONDOSKODÓ MISKOLC
Jelenlegi programelemek:
l LED-csereprogramot indított Miskolc
l A MIVÍZ Kft. december 31-ig elengedi a kamatot azoknak,

akik rendeznék tartozásukat
l Jegyzői engedéllyel a legfeljebb négylakásos, de nem tár-

sasházi vagy lakásszövetkezeti lakóingatlanokban élőknek
is van lehetőségük kedvezményes földgázigénylésre
l Miskolc önkormányzata Városvédelmi Alapot hozott létre
annak érdekében, hogy a város működés során az energiaárakból eredő többletköltségeket biztosítani tudják
l Veres Pál polgármester rendszeresen ülésező Városvédelmi Egyeztető Testületet hívott össze az energiaválság
következtében kialakuló krízishelyzettel kapcsolatos krízis
menedzsment feladatainak ellátása érdekében
l Ingyenes, lakossági energetikai tanácsadást indított az önkormányzat a miskolciak részére
l A városvezetés a jelenlegi támogatási rendszer átalakításán
dolgozik annak érdekében, hogy rezsitámogatást és lakásfenntartási támogatást kaphassanak a legrászorultabbak
l Idén is lesz szociális tűzifaosztás
l Biztosítják a mobilitást az önkormányzati ingatlanokban:
megkönnyítették és ingyenessé tették a lakásváltást azoknak, akik kisebb lakásba szeretnének költözni
l A Paktum Foglalkoztatási program keretében rendszeresen
egyeztetnek a városi partnercégekkel a jelenlegi helyzet
kezelésének lehetőségeiről

Folyamatos az egyeztetés a hivatal, a városi intézmények és a Holding szakembereivel. Fotó: Polgármesteri Hivatal
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NÉZŐPONT

Nemzeti orosz rulett,
csőre töltött tanárokkal

Oké, voltak rossz tanáraim, persze hogy voltak. Nagy átlagban véve ötből négyet mégis jó
szívvel ajánlok (a számok terén olyan ez, mint
egy megcsavart fogkrémreklám). Hatévesen engem is benyelt a közoktatás bálnája, hogy aztán,
hipp-hopp, közel húsz év gyomortraveling után
felköhögjön a felnőtt élet partjainál, a bibliai
Miskolc mellett. Tekintve, hogy Sajószentpéterről indultam, nem nevezhető nagy útnak. Spirituális értelemben
mégis minimum Magellánnak érzem magam. Mint akit megkerült a Föld. Velem együtt változott meg a világom is.
Mondanám, hogy ezen az úton – a bálnás metaforáról térjünk
át a hajóallegóriára – én voltam a matróz, aki keserves munkájával vitte célba a bárkát, de nem lenne igaz. Én a hajó voltam,
édesanyám a kapitány és a tanárok a matrózok, akik vérrel verítékkel tartottak az úton. Mit hajó? Egy elszabadult Titanic, ami a
legénységnek köszönhetően valahogy mégis megúszta a jéghegyet.
Fent beszéltünk a rossz tanárokról. Nos, én rossz diák voltam.
Ötből négyen tuti nem ajánlanának. Akkor kezdtem érezni,
hogy nehéz eset vagyok, amikor anyám külön füzetet pakoltatott be velem általános másodikban, amit a napközis tanárnak minden délután oda kellett adnom, hogy beírja, miképp
viselkedtem aznap. Felsőben ez fokozódott: verekedések, nemtanulások, puskázások, minden csínyben bennelevések húzták
le az amúgy egész tűrhető átlagomat. Volt egy barátom a lakótelepen. Őt a többi szülő Rettegett Istvánnak nevezte, mégsem
tudták eldönteni, melyikünk a rosszabb. Gimiben minden nagyobb léptékbe került. Volt például egy háziversenyünk a barátaimmal: ki tud nagyobb kamuval leigazoltatni egy hiányzást
az ofőjével. Az egyik haveromat így rabolta el egyszer a miskolci maffia matekóráról, én pedig így fulladtam bele úszásoktatáson a Selyemréti strand nagymedencéjébe, amit szerencsésen
túléltem, de a feltámadáshoz ki kellett hagynom egy dupla angolt. Ezek után jött az egyetem. No comment.
Huszonöt évesen kezdtem változni, mára talán a legtöbb va
dócságot levetettem. Nehéz út volt, de nekem könnyebb, mint
azoknak, akik kísértek. És vannak, akik nem gimiben állnak
helyt. A pedagógushelyzetet látva elgondolkodom, mennyivel lett
volna hosszabb az utam, ha nem csak ötből egy oktatóm lett volna
unott, motiválatlan, érezte volna kevésbé elhivatottnak és inkább
alulbecsültnek magát. Szerencsés vagyok, két pályakezdő tanár
ismerősöm is van. Ők szokták mondogatni, hogy „anyámnál lakom, Babettával járok, macskám van, és ne tüntessek?” Ilyenkor
elgondolkodom, ha képzett szakemberek tömege nem feszít egyetegyet a vitorlámon a kellő időben, hová jutottam volna? Megfordítom a kérdést: ha a tanárok egy része elhagyja a pályát, vagy rá
se lép, akkor mi lesz a nehéz esetekkel? És a könnyűekkel? Egy biztos: minden hiányzó oktató egy-egy újabb golyó a tárban ehhez a
nemzeti orosz ruletthez.
BÁJER MÁTÉ
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Számlamagyarázó: ezért annyi...

Amit hoz a csökkentett árú
energia, elviszi a bődületesen
magas rendszerhasználati díj.

„Mi fény tör át az ablakon?”
– tette fel híres kérdését Shakes
peare. Ma, bő négyszáz év
vel később, a fő kérdés már az:
mennyibe is kerül ez a fény?
Az energiaárak ugyanis elsza
badultak, ez a gázra ugyanúgy
érvényes, mint a villanyra. A
folyamat 2021-ben kezdődött,
az Ukrajna ellen idén tavas�
szal indított orosz invázió pedig
újabb, ugrásszerű növekedést
eredményezett. A kormányzati
portálokon gyakran találkozni
olyan cikkekkel, amelyek hir
detik, hogy a magyar rezsicsök
kentés ebben a kritikus helyzet
ben is tartja magát az európai
nagy átlaghoz képest. Gyakori
példa Berlin, ahol 2021 máju
sában 33,29 eurocentbe került
egy kilowattóra, ugyanez egy
évvel később már 42,67 euro
cent volt. Budapesten a hatósá
gilag fixált ár 2022 májusában
egészen pontosan 10,17 euro
cent volt, ami 23 eurocenttel
még olcsóbb is, mint tavaly eb
ben az időszakban volt. A má
jusi villanyárakat nézve már
csak Belgrád előz meg minket
olcsóságban. Azt is nagy öröm
mel tudatták, hogy továbbra is
érkezik az olcsó orosz gáz – az
már más lapra tartozik, hogy a
Népszava májusban közzétett
számítása szerint 2017 óta 7,8
százalékos feláron vettük a gázt
a világpiaci árakhoz képest.
A nyomott árak tükrében
még az is észszerűnek hathat,
hogy a kormány felülvizsgálta
az eddigi szabályozást, és mó
dosította azok körét, akikre
vonatkozik a rezsicsökkentés.
Húztak egy képzeletbeli átlagot,
és aki az alatt fogyaszt, tovább
ra is a megszokott mennyiséget
fizeti. Jogosnak tűnik, hiszen

Sokaknak gondot jelent majd a sárga csekkek kifizetése. Fotó: Juhász Ákos

háború van és energiaválság. A
tapssal azonban várjunk még,
azt a trükk után szokás. Trükk
pedig itt is van.
Rengeteg fogyasztói panaszt
olvasni különböző fórumokon:
nem értik az emberek, mit mi
ért kell fizetniük. Ha továbbra
is olcsó az energia, miért nőtt
a számla? Szerkesztőségünket
is megkeresték ilyen történe
tekkel: volt, aki arról számolt
be, hogy a felhasznált köbméter
gáz után fizetett 51 ezer forin
tot az első módosított, augusz
tusi számlával, míg másnak 1
köbméter után 15 ezer forintot
számláztak ki. A legtöbben ál
talában azt sérelmezik, hogy át
láthatatlan, ezáltal pedig ellen
őrizhetetlen az elszámolás. Ha
véletlenül becsúszik valahol a
szolgáltató részéről egy egysze
rű matematikai hiba, hogy veszi
észre a felhasználó, hogy csak a
számításban volt a baki, ha nem
tudja tételesen levezetni, hogy
mit miért fizet? Sokan ugyanis

azt sem értik, hogyan áll össze
a számlájuk.
A villanyszámla például
nem csupán a felhasznált ener
gia árából áll. Erre jönnek az
elosztási és egyéb díjak is. Itt
érdemes leszögezni, hogy ha
zánkban a villamosenergia-el
látottság 99 százalékos lefe
dettségű, tehát nehezen találni
olyan házat, ahol kandallóval
fűtenek és gyertyával világíta
nak. Ebből következik, hogy a
számla szinte mindenkihez el
jut, tehát rengeteg embert érin
tő kérdésről van szó. Ám itt
két részre osztható a történet.
Az ipari felhasználókra a ver
senypiaci ár vonatkozik, míg
a lakosságot és a közintézmé
nyeket érinti a rezsicsökkentés.
Ám a kiszámlázott árnak csak
egy része az energia maga, ami
a villamos energia előállításá
hoz szükséges anyagok – mint
a szén, a gáz vagy az olaj – vi
lágpiaci árait követi. Emellett
fizetünk rendszerhasználati dí

jat, adókat és járulékokat. Utób
biakat a legdrágábbak között
tartják számon az unióban, és a
számláink nagyobb részét ezek
teszik ki. A Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hiva
tal júniusi adatai szerint Buda
pesten a gázszámlának maga a
földgáz ára 51,43 százalékát te
szi ki, addig az energia csupán
34,43 százaléka annak, amit az
áramért fizetünk: a többit el
viszi a rendszerhasználati díj
és az adó. Egyik kezével tehát
varázsol a kormány, a másik
kal eltüntet. A trükköt a tap
soló nézők pedig nem látják
– a számlán legalábbis nem kö
szön vissza. Sőt, az MVM on
line számlamagyarázója sem
tesz említést rendszerhasználati
díjakról. Így a fogyasztó a saját
találékonyságára, és az ügyfél
szolgálatok hívásvárakoztató
polifonikus zenéire támaszkod
hat, ha meg akarja tudni, miért
annyi az annyi. Csíny letudva.
BÁJER MÁTÉ

Bővülhet a rezsitámogatottak köre Miskolcon
Széles körű, több területre is
kiterjedő intézkedéscsomagot
jelentettek be Miskolc vezetői
az árak elszabadulása miatt
várható nehéz helyzet kezelésére szerda reggel a Szent
István téren.
Folytatás az 1. oldalról

Egy nehéz helyzetnek né
zünk elébe, de ez nem akadá
lyoz meg minket abban, hogy a
miskolciakat elsőként, és ahogy
erőnkből kitelik, támogassuk –
hangsúlyozta Varga Andrea al
polgármester a szerdai sajtótá
jékoztatón. Rámutatott: ehhez
az elmúlt 3 év sikeres munkája
adja meg az alapokat, rendel
kezésre áll a megfelelő humán
erőforrás és kapacitás is az in
tézkedéscsomag bevezetésére
és működtetésére.
Varga Andrea alpolgármes
ter bejelentette, hogy kibővül
azok köre, akik szociális lakás
támogatást igényelhetnek. És
szeretnék bővíteni azok körét,
akik igénybe vehetik az önkor
mányzati rezsitámogatást, az
intézkedés részletei még kidol
gozás alatt állnak. Folytatódik
a 2019-ben megreformált szo
ciális tűzifaprogram – folytat
ta –, sőt már arról is egyeztet a
városvezetés, hogyan tudnák

növelni a rendelkezésre álló fa
mennyiséget. Aztán: ingyenes
energetikai tanácsadást indí
tanak az önkéntes klímanagy
követek és mérnökök együtt
működésével – velük tudják
majd egyeztetni a miskolciak,
hogyan takarékoskodhatnak a
háztartásokban.
Szopkó Tibor alpolgármester
átvéve a szót azt emelte ki, hogy
meg fogják óvni a miskolciak
lakhatási lehetőségeit, és a lak
hatási problémák megoldásá
ban is segítenek.
– Elsődlegesen annak a több
ezer családnak tudunk segíteni,
amelyek önkormányzati bérla
kásban élnek. Ha valaki olcsób
ban fenntartható, kisebb lakás
ba szeretne költözni, az sokkal
egyszerűbben és ingyenesen
meg tudja ezt tenni – tudatta.

A Gondoskodó Miskolc szo
ciális és támogatócsomagot
folyamatosan bővíteni fogják
Badány Lajos alpolgármester
elmondása szerint. Cél, hogy a
város szűkös anyagi lehetősé
gei ellenére is segítsék a miskol
ciakat a nehéz időkben. Az al
polgármester a kedvezményes
földgázszolgáltatás igénybevé
telére vonatkozó önkormány
zati segítségnyújtásról beszélt.
Ismertette, hogy ezentúl a leg
feljebb négylakásos, de közös
mérőórával rendelkező, nem
társasházi vagy lakásszövetke
zeti lakóingatlanokban élők is
igénybe vehetik lakásonként
külön-külön is az átlagfogyasz
tás mértékéig a csökkentett
gázárat. A lakások számáról a
város jegyzője egy hatósági bi
zonyítványt állít ki, ami kizá

rólag erre a célra használható
fel, és a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálatán igényelhető.
Ezt az igénylőnek kell benyúj
tania a szolgáltató felé.
A MIVÍZ Kft. is igyekszik
segíteni, a vízszolgáltató ope
ratív igazgatója elmondta, azon
miskolci lakossági vízfelhasz
nálók körében, akiknél tarto
zás áll fenn, méltányossági le
hetőséget kínálnak fel.
– Figyelembe véve, hogy az
inflációval együtt a jegyban
ki alapkamat is folyamatosan
és nagymértékben emelkedik,
ezért lehet, hogy a közeljövő
ben már jelentős tartozás hal
mozódhat fel a lakosságnál –
mutatott rá Ádámcsó Norbert.
– Ezért szeptember 15. és de
cember 31. között azon lakos
sági ügyfelek, akik tartozásu
kat megfizetik a MIVÍZ felé,
illetve részletfizetési megálla
podást kötnek, és legalább a
kezdőrészletet megfizetik, ná
luk a társaság a késedelmi ka
mat megfizetésétől eltekint.
Felállt egy városvédelmi
egyeztető testület, a Gondos
kodó Miskolc programcsomag
újabb bővítéseiről folyamato
san tájékoztatják majd a mis
kolciakat.

Szopkó Tibor szerint segítenek a lakhatási gondokon. Fotó: H. Cs.
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Látogatás a szentendrei üzemben. Fotó: Juhász Ákos

Ingyenes LED-csereprogram
Korszerűbb izzókat, olcsóbb
villanyszámlát, éves szinten
akár 50 ezer forintos megtakarítást is jelenthet a miskolci
családoknak a hétfőn indult
LED-csereprogram.
Az energiaár-emelkedés Mis
kolc önkormányzatánál és an
nak intézményeinél is olyan
mértékű lehet, hogy akár az
éves költségvetés felével is meg
növelheti a kényszerű energia
kiadásokat. A városvezetés ere
jén felül segíti a városlakókat.
Miskolcon is elindult hétfőn a
LED-csereprogram. Az ilyen
fényforrások használata jelen
tős csökkenést jelent a villany
számlában.
A www.miskolc.hu/ledcse
re oldalon, illetve a ledcsere.hu
oldalon a „Jelentkezés”-re kat
tintva néhány perc alatt regiszt
rálhat bárki, akinek a nevén van

villanyszámla, és miskolci lak
címkártyával rendelkezik. Né
hány adat kitöltését, illetve do
kumentum feltöltését követően
a rendszer az éves áramfogyasz
tás, valamint az otthonában ta
lálható izzók száma és használa
ti ideje alapján kiszámolja, hogy
az adott háztartás hány ingyenes
LED-re jogosult.
Fontos, hogy a regisztráció
utolsó oldalán átvételi helyként
Miskolcot jelölje be. Az átvétel
időpontjával kapcsolatban a re
gisztrációt követő hetekben kap
nak e-mailt a jelentkezők. Azok
nak is szeretnének segíteni a
LED-cserében, akik maguk nem
tudnak online regisztrálni, őket
regisztrációs pontokon várják
az önkormányzat munkatársai
(ezek listáját a minap.hu-n közöltük). A programra szeptember
30-áig lehet regisztrálni.
MN
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Feketében tüntettek a tanárukért
A tanítás megkezdése előtt
ezernél is többen élőlánccal
tiltakoztak Dezsőfi György
igazgatóhelyettes felmentése ellen hétfőn a Herman
Ottó Gimnáziumnál. Majd
több száz diák a Miskolci
Tankerületi Központhoz
vonult.
Aki szolidaritását akarta kifejezni, az feketében jelent meg
a miskolci gimnáziumnál, ahol
Pilz Olivér, a Herman tanára,
az akció egyik szervezője elmondta, szeretnék elérni, hogy
kollégájukat visszahelyezzék
igazgatóhelyettesi pozíciójába,
de az élőlánc egy kiállás is a kirúgással megfélemlített pedagógusok mellett.
Az akció előtt éppen egy héttel nyúlt a polgári engedetlenség eszközéhez közel negyven
hermanos tanár, hogy kifejezzék: javítani kell a tanárok
helyzetén. Pár nappal később a
tankerület felmentette Dezsőfi
György igazgatóhelyettest, a
szóbeli indoklás szerint azért,
mert vezetőként részt vett a
polgári engedetlenség megszervezésében. Dezsőfi ezt tagadja, állítása szerint egyszerűen részt vett benne, ahogy
korábban is.
„Az bánt a legjobban, hogy
gyakorlatilag úgy érzem, mintha félrepöcköltek volna egy
sakktáblán. Meg sem kérdeztek” – mondta a Partizánnak
adott minapi interjújában.
„Újra megtenném, ha ezen
múlik. De azért elég komolyan
megfélemlítették most a kollégákat. Mindenkinek családja

van, így nagyon nehezen jön
egy kilátásba helyezett ellehetetlenítés. Ez azért egy nagyon
kemény lépés az oktatásirányítás részéről” – tette hozzá.
Jóformán a teljes tantestület
kiállt mellette, de több miskolci iskolából diákok, szülők is
csatlakoztak az élőlánchoz. A
Földes-gimnáziumnál is hasonló akciót tartottak.
Az élőláncot követő vonulás már a diákok ötlete volt. Az
egyik szervező, Herman Adél
azt mondta, megdöbbentek,
amikor az igazgatóhelyettes
felmentésének híre hozzájuk
is elért.
– Azt gondoltuk, most már
nekünk is ki kell állnunk mellette, valamit tennünk kell, hiszen nemcsak egy elképesztően szerethető ember és tanár,
de a munkája kulcsfontosságú
a gimnázium életében – hangsúlyozta, hozzátéve: változást
akarnak az oktatás egészében.
A több száz diák a Miskolci Tankerületi Központhoz vonult, lakásokból, intézményekből – például a
Bláthy-technikumból – tapsolták meg őket, az autósok
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Várépítő túrák
Aki lemaradt, szeptember 17-én pótolhatja az
élményt, a túrákat ugyanis
következő szombaton ismét megszervezik.

A megfélemlített pedagógusok mellett álltak ki. Fotó: Mocsári László

többször dudáltak – de kaptak
vizet is a nyakukba, ami miatt
feljelentés is történt (lásd keretes írásunkat).
A tankerület előtt a szervezők követelték, hogy haladéktalanul vonják vissza a
felmentő határozatot, és helyezzék vissza pozíciójába
Dezsőfi Györgyöt. Többször
hangos ováció vagy éppen
pfújolás szakította meg a beszédeket.
– Kiállunk Magyarország
összes pedagógusa mellett.

A Velünk a Város Lokálpatrióta Egyesület és a benne együttműködő szervezetek közös önkormányzati képviselőjelöltje,
Sebe-Gazdig Judit kedden feljelentette azt a férfit, aki vízzel locsolhatta le a tüntető diákokat. Úgy fogalmazott, „a DK közössége és a miskolciak is kiállnak egymásért, elfogadhatatlan
és megbotránkoztató ugyanis, ami történt. A miskolci diákok
becsületét senki, semmilyen formában nem sértheti meg, nem
engedhetjük, hogy megfélemlítsék őket”. Sebe-Gazdig Judit azt
is elmondta, szégyen, ami történt, hiszen a diákok saját maguk
és tanáraik jövőjéért harcolnak. A feljelentéssel a diákok mellett
vállal szolidaritást.

Nem lógni jöttünk, nem azért,
hogy ne tanuljunk – pont az
ellenkezője miatt: igenis tanulni szeretnénk – hangsúlyozták.
Petíciójukat
hivatalosan
nem volt hajlandó átvenni a
tankerületi igazgató, így végül
a diákok képviselői letették elé
a papírt.
Most újabb figyelemfelkeltő
akciót szerveznek: szeptember
20-án, fél 6-tól közös éneklésre
invitálnak mindenkit a Szent
István térre, hogy így fejezhessék ki szolidaritásukat az iskola leváltott igazgatóhelyettesével, illetve felhívják a figyelmet
az oktatás állapotára. Az összetartozást kockás ruha viselésével is szeretnék kifejezni. Az
eseményt a Földes korábbi tanára, igazgatója, Veres Pál polgármester is támogatja. A szervezők jelezték, hogy az éneklés
pártpolitikától független, ezért
kérik az erre utaló szimbólumok mellőzését.

Tavalyhoz hasonlóan idén
is várépítő túrákon mutatja be a miskolci önkormányzat az érdeklődőknek az újjáépülő Diósgyőri várat. Az
eseményen Varga Andrea alpolgármester, a terület önkormányzati képviselője is részt
vett, aki a Miskolc Televízió
kérdésére fontosnak nevezte,
hogy a lehető legtöbben megismerhessék azt, mi is történik most a város és Diósgyőr
egyik szimbólumával, a várral.
– Így másfél év építkezés
után már látszanak azok az
új terek, amik itt, a Diósgyőri
várban kialakultak, ezeket tekintjük meg most, illetve a
jövő héten. Én azt gondolom,
hogy ennek kiemelt jelentősége van, meg kell ismernünk,
hogy mi is történik itt, hiszen
ez már nem az a romvár lesz,

amit a régi kétszázasról jól
megismertünk, és annyira szerettünk. Ez egy másik vár, ami
még nem telt meg élményekkel és érzelmekkel, ezért most
újból meg kell vele ismerkednünk, ha átadták, újból meg
kell töltenünk programokkal,
hogy aztán újra megszerethessük – jelentette ki Varga
Andrea, aki hozzátette még:
a legfontosabb az, hogy a vár
fejlesztése minden nehezítő körülmény ellenére is befejeződhessen, annál ugyanis
semmi nem lenne rosszabb,
ha torzóként maradna meg
Diósgyőr legszebb részén.
Az alpolgármester szólt arról is, a kivitelezőtől kapott
tájékoztatás szerint az építkezés folyamatosan halad, a
külső, kazamatarészek már
elkészültek, most a belső várban zajlanak igen komoly
munkálatok. Várépítő túrák
szeptember 17-én, szombaton is lesznek, akkor is 9,
11.30 és 14 órai kezdetekkel.
TAJTHY ÁKOS

Varga Andrea alpolgármester a várnál. Fotó: Juhász Ákos
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Vita híján Bartha György beszélt az MVK-ról
A Velünk a Város frakciójának szocialista önkormányzati képviselője szerda
délután a Miskolc Televízió Kilátó című műsorának
különkiadásában szólt a
közlekedési vállalatot övező
kérdésekről és annak elmúlt
években kialakult pénzügyi
mozgásteréről.
Városunk egyik zöld kincse. Fotó: Juhász Ákos

Segítsük az Év Fáját!
Jelenleg 2. helyen áll az Év
Fája-versenyen a bulgárföldi, közel 250 éves fekete
nyárfa, azonban október
1-jéig még szavazhatunk
Miskolc valószínűleg legöregebb fájára, a város egyik
zöld kincsére, amelyet a
hétvégén kísérleti jelleggel
vizsgáltak a szakemberek.
Július 1-jén indult el a szavazás az Év Fája-versenyen,
amelynek a kezdte óta a döntőbe jutott 12 példány közül
2 magasodik a mezőny fölé.
Egyikük a bulgárföldi fekte
nyárfa, amely jelenleg 1760
szavazattal a 2. helyet foglalja el, míg tetemes előnnyel,
2813 voksot kapva az első
helyen a Platán "híd" a tatai
Angolkertben a Cseke-tó felett nevű fa helyezkedik el.
Azonban ne keseredjünk el,
még van időnk kattintásokkal
ledolgozni a több mint 1000
szavazatos hátrányt!

Az Év Fája-verseny honlapján tudunk szavazni. Az oldalon lejjebb görgetve megtaláljuk a 250 éves fekete nyárfa
címet. E-mail-címünket megadva, illetve az adatkezelési tájékoztató elfogadásával már le
is adhatjuk szavazatunkat az
„Ez a történet és a fa legyen a
nyertes!” feliratú gombra kattintva. A megadott e-mailcímre kapunk majd egy levelet, amelyben a linkre kattintva
hitelesíthetjük voksunkat.
Hogy mennyire jelentős
nekünk miskolciaknak ez a
fa, jól mutatja, hogy Czifrusz
Natália főkertész szerint rengetegen mentek oda a szakemberekhez a vizsgálódások
közben, és érdeklődtek: mit
csinálnak, milyen állapotban van a fa. A szavazáson
keresztül most lehetőségünk
van országszerte minél több
emberrel
megismertetni
Miskolc büszkeségét.
KIRÁLY CSABA

A Bájer Máté kollégánkkal
megtartott beszélgetés a megjelent politikus szándéka szerint
eredetileg vita lett volna. Mint
arról korábban hírt adtunk: múlt
héten Bartha György a tömegközlekedéssel kapcsolatos érveik ütköztetésére invitálta Hollósy
Andrást. A Fidesz-KDNP frakciójának tagja azonban néhány
órával a vita tervezett időpontja
előtt visszautasította a televízió
által felkínált lehetőséget.
A végül foghíjasra sikeredett
adás elején Bartha elmondta:
elsősorban az ellenzéki frakció
augusztus 29-én, a rendkívüli önkormányzati közgyűléskor beadott azon előterjesztése
miatt gondolta, hogy le kellene ülniük, amely a 2019 őszén
érvényes menetrendet kívánta
volna életbe léptetni.
Bartha úgy ítélte, a híresztelésben Hollósy jelentős szerepet vállalt a közösségi médiában megosztott bejegyzéseivel,
ezért is esett rá a választása. A
másik fél adásunk előtt nem
sokkal ugyancsak a Facebookon tette közé azon posztját,
melyben leszögezni igyekszik
a nyílt és élő vita fontosságát –

mindemellett azt is, hogy szerinte annak a helye a közgyűlésben van.
A Velünk a Város helyi politikusa minderre a stúdióban ekként reagált: "jó lett volna rendszert csinálni az efféle vitákból";
egyúttal kilátásba helyezte: a
következő közgyűlésen fel fogja vetni – ahogyan fogalmazott
– képviselőtársának megfutamodását. Majd a műsorvezető
felvetésére Bartha azt is közölte, hogy az önkormányzat az
MVK helyzetébe betekintést
engedő dokumentumokhoz –
kérésük esetén – az ellenzéki
képviselők számára is hozzáférést biztosít.
A televízió egyedüli vendége
felidézte: az előző városvezetés
– az akkor is érvényben lévő
közszolgáltatási szerződés ellenére – nem fizette ki az MVK
Zrt.-nek egyébként jogosan
járó összegeket, a vállalat ezért
folyamodott hitelhez, s halmozta fel a mintegy négymilliárdos tartozást. A hitelkeret

végül – emlékeztetett – 2019re elfogyott.
– 2020-ban és 2021-ben a
kormány megvonta a cég állami támogatását, ami újabb
egymilliárdos mínuszt jelentett – folytatta a levezetést,
hozzátéve: szemben a korábbival, a jelenlegi városvezetés
a Miskolc Kártya biztosította
kedvezményből származó tételek elszámolását is lehetővé
tette a vállalatnak, amely további háromszázmillió forintnyi kiadást jelölt ki.
Bartha György szerint 2019ben sokkal jobb helyzetben
volt az MVK. – A pandémia
alatt az utazóközönség drámaian lecsökkent, így a cég bevétele is – elevenítette fel. Ahogy
az tőle elhangzott: a magyar
kormány – sok más ellenzéki
városhoz hasonlóan – tisztán
bosszúból megvonta a támogatást Miskolctól is. A politikus ezenfelül megemlítette
még a járvány alatt úgyszintén leállított térfigyelő kame-

Bartha György és kollégánk, Bájer Máté. Fotó: Mocsári László

ra-rendszer kiépülését szolgáló programot.
Bartha György szerint az
újonnan felálló városvezetésnek rövidesen azzal kellett tehát szembesülnie, hogy anyagi
helyzetéhez kénytelen igazítani a járatok számát. Elismerte,
valóban történt szűkítés a menetrenden. Majd a közlekedési
vállalatot érintő kritikaként kiemelte: a mai napig érkeznek a
városlakóktól a menetrenddel
és a csatlakozással kapcsolatos
jogos és logikus észrevételek,
amiket igenis figyelembe kell
vennie a cégnek. – A járatok
ütemezése nem pénzkérdés –
húzta alá.
Az MSZP-s képviselő szerint
a tömegközlekedés kiemelten
fontos a városnak és a városvezetésnek, ezért is zajlik folyamatos egyeztetés az MVK Zrt.
és Veres Pál polgármester, valamint a Velünk a Város frakciója
között. S ezért is fejlesztenek az
ismert pénzügyi körülmények
ellenére, és ruháznak be például a bérlet- és jegyautomatákba,
vagy éppen az elektromos buszokba, amik – Bartha szerint
– még az előzetesen feltételezett teljesítményüknél is sokkal
jobban futnak. Ám nyomatékosította, az elszabaduló energiaárak nem csupán a dízeles és
gázos buszokat sújtják, miután
– habár kisebb mértékben, de
– a villannyal működő tömegközlekedési eszközök üzemeltetése hasonlóképpen drágult
meg az elmúlt hónapokban.
BÓDOGH DÁVID
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Ezúttal egy tűzoltó kislányának gyűjtenek a szervezők.
Egy évvel ezelőtt több százan gyűltek össze Miskolc
belvárosában, hogy közösen
fussanak egy jót. Az akciónak
jótékonysági célzata is volt:
Takács Norbert törzsőrmester,
a Magyar Honvédség 2. vitéz
Vattay Antal Területvédelmi
Ezred miskolci, 10. Területvédelmi Zászlóaljánál szolgálatot
teljesítő altiszt kislánya, Takács
Anna születési rendellenességből adódóan súlyosan látássérült. A Vakok és Gyengénlátók
Budapesti Intézete abban az
esetben engedélyezte a kislány
normál, nem speciális általános iskolai tanulmányainak
megkezdését a gyermek lakóhelyén, amennyiben a szülők
megvásárolják az általuk javasolt látássegítő oktatási eszközöket. Ezeket azonban a család saját költségvetéséből nem
tudta volna fedezni.
Hogy segítsen, a Magyar
Honvédség helyi szervezete jótékonysági futóversenyt
szervezett Miskolc belvárosába, az akcióhoz társszervek,
intézmények és Miskolc önkormányzata is csatlakozott.
Az összefogás nem várt sikert

aratott, hiszen megközelítőleg
2,3 millió forint gyűlt össze a
jótékonysági futóversenyen. A
felajánlásoknak köszönhetően
sikerült megvásárolni Takács
Anna számára azokat a speciális felszereléseket, amelyekre
a látássérült kislánynak a tanuláshoz szüksége van.
– Hatalmas segítség volt –
mondta el lapunk érdeklődésére Anna édesanyja, Takácsné
Gazda Marina. – Kislányunk
kiváló eredménnyel zárta az
első osztályt, ez az eszközök
nélkül nem ment volna. De az
iskolán kívül, a hétköznapokban is jó hasznát vesszük például a szemüvegnek. Annának
egyébként sikerült azonnal beilleszkednie, az iskolatársai és
tanárai is elfogadják, nagyon
alkalmazkodók és befogadók,
azt tapasztaljuk.
Az eszközvásárlásra szánt
támogatás a Supersum Alapítvány segítségével jutott el
a családhoz. Bernasconi-Bus
Katalin kuratóriumi elnöktől megtudtuk, idén is várják
a támogatásokat, ezúttal egy
tűzoltó kislányának gyűjtenek.
Dobai Janka egészséges, életvidám kislányként jött a világra,
problémája 3 hónapos korában kezdődött: a kötelező oltás

Janka édesapja, Dobai Ádám,
9 évvel ezelőtt szerelt fel, azért,
hogy a bajba jutott embereken
segítsen – most ők szorulnak
segítségre.
Supersum Alapítvány
K&H BANK
10402764-5052697278881015
IBAN: HU77 10402764
50526972 78881015
Swift kód: OKHB HUHB
Közlemény: JANKA

Óriási siker volt a tavalyi jótékonysági futás Takács Annáért (képünkön). Fotó: Juhász Ákos

után néhány napon belül teljes fizikai és idegrendszeri leépülés indult el nála. Akkor a
járvány miatti korlátozó intézkedések okán lehetetlen volt
bármilyen fejlesztésre eljutni.
A szülők rendszeresen hordták Dévény-tornára és korai
fejlesztésre. Mivel a megyében
nincs komplex rehabilitációs
intézet, ezért a szülők felkeres-

Nem állnak meg a Horváth-tetőnél
A Miskolc Televízió Kilátó
című műsorának pénteki
vendége volt Szarka Dénes,
a Velünk a Város önkormányzati képviselője.
A Horváth-tető eddigi tapasztalatai mellett a Avastető további fejlesztési terveit is
ismertette. A megújult Horváth-tetőt augusztus közepén,
városi piknik keretében adták
át. Az élményparkot azonnal
szívükbe zárták a miskolciak,
azóta is hatalmas népszerűségnek örvend a játékparadicsom. Itt azonban nem áll meg
az Avastető fejlesztése, hiszen
a városvezetés egy komplex,
több ütemből álló programot
kezdett el az elmúlt években,
ennek az első ütemeként valósult meg a Horváth-tető.
– Úgy látom az első hónap
tapasztalatai alapján, hogy
szeretik a miskolciak, és nagyon sokan látogatják, egy
nagyon jó hely lett a Horváth-tető – összegezte a 900
millió forintból megvalósult
komplexum eddigi tapasztalatait Szarka Dénes. Elmond-

Szarka Dénes

ta: a projekt a Területfejlesztési Operatív Program része,
a következő két évben további ütemekkel folytatódik a terület fejlesztése.
– A program második ütemében valósul meg az Avasi
kilátó és környezetének fejlesztése. Ide tartozik magának a kilátó épületének a felújítása, közvetlen környezetének, valamint
a Győri-Nagy Lajos sétány és a
Toronyalja utca egy szakaszának felújítása. Ez egy nagyságrendileg 5-600 millió forintos
beruházás lesz, amely várhatóan 2023 őszére el is készülhet.

A Horváth-tető fejlesztésének befejezésével már most is
visszatért az élet az Avastetőre.
A város célja egyértelműen az,
hogy a történelmi Avas, illetve
a pincesorok felélesztésével a
belvárost és a kilátót, Miskolc
két fontos turisztikai pontját
úgy összekössék, hogy az gyalogosan könnyedén megközelíthető legyen. Ezzel együtt
– várhatóan 2023 során – a fejlesztés harmadik üteme is meg
fog valósulni: a kilátó előtti területen egy kereskedelmi egységet hoznak létre, ahol várhatóan étterem, illetve kávézó
kaphat helyet, valamint az első
ütemből kimaradt komfortpontokat is pótolják.
– A tervek között szerepel a
Perczel Mór utcával való ös�szeköttetés is, szintén egy sétányon keresztül, hogy a Tampere
városrész felől is megközelíthető legyen a kilátó gyalogosan
– tette hozzá Szarka Dénes.
A negyedik ütemben pedig a
Mendikás utat, illetve a parkolót tervezik felújítani, ez utóbbi
valószínűleg 2024-ben valósulhat majd meg.
CZIFFRA A.

Nyomtatják a szavazólapokat
Szerdán jóváhagyta a Helyi Választási Bizottság a
szeptember végi időközi
önkormányzati voksolás
szavazólapját.
Mindennek kiváltó oka, hogy
a miskolci 3-as számú egyéni
választókerület korábbi önkormányzati képviselője, Hegedűs
Andrea idén áprilisban listán
bekerült a parlamentbe. Itteni mandátumáról május végén
mondott le az összeférhetetlenség miatt. A Helyi Választási
Bizottság ennek mentén június

29-én ki is tűzte az időközi választás szeptember 25-ei időpontját. Az aspiráló pártok és
jelöltjeik augusztus 6-án vették
át az ajánlóíveket, amiket augusztus 22-éig kellett leadniuk.
A kampányidőszak hivatalosan augusztus 6-án vette kezdetét. A bizottság augusztus 22-ei
ülésén eldőlt, milyen sorrendben szerepelnek majd a jelöltek
nevei a szavazólapon. Eszerint:
1. Barta Gábor (Fidesz-KDNP)
2. Sebe-Gazdig Judit (Velünk a Város Lokálpatrióta

aktuális

Egyesület, MSZP, Momentum Mozgalom, Párbeszéd
Magyarország, Demokratikus Koalíció, LMP, Jobbik)
3. Fülöp József Istvánné
(Magyar Munkáspárt, Igen
Szolidaritás Magyarországért
Mozgalom)
Az Önkormányzati Igazgatási Osztály vezetője a választási bizottság ülésének
egyetlen napirendi pontja során arról számolt be, hogy a
szavazólapok adattartalmát
rendben találták.
BÓDOGH DÁVID

ték a Borsóházat a fővárosban,
ahol kislányuknak szakszerű,
intenzív, legalább egyéves terápiát javasoltak. Az egyéves
fejlesztés költsége azonban 1,5
millió forint, ezt az anyagi terhet azonban a család teljes egészében nem tudja vállalni.
– Ahogy tavaly, úgy idén is
jelezték részvételüket a rendvédelmi szervek, iskolák, futó-

csapatok. A futást a szeptember
24-ei, Hangoljon a biztonságra
című rendezvény keretein belül tartjuk meg, amit a megyei
rendőr-főkapitányság szervez.
Ezúttal is a Városház térről indulunk, és ide is térünk vissza
a kör után – mondta.
Dócs Róbert, a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség
vezetője felidézte: kollégájuk,

– Ezért kérek mindenkit,
hogy jöjjön el a futásra, és támogassa a családot a céljaik elérésében – hangoztatta.
A nevezési díjakból befolyt összegből Janka további kezelését szeretné finanszírozni a család, nevezni a
helyszínen lehet majd 2 ezer
forint befizetésével. Aki a
szeptember 24-ei futáson
nem tud részt venni, de szívesen támogatná Janka gyógyulását, szombaton és vasárnap teljesítheti a távot a
miskolci Decathlon áruházban elhelyezett futópadon,
illetve az alapítvány Janka
részére elkülönített számlaszámára is utalhat:
KUJAN ISTVÁN

A MIHŐ-é a legjobb ügyfélszolgálat
2020 után ebben az esztendőben is több kategóriában
jeleskedett a MIHŐ csapata
a Mesterfutam – Ügyfélszolgálatok Rangadóján.

Idén újra a Miskolci Hőszolgáltató Kft. (MIHŐ) csapata
bizonyult a legjobbnak a Mesterfutam – Ügyfélszolgálatok
Rangadóján. A versenyt szeptember 6–8 között rendezték
meg Debrecenben, ahol összesen 9 távhőszolgáltató cég csapata indult el, itt lettek a legjobbak a miskolciak. A nyertesek
– Batta Krisztina, Hernádiné
dr. Bónis Tímea és Kopcsóné
Szotiropulosz Renáta – felkészültségüknek és tárgyi tudásuknak köszönhetően remekeltek a megmérettetésen.
„A versenyen a négy elérhető
eredményből hármat a miskolci hőszolgáltató csapata hozott
el, így a „Legjobb Ügyfélszolgálat Díja” a „Legjobb személyes

A MIHŐ idei győztes csapata. Fotó: Juhász Ákos

Ügyfélszolgálat Díja”, és a Legjobb Tesztírók Díja is a miénk
lett – mondta el Kollárné Molnár Ildikó, főelőadó.
Korózs András, a MIHŐ
ügyvezető igazgatója felidézte, a megmérettetést legelőször 2020-ban rendezték meg,
akkor is a miskolci távhőszolgáltató csapata végzett az első
helyen. Az eredmények birtokában váltak jogosulttá arra,

hogy a 2021-es rangadót a cégük rendezhesse. Az ügyvezető
fontosnak nevezte azt, hogy a
szakmában dolgozók folyamatosan frissen tartsák tudásukat,
és ezt az ilyen versenyek is segítik. Fontos másrészt azért is,
mert minden megmérettetés
alkalom arra, hogy a tudásuk
frissítése mellett találkozzanak
a társcégek munkatársaival.
TAJTHY ÁKOS

90. születésnapján köszöntötték
Kilencvenévesen is nagy
lendülettel és mosolygós
szemmel mesél a régi időkről Erzsike néni.
A minap betöltött 90. születésnapja alkalmából hétfő délután köszöntötte Varga Bélánét az önkormányzat nevében

Borkuti László önkormányzati
képviselő és Szomorné Takács
Tünde, a Lakosságszolgálati Főosztály csoportvezetője.
A politikus örömét fejezte ki,
hogy Hejőcsabán sok hasonló kort megélt nyugdíjas él, de
főleg amiatt fejezte ki örömét,
hogy Erzsike néni most is jó

Erzsike néni mosolygósan fogadta a köszöntést. Fotó: Horváth Cs.

egészségnek örvend. Egyúttal
reményét fejezte ki, hogy 100.
születésnapján is köszönthetik majd.
Az ajándékok – emléklap,
virág és csokoládé – átvételét
követően Erzsike néni azonnal
mesélni kezdett. – A férjemmel 64 évig éltünk boldog házasságban, de sajnos 90 évesen,
2018-ban meghalt. Megtartottam azonban a közös szokásunkat: azóta is lottózom, és
az ő számait is megjátszom –
árulta el az ünnepelt, aki már
nagyon várja, hogy hétvégén
megérkezzenek a rokonok is,
és együtt ünnepelhessenek.
Mások mellett két leányunokája és a 2,5 éves dédunokája is
köszönti majd a 90 éves Erzsike nénit.
KUJAN I.

6
30 éve az autizmussal élő családok szolgálatában
Miskolci Napló

aktuális

Fennállása 30. évfordulóját ünnepelte csütörtökön
a Miskolci Autista Alapítvány, amely három évtizeddel ezelőtt autista és értelmi fogyatékos gyermekek
szüleinek kezdeményezésre
jött létre.
A fejlődést sok mérföldkő jelzi, ezeket is felidézték a
csütörtöki ünnepségen. Bohus
Viktória projektvezető megosztotta, hogy a bentlakásos
intézménynek az alapításkor
8 lakója volt, ma ez a szám 50
– mellettük 20 nappali ellátott
és 10 iskolás is látogatja a Csermőkei úton található alapítványi központot.
Maga az épület és környezete is sokat fejlődött az évtizedek alatt. A közelmúltban
új játszóteret kaptak a fiatalok,
lecserélték a radiátorokat és a

legújabb fejlesztés, hogy két új,
modern kazánt kapott az intézmény.
„Az ellátottak mellett a családjaik is tehermentesítődnek
nálunk, és olyan életet tudnak
élni, amelyet mindenki szeretne” – összegzett Bohus Viktória.
Az eseményen több barát
és támogató is tiszteletét tette, Miskolc városvezetésének
képviseletében Varga Andrea
alpolgármester csatlakozott az
ünnepséghez. Elmondta, hogy
egy nonprofit szervezet életében 30 év rengeteg idő. Főként
annak tükrében, hogy milyen
nehéz helyzetben voltak és
vannak a civilek.
„Pontosan tudjuk, men�nyire nehéz a fogyatékkal élőket felkaroló civilszervezetek
munkája” – tért át Miskolci
Autista Alapítványra. „Mis-
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Varga Andrea alpolgármester is részt vett az ünnepségen. Fotó: Mocsárli László

kolc életében óriási jelentősége van annak, hogy működnek
a városban olyan szervezetek,

amelyek felvállalják a különböző típusú fogyatékossággal
élőknek akár a bentlakásos el-

látását is” – folytatta, majd hozzátette, hogy megbecsülést és
elismerést érdemelnek.

A 30 év összegzése mellett
arra is jutott idő, hogy átadják az
említett két új kazánt, amelyek a
Pro Filii Alapítvány támogatásának köszönhetően biztosítanak
korszerűbb fűtést. A szervezet
főtitkára, Tóth Krisztina felidézte, hogy a Miskolci Autista Alapítvány fűtéskorszerűsítési pályázatot nyújtott be hozzájuk.
„A mai helyzetben – amikor
egekbe szöknek az energiaárak –
különösen fontos ez a cél, ezért a
pályázatuk meghallgatásra talált.
Az alapítvány kuratóriuma 10
millió forinttal támogatta a fűtéskorszerűsítést” – tudtuk meg.
A színes program részeként
mások mellett beszédek hangzottak el, műsort adott a Miskolci Autista Alapítvány telephelyének közössége, illetve
Szívós Győző színművész, majd
emléktáblát is avattak.
KIRÁLY CSABA

Fókuszban az energiahatékonyság Folytatódik az ingatlanfejlesztés
A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara székházában
szerdán meghívott előadóval arra keresték a választ,
milyen energetikai intézkedésekkel, észszerűsítésekkel
és beruházásokkal csökkenthető a cégek által felhasznált
energiamennyiség.
– Ha most meg akarnék spórolni ötven percet, akkor csak
annyit mondanék: azért vagyunk itt, hogy kiderüljön,
hogyan tudjuk értékesíteni
a beruházások után termelt
energiahatékonysági kvótákat
– nyitotta előadását az Energymarket24 Kft. tanácsadója.
Simon István szerint a jelenlegi
gazdasági helyzetben az energiaellátás mindenkinek fájó
pont. Leszögezte: valamennyi
vonatkozó jogszabálynak az a
célja, hogy a magyar gazdaság
energiahatékonyabb legyen, és
így hazánk teljesíteni tudja az
Európai Unió felé vállalt ez irányú kötelezettségeit.
A vállalkozók – akik közül
jó néhányan online formában követték nyomon az előadást – arra voltak alapvetően
Az EKR-jogszabály szerint
a villamosenergia-, a földgáz–
és az üzemanyag-kereskedők
kerültek a kötelezettek körébe.
Ez a nagyjából nyolcszázötven
cég felel tehát azért, hogy az
EU-s kötelezettségeket Magyarország teljesítse.

Tucatnyi terület szerepel
abban az ingatlanfejlesztési csomagban, amit még az
ősszel letehet az asztalra a
miskolci városvezetés.

Jelenleg az energiaellátás mindenkinek fájó pont. Fotó: Bódogh Dávid

kíváncsiak, hogy az Energiahatékonysági Kötelezettségi
Rendszerben (EKR) milyen
beruházásokat képesek elvégezni, s milyen kedvezményekkel tudnak abban élni.
Mint azt a szakember kifejtette: mindenki priorizál, és a
leghamarabb megtérülő beruházásokhoz fog hozzá elsőként.
Ha viszont kéznél van egy audit
alapján felvázolt forgatókönyv
még a konkrét ajánlatkérést és a
kivitelezést megelőzően, akkor
csakhamar kiderülhet, hogy
„évről évre újra tudjuk forgatni
a különféle EKR-kedvezményeket, és magunk előtt tudjuk görgetni azt a pénzt, amivel újabb
és újabb beruházásokat nyílik
lehetőségünk végrehajtani” –
ezáltal a vállalkozás tovább tud
faragni energiafogyasztásából.
– Rengeteg cég nem tud arról,
hogy 2017 óta társasági adókedvezmény jár az energetikai beruházásokhoz. Ennek oka lehet az
is, hogy keveset hallani róla a mé-

diában – hangzott el. Simon István elárulta: kollégáival igencsak
nehezen bírják azt az érdeklődésdömpinget, amit az elmúlt időszakban a piacon tapasztalnak.
Az EKR eredeti célját – taglalta Simon István –, miszerint
minél inkább indukálja a hazai
energiahatékonysági beruházásokat, a villamosenergia és a
földgáz jelenlegi árai még inkább
kihangsúlyozzák.
BÓDOGH D.
Az Energymarket24 Kft.-nél
tizenkét éve foglalkoznak a
témával. A cég közel hetven
mérnökével nyújt az energiabeszerzéssel és az almérőtelepítéssel kapcsolatos kérdésekben, továbbá az egyes
jogszabályi kötelezettségek
közötti eligazodásban segítséget a hazai vállalkozásoknak.
Négyszázötven szakreferens
ügyféllel rendelkeznek, mely
cégek a magyar energiafogyasztás jókora részét adják.

Újabb tájseb tűnik el Miskolc belvárosában: a Bazártömbben (mások Széchenyi
negyedként ismerik) egy
négyszintes épületet húz
fel egy magánberuházó. A
Szentpáli, a Régiposta és a
Kazinczy Ferenc utca által
határolt területet már körbekerítették, a munka hamarosan megkezdődhet.
Az érintett belvárosi rész
fejlesztése még a 2000-es
években indult, de mivel komolyabb befektetői szándék
nem mutatkozott, így idővel
elhanyagolttá vált a kavicsos
parkolóként
funkcionáló
terület. 2017-ben az akkori közgyűlés ugyan kijelölte
eladásra, ezt követően aztán két évvel ezelőtt hozott
újabb döntést a grémium az
értékesítésről. Ennek előkészítésében már Szopkó Tibor
alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője is
részt vett.
– Fontos volt a városvezetés
számára, hogy a településfejlesztési elképzeléseihez part-

Szopkó Tibor alpolgármester a beruházás helyszínén. Fotó: J. Á.

nerre találjon, és eltűnhessenek a belvárosból az ilyen
típusú tájsebek, a helyenként
balkáni állapotok, amik az
elmúlt évtizedekben jellemezték ezt a területet is. Fejlesztést, fejlődést ígérünk a
miskolciaknak – tette hozzá.
Az épületben lakásokat,
üzlethelyiségeket alakítanak
ki, és épül egy mélygarázs is.
A beruházás a tervek szerint
szűk két éven belül elkészül.
A funkció és a célok egyébként olyannyira fontosak voltak a korábbi tulajdonos önkormányzat számára, hogy
az adásvételi szerződésbe
több kikötést is belefoglaltak.

– Az önkormányzatoknak kevés lehetőségük van
arra, hogy saját forrásból
fejlesszenek. Hiszünk tehát az együttműködésben,
de rögzítjük, milyen fejlesztést várunk el azon a területen. Tesszük ezt a miskolciak érdekében – fogalmazott
Szopkó Tibor.
Azt is megtudtuk, hogy
több mint egy tucat ingatlanfejlesztés van még tervben, ősszel bemutathatják
ezeket. Az alpolgármester
elárulta, számos ikonikus
terület fog megújulni ennek
köszönhetően.
KUJAN ISTVÁN

Nálunk nem szennyezett a Sajó
A Sajó vízminőségi méréseinek tapasztalatairól, az
avasi földalatti hulladéktárolókkal kapcsolatos aktualitásokról, valamint a körforgásos gazdálkodás helyi
lehetőségeiről számolt be
a polgármester, a térség
országgyűlési képviselője
és az illetékes államtitkár
szerdán a MiReHu Nonprofit Kft. telephelyén.
Raisz Anikó államtitkár közölte: látogatása során vízügyi szakemberekkel, a térség

országgyűlési képviselőjével
és Miskolc polgármesterével
meggyőződhettek arról, hogy
a mintavétel alapján továbbra sem tapasztaló a folyó magyarországi szakaszán határértéken felüli szennyezettség.
Végre célba ért az avasi földalatti hulladéktárolók mintaprojektjének megvalósítása
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő szerint. A háttérben munkálkodó szakemberek mindent elkövettek, hogy
szeptember végére kész legyenek. – Gőz erővel dolgoztunk,

hogy a műszaki tartalom a
közbeszerzés kiírásáig megtörténjen – számolt be Veres Pál
polgármester a projekt kapcsán, majd elmondta azt is:
nagy örömmel fogadta az államtitkárt, hogy az tájékozódhasson a város hulladékgazdálkodásáról. A polgármester
bízik abban, hogy egy olyan
modell valósulhat meg a borsodi megyeszékhelyen, ami
akár az avasi lakótelepen kívüli
városrészekben is fejleszthetővé válhat majd idővel.
BD

SÉTA ÉS ÖRÖMTÁNC AZ ALZHEIMERESEKÉRT. Az Alzheimer közelgő világnapja alkalmából sétát és örömtáncot szervezett Miskolcon az Őszidő Alapítvány, valamint a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és
Gyermekjóléti Intézmény. Kedden a Szinva terasztól a Szent István térig sétáltak a résztvevők, ahol aztán az
R.Edit Öröm Klubbal együtt táncoltak. A cél az volt, hogy felhívják a figyelmet a demenciához vezető betegségre, az érintettek és családjaik nehézségeire, illetve a kezelés fontosságára. Fotó: Horváth Csongor
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Városi est: járjunk körül egy kérdést több szempontból
A miskolci részvételi program
újabb eleme a „Városi est”. Egy
olyan kvázi kávéházi esemény,
amely során egy bizonyos témát különböző szempontokból járhatunk körül úgy, hogy
előzetesen minél több, a témához kapcsolódó, a döntést segítő információt kapunk meg a
szervezőktől.
Az elmúlt időszakban több
eszközzel igyekezett Miskolc
önkormányzata bevonni az állampolgárokat a döntés-előkészítési folyamatokba. Ilyen volt
a közösségi gyűlés, a Miskolci Ötletmaraton vagy éppen a
részvételi költségvetés. A cél minél korábbi szakaszban bevonni a lakosságot. A részvételi demokrácia legújabb módszere az
úgynevezett Városi esték. A cél,
hogy az arra nyitott és érdeklődő állampolgárok a lehető legtöbb információt megkapják egy
adott témával kapcsolatban, és
azok mentén felelősségteljesen
alkothassanak véleményt, foglalhassanak állást, illetve hogy
egyáltalán kiderüljön a „közérzet” a témában, az általános álláspont, ami meghatározhatja a
fejlesztési irányt.
Jakab Zsolt, az első miskolci
Városi est szakmai koordinátora úgy definiálta ezt a Magyarországon merőben új eszközt,

hogy „szakemberek és civilek
azt követően ülnek le egymással beszélgetni, miután kölcsönösen kellő információhoz
jutottak a témában”. Konkrét
példaként vegyük a Városi estek nyitó témáját: az egykori
Diósgyőri strandot. Építészeti,
műszaki, közösségi-városrészi
és gazdasági szempontból beszélhetik majd át a résztvevők,
hogy milyen tényezők befolyásolják a Királynék fürdőjének
újranyitását – vagy éppen zárva
tartását.
Az este során mindezt a szempontoknak szentelt asztaloknál
beszélik át a résztvevők, a végére pedig elkészül egy összegzés
az irányvonalakból, ami útmutatóként szolgálhat egy esetleges
beruházáshoz. Mindezt azonban megelőzi egy közösségi kérdőíves felmérés, ami összegyűjti
azokat a kérdéseket és elképzeléseket az állampolgároktól, amelyekre a szakemberek reagálnak
majd a Városi esten.
Ez egy kicsit kezd bonyolódni,
de megpróbáljuk leegyszerűsíteni a már említett Diósgyőri várfürdő mintáján keresztül. Tehát
adott egy kérdőív, amit bárki kitölthet és olyan kérdésekre válaszol, amelyek a már említett
általános közérzetet is felmérik,
valamint hogy szerinte legyen-e
egyáltalán újra strand a terüle-

Milyen Diósgyőri Várfürdőt szeretnének? Fotó: tervezzukmiskolcot.hu

ten, ha igen, akkor milyen szolgáltatásokkal, milyen áron és
hasonlóak. Ez előzetesen történik meg, a személyes részvétellel
járó Városi est előtt.
Az ezek alapján felmerülő véleményekre és kérdésekre
olyan szakemberek reagálnak,
akik rálátnak a lehetőségekre,
okokra és a többire, és meg tudják mondani például, mennyibe
kell kerülnie a jegynek ahhoz,
hogy a kívánt szolgáltatások
fenntarthatók legyenek. Vagy
éppen azt, hogy fizikailag lehetséges-e egyáltalán wellnessközpontot építeni a domboldalba.
Ez a fázis történik magán a Vá-

rosi esten, szakmailag tematikus asztaloknál.
Hogy ennek az egésznek mi a
célja? Jakab Zsolt úgy fogalmazott, hogy „sokkal jobb érzés,
ha úgy dönt a város egy ügyben, hogy abba korábban én is
beleszólhattam. Azzal szemben,
amikor meghoznak egy döntést, amit nekem tudomásul kell
venni. A program végére az nem
biztos, hogy kialakul egy végleges döntés, de egy igen: kölcsönösen képet kapunk a lehetőségekről és az igényekről, amik
alapján felelős döntések születhetnek meg”. Több szakértő is
csatlakozik a Városi esték stáb-

jához, köztük Szunyogh László
városi főépítész. „Szinte nincsen
téma építészet nélkül” – írta körül a szerepét arra utalva, hogy a
városrendezési kérdések sokszor
érintik a szakmáját. „Mindig izgat, hogy megismerjem mások
véleményét, és nem azért vagyunk itt az önkormányzatnál,
hogy megvalósítsuk önmagunkat, hanem a város szolgálatáért” – tért át a személyes motivációira a főépítész.
„Az önkormányzat és a szakemberek elég sok információ
birtokában vannak, amit megosztanának a közösséggel: miért zárt be a strand? Ennek mi-

lyen következményei lettek?
Miért nem lehetett úgy fenntartani, ahogyan működött?
Ha szeretnénk újra megnyitni,
az sem olyan egyszerű, hogy
megnyomunk egy gombot, és
működik a strand” – tért át arra
zárásként Szunyogh László,
hogy szakértőként milyen szerepe lesz neki és másoknak az
első Városi esten. A Diósgyőri
strand lehetőségeit körüljáró
Városi est október 6-án valósul
meg, ezt követően a Népkert,
majd pedig a város mindennemű közlekedésének kérdéseit
járják körül a résztvevők.
KIRÁLY CSABA

JEGYZET

Ki gyújtotta fel a régi kilátót?

Bíró Tibor, Molnár Piroska és Veres Pál. Fotó: Mocsári László

Egy hétig volt Miskolc a mozi Mekkája
Szombaton véget ér a 18. CineFest Miskolci Nemzetközi
Filmfesztivál, amely idén is
színes programokat kínált a
látogatók számára.
Szeptember 9. és 17. között újból a mozi magyar Mekkájává
vált Miskolc. A filmes szakma
krémje fémjelezte a CineFestet:
nemzetközileg elismert alkotásokkal, filmkészítőkkel a világ
több szegletéből, nagy volumenű
színészekkel és számos szakmai
programmal találkozhattak a
fesztivál után érdeklődők.
Az ünnepélyes megnyitón elsőként Bíró Tibor fesztiváligazgató köszöntötte a vendégeket.
Az idei CineFest kapcsán elmondta, hogy a világ és a magyar szakma filmtermésének
legfrissebb és legújabb alkotásait igyekeztek elhozni Miskolcra,
emellett minden egyes bemutató
hazai premiernek számít.
A nyitóünnepségen az ózdi
születésű Molnár Piroska színművésznő vette át a CineFest
életműdíját. A fontosabb filmés színházi szerepeit összegző

montázs után Bíró Tibortól és
Veres Páltól vette át Vágó István
miskolci zománcművész egyedi
alkotását.
A Nemzet Színésze címmel
kitüntetett Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas magyar színésznő „lélegzetelállítóan meghatónak” nevezte az életműdíját.
Ezt követően egyenként bemutatkoztak a fesztivál zsűritagjai,
majd az Ecc, pecc, ki lehetsz?
című filmmel kezdetét vette a
18. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál.
A fesztiválnak több, mára hagyományosnak mondható programja is volt. Ezek közé tartozik,
hogy lengyel filmbemutatót tartanak a CineFesten. Idén a rendező is elkísérte alkotását, a vetítést pedig közönségtalálkozó
követte, ahol Witold Ludwig lengyel rendező, A koldus és a madame című film alkotója művét
a „legvallástalanabb lengyel vallásfilmnek nevezte”.
Szintén több éve tartó nemzetközi filmszakmai együttműködés töretlen eredménye, hogy
idén is eljutott Miskolcra néhány

a kínai filmgyártás izgalmas darabjai közül. A nagyjátékfilmek
versenyprogramjában a Porrá
leszünk, míg a kitekintő szekcióban a Testvér várta a távol-keleti
filmek szerelmeseit.
A vetítéseket olyan programok tarkították, mint az Életműdíjasok és az Európai mozi
nagykövetei kiállítás a Művészetek Házában, bemutatkozott
a TabLab projekt, ami az új ötletek, a friss technológiai megoldások, az informális tanulás és
a közösségépítés terepe, de megtartották az Iránytű dokumentumfilmes szakmai workshopot
is. Ismét a CineFest adott keretet a Magyar Hollywood Tanács
vetélkedőjének országos döntőjéhez, amelyen a legismertebb
hollywoodi magyarok élete került reflektorfénybe. Persze a felsoroltak csak töredékét teszik ki
a teljes programfüzetnek.
A CineFest egy szombat éjszakai vetítéssel, a kitekintő szekció
cseh-magyar-szlovák-olasz koprodukcióban készült Hétköznapi kudarcok című filmjével búcsúzik erre az évre.
MN

A legendák velünk élnek. A
történelmet a győztesek írják.
Hirtelenjében több ilyen hétköznapi bölcsesség nem jut eszembe.
Ezek most sem véletlenül kerültek elő. Ugyanis, amikor a dolgozók gimnáziumáról írtam, többen is mesélték, az egyik neves
tanárnő férjét az `56-os forradalmat követő megtorlások idején a régi Avasi kilátó felgyújtásával gyanúsították meg.
Később kiderült, ez csupán
városi pletyka. Jómagam annak
idején többször is találkoztam a
Hunyadi utcai szökőkútnál az
idős úrral, és megvallom, nehezen is tudtam volna elképzelni,
hogy ő, kezében Molotov-koktéllal lobbantja lángra a város
egyik legikonikusabb építményét. Még kényszeríteni sem
tudták volna ilyenre.
Végül Kis József, a nemzeti levéltár megyei igazgatója segített
megtalálni a tényszerű igazságot. Karabinszky Tibor építész a
Széchenyi utca 40. szám alatti
épületben lakott, így maga is hiteles szemtanúként élte meg az
1956 októberében zajló eseményeket. Tibor 12 esztendősen,
jómagam elsősként, hétévesen,
ugyanazokat a szörnyűségeket
láttuk, éltük át a főutcai laká-

sunkban. Mindkettőnk emlékeiben él, hogy a Villanyrendőr
sarkán álló háznak a tetején
évekig egy otromba, tanklövedék okozta lyuk tátongott.
Végül Tibor édesapja elmondása szerint a hajdani Piva
– később Napsugár fagyizó,
cukrászda – előtt álló szovjet tank riasztólövésekkel próbálta meghátrálásra késztetni
a tüntető tömeget. Amikor a
harckocsi parancsnoka kidugta a fejét a toronyból, egy bátor asszony felmászott a tankra, és megpróbálta letépni a
vörös csillagot az usankájáról.
Ez volt az a pillanat, amikor
a páncélos ágyúcsöve meredeken megemelkedett, és egymás
után három lövést adott le.
Már az elsőnél látszott, hogy
az a sarki szuvenírbolt feletti házba csapódott. A második
találat érhette a negyvenes számú épületet. Mindkét lövedék
robbanótöltet nélküli volt. Ám
a harmadik már gyújtószerkezettel szárnyalt a kilátó irányába. Így 1956. december 11-én az
épület porig égett, sokáig csak a
csigalépcsőszerű feljárat meredt
az ég felé. Mementóként.
Tibor édesapja, Karabinszky
Gyula ez után találkozott a he-

lyi szovjet parancsnokkal, aki
tolmács útján elnézést kért a
történtekért. Egy nem éppen ismeretlen személy megtévesztette
őket, azt állítván, hogy az épületükben forradalmárok bújtak
meg, és onnan lövöldöznek. Szerinte a harckocsi legénysége is
gondatlanságból lőtt, tévedésből.
Karabinszky Tibor a rendszerváltás után a múzeumra
hagyta azt a repeszdarabot,
amelyre édesapja egy vignettát ragasztott. Erre írta, fel
hogy ez volt annak a lövedéknek a darabja, amely a kilátót
telibe találta.
Persze az akkori újságok és a
később megjelent Fehér könyvben mindvégig a forradalom
hőseit okolták a faszerkezetes
Avasi kilátó felgyújtásáért. Talán itt az ideje, hogy annak a
helyén egy emléktábla örökítse meg, mi is történt itt. Hogy
az újjáépítéséről nem beszélek,
annak az oka, hogy egyre kevesebben vagyunk azok, akik
még ennek a tetejéről gyönyörködhettek a miskolci panorámában. Pedig jó lenne tudni,
hogy a leégett helyére került-e
az új vagy annak a közelébe.
Ez még nekem is talány.
SZÁNTÓ ISTVÁN

Újabb ingyenes mozilátogatás
Újabb filmvetítéseket rendez a Dr. Hilscher Rezső
Szociális Közalapítvány.
A Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány szervezésében
szeptemberben
ismét lehetőség van a miskolciaknak ingyenes mozilátogatásra. Szeptember 24.-én,

szombaton, 15 órai kezdettel a Művészetek Házában
gyerekek és családok számára lesz filmvetítés. A Sonic,
a sündisznó című animációs filmet lehet megtekinteni. Szeptember 25-én pedig
délután kettő órai kezdettel
a Művészetek Házában, elsősorban nyugdíjasok számára,

a Szépkorúak filmklubja keretén belül vetítik a Gyűlölök
és szeretek című filmet.
Jegyek átvehetők: szeptember 19-én, hétfőn 9-10 óra között, a miskolci városházán, a
Hunyadi utca 2. sz. alatt Szegedi Juditnál, a kuratórium
elnökénél. Előzetes regisztráció nem szükséges.
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hirdetés

Inter-V Kft. munkatársakat keres

MARÓS-ESZTERGÁLYOS,
GÉPSZERELŐ LAKATOS és
CNC-MARÓS munkakörbe.
Feltétel: műszaki végzettség,
műszakirajz-olvasási készség.
Önéletrajzokat a
jaborcsik.agnes@inter-v.hu
e-mail-címre várjuk.

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

Apróhirdetés
Németjuhász kölyökkutyák eladók
import szülőktől, lakások, személyek
védelmére. Családokat, idős embereket
támadnak bűnözők. Vásároljon biztonságot! Ajándékba szakkönyv, póráz. Ár:
60-80-100 ezer Ft. Tel.: 06-20/411-2526
Mi emlékszünk rá, hogy milyen a kisgyermekes élet. Szívesen segítünk!
Hívja az Otthon Segítünk Alapítványt!
Önkéntes anyukák segítik egymást. miskolciotthonsegitunk@gmail.com, 0630/905-8113

A JAMAICAI TROMBITÁS l TALÁLKOZÁS EGY RÉGI SZERELEMMEL l KICSI GYERE
VELEM RÓZSÁT SZEDNI l KICSIT SZOMORKÁS A HANGULATOM MÁMA l KISLÁNY
A ZONGORÁNÁL l LAZÍTANI, PRÓBÁLJ MEG LAZÍTANI l MÁSOK VITTEK ROSSZ
UTAKRA ENGEM l SZERETNI BOLONDULÁSIG l ÚGY SZERETNÉM MEGHÁLÁLNI
l HA LEGKÖZELEBB LÁTLAK, MÁR NEM FIGYELEK RÁD l MAMA l NEMCSAK A
HÚSZÉVESEKÉ A VILÁG l MINDENKINEK VAN EGY ÁLMA l MONDD, MIÉRT SZERETSZ
TE MÁST ÉS ÉN CSAK TÉGED l OKOSABBAN KÉNE ÉLNI ANNYIT MONDHATOK l MINDEN
ASSZONY ÉLETÉBEN VAN EGY PILLANAT l PIROS PEZSGŐ l ÉN LESZEK, KI RENDBE
HOZZA MAJD AZ ÉLETED l ENGEM NEM LEHET ELFELEJTENI l ISTEN VÉLED ÉDES
PIROSKÁM l EZ AZ UTOLSÓ TÁNC, AZTÁN MINDENNEK VÉGE l HOSSZÚ FORRÓ NYÁR
l ÉN ÉDES KATINKÁM l A RÉGI HÁZ KÖRÜL ÖREGSZIK MINDEN l AMI SZÍVEMEN A
Jegyek kaphatók a helyszínen, a broadway.hu és a jegy.hu oldalon
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Minden hegy egy embert próbáló, külön kihívás…
Sikeres csúcsmászást hajtott
végre Durbák Beatrix, a Gazdaságfejlesztési Igazgatóság
mérnöke Sztrókay Eszterrel a
Kang Yatse II. csúcsán 2022.
augusztus 24-én reggel nyolc
órakor. Ez a Himalája hegységrendszer egyik hatezres
csúcsa, pontosan 6250 méter
magasságú, mely India északi részén található, Ladakh
tartományban. Magyar nő hivatalosan eddig még nem állt
e hegy csúcsán mind ez idáig.
Készségesen adott interjút lapunknak Durbák Beatrix.
– Mutassa be eddigi emberi
és szakmai életútját!
– Mélyépítő mérnök vagyok,
15 évig dolgoztam a MIVIZ
Kft.-nél, majd kivitelező cé
geknél és jelenleg a Miskolc
Holding Zrt. Gazdaságfejlesz
tési Igazgatóságának csapatát
erősítem. Van egy 14 éves kis
lányom.
– Mikor és kinek vagy minek
a hatására döntött úgy, hogy
hegymászó (is) lesz?
– Már gyerekkoromban 1214 évesen a nagybátyámmal
jártam a hegyeket, főképpen a
Tátrát. Azok voltak életem első
és ilyen szempontból megha
tározó élményei, főleg mikor
kinn bivakoltunk, azaz sátor
nélkül aludtunk kinn a hegyen.
– Ki az emberi és szakmai példaképe, mit köszönhet neki?
– Nehéz meghatározni egy
ember személyében a példaké
pet. Természetesen az első szá
mú példaképem édesapám. De
ha a hegymászásról van szó,
akkor nem kell messzire men
nünk Miskolctól, mert nagy
tisztelője vagyok Himer Józsefnek, ő most a Hámori Szikla-

és Jégmászó Sportegyesület el
nöke, akit nagyra becsülők és
sokat tanultam tőle szikla- és
jégmászás területén is.
– Hogy született meg az ötlet, s miért éppen a Kang Yatse
II. csúcsát akarta megmászni,
nyilván motiválta az: első magyar nő lehet, aki mászótársával együtt kitűzheti nemzeti
zászlónkat a csúcsra.
Igazából teljesen véletlenül
alakult így, és amikor erre az
útra kezdtem el készülni, még
az a tény, hogy mi lehetünk
Eszterrel – Sztrókay Eszter a
mászótársam – az első regiszt
rált magyar nők, akik teljesítik
ezt a csúcsot, számomra nem
volt ismeretes. Sőt a Komar
nicki által vezetett nyilvántar
tás szerint ez a 2. magyar sike
res, dokumentált megmászás.
Soha nem jártam ezelőtt a Hi
malájában, és ez nagyon von
zott, régi álmom teljesült ezzel.
Az ott egy teljesen más világ,
más közeg, egy elmondhatatla
nul gyönyörű vidék a színeivel,
a domborzati formavilág-so
kaságával, a lelkületével.
– Miként tudott alaposan felkészülni erre az elképesztő vállalkozásra?
Természetesen
sportolok,
heti szinten 5-6 edzésem van.
Spartan fighterezek, illetve
gírjázom. Erő-állóképességi
edzések ezek, melyeknek elsa
játítását edzőmnek, Benkovics
Bernadettnek
köszönhetek.
Ahogy szokták mondani: az
állóképesség alapdolog a hegy
mászáshoz, a többi pedig fej
ben dől el.
– Kik segítették abban, hogy
elindulhasson élményeket és
megpróbáltatásokat ígérő úti
célja felé?

– Igazából a saját utamat já
rom, saját kihívásokkal, célok
kal és azok megvalósításával.
Az életemben, aki fontos tá
mogató és mindig mellettem
áll a kihívásokban, az a kis
lányom, Dorottya és az édes
anyám. Valamint itt szeretném
megköszönni a munkahelyem,
kollégáim és főnökasszonyom
támogatását és biztatását!
– Családja tagjai, barátai,
kollégái és ismerősei bizonyára
drukkoltak, de féltették, hogy
akár bajba is kerülhet?
– Erre mindig az a válaszom:
baj itthon is érhet. Azt gondo
lom, hogy a megfelelő szak
mai felkészültség, tapasztalat, a
hegymászásban a fokozatosság
és természetesen a hegy iránti
kellő alázat és tisztelet nagy
mértékben biztosítja az utunk
biztonságát.
– A csúcs felé haladva mi járt
az eszében?
– A csúcsmászás éjszaka tör
ténik. Mi 11 órakor indultunk
el, és egész éjszaka mentünk
felfelé. Minél feljebb mész, an
nál lassabban haladsz. Az örök
hó világától kezdődően - ahol
már hágóvas is szükséges - pe
dig már össze is vagyunk köt
ve, hogy ha kicsúszás történik,
akkor meg tudjuk egymást ál
lítani. Egyre kevesebb az oxi
gén. Így az ember gondola
tai leegyszerűsödnek. Nem
figyelsz csak arra, hogy egyik
lábadat a másik után helyezve
kövesd az előtted lévőt, tartva
a ritmust, figyelve a légzésed
re. 8 óra volt a mászás, ami fo
lyamatos haladást jelent, mini
mális pihenőkkel. A lefelé út 4
órát vett igénybe.
– Visszagondolva melyik volt
a legnehezebb kihívás?

Durbák Beatrix (kék dzsekiben) és mászótársnője, Sztrókay Eszter.
Fotó: magánarchívum

– Ez az utolsó, a Kang Yatse
teljesítése volt természetesen a
leginkább próbára tevő hely
zet. S talán nem mondok meg
lepő dolgot, de a legkeményebb
nem is amikor felfelé mész, ha
nem amikor már lefelé jössz.
Elfáradva, persze örömtől má
morosan, sőt ahogy jössz lefe
lé, egyre több az oxigén is, de
mégis érzed, hogy a testednek
ez a legkomolyabb megméret
tetés.
– Odafent büszkeséget és
megnyugvást érezhetett, talán
egy rövid mérleget, számvetést
is készített, hogy már itt van a
Kánaán?

Nem véletlenül nyilatkozott
megilletődötten a kamerák
előtt a maródiságából vissza
tért Könyves Norbert:” Végre
összejött a brigád!”. És kétszer
kikacsintott a drukkerek felé,
jelezve azt is: két góljával járult
hozzá a sikerhez.
A Kazincbarcika és a Gyir
mót elleni diadalok után, a
harmadik derbin is behúzta a
DVTK a 3 pontot. Az előjelek
alapján pedig a legnehezebb el
lenfélnek a 30 gólt szerző MTK
ígérkezett, végül könnyed győ
zelem lett belőle. Kuznyecov
Szergej érkezésekor, augusztus
27-ei lapszámunkban ezt ír
tam:”Újabb botlások már nem
férnek bele, ezzel mindenki
tisztában van, nyilván az „új
fiú” is. Tudhatta, mit vállalt el,
fel. Kilenc pont megszerzésé
vel viszont azonnal a mennybe
jut, megnyerve a szurkolósereg
bizalmát, szimpátiáját.” Keve
sen hittek ilyen bámulatos for
dulatban, mégis bekövetkezett.
A zöld gyepen ugyan a focis

A DVTK legjobb tizenegye. Fotó: Mocsári László.

ták küzdenek, játszanak, de a
kiváló szerepléshez szükség
van egy remek karmesterre is,
akinek a dirigensi tevékenysé
gére figyelnek a tanítványok, és
igyekeznek is elsajátítani a lec
két. Nos ennek a megsüvege
lendő produkciónak lehettünk
a tanúi.
Az első két találkozón in
kább a harcos szellem eredmé
nyezte a hat pontot, az MTK
viszont megalázó vereséget
szenvedett. Az csak magyaráz
kodás lenne, hogy a kudarcuk
oka egyik meghatározó vé
dőjük, Poór Patrik kiválása és
ifistái beáldozása a BL oltárán.
Ezeket a fásult, bealudt kék-fe
héreket nagyon meglepte a
DVTK agresszivitásával, gyor
saságával. A labda nélküli moz
gásokban is felülmúlták őket a
hazaiak, akik az előrepasszt ke

resték, mellőzték a labda hátul
járatását és az alibipasszokat
is. Látszódott, hogy minden
képpen nyerni akarnak, a sza
badrúgásokkal, bedobásokkal
sem pepecseltek sokáig, hogy
kihasználják a rendezetlen so
rok nyújtotta előnyt. A sikerre
kiéhezett szurkolók régen lát
hattak ennyire szerethető csa
patot.
Egy irányba mutattak az
energiák, az is kitűnt, hogy a
DVTK – keretének mélysé
ge miatt – alkalmas nagyobb
feladatok megoldására. Kü
lön említést érdemel az öt
ezer néző, mely magyar pá
lyákon ritkán tapasztalható
légkört, atmoszférát teremtett
ahhoz, hogy a leendő riválisok
is remegő lábakkal érkezzenek
majd a diósgyőri oroszlánbar
langba.

BUZAFALVI GYŐZŐ

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Könyves Norbert: Végre összejött a brigád!
Örömmámor, gólparádé
Diósgyőrben, egymásra talált a szép számú közönség
és a DVTK NB II-es labdarúgócsapata, mert azt az
MTK-t ütötték ki a kedvencek 3-0-ra, amely a másod
osztályban eddig olyan
domináns együttesnek számított, mint az élvonalban
a Fradi.

6250 m-en nem sok időt töl
töttünk el, nem is igazán he
lyes itt sokat időzni. Persze az
örömtől sírtam, és mérhetetle
nül boldog voltam, eufórikus
érzés! De a gyors csúcsfotók
elkészítése után, és a felszere
lés rendezését követően már
indultunk is lefelé. Sajnos ami
att is, mert nem volt jó idő, vé
gig havazott felfelé és lefelé is.
Menni kellett, mert kiszámít
hatatlan volt, hogy esetleg mi
kor fordul át az idő egy veszé
lyes szeles viharba. Így rögtön
elindultunk lefelé.
Az út, ami a Kang Yatse II.
csúcsára vezet, nagyon mere

dek, jégfalszerű felszökkené
sekkel, keskeny úttal és mere
dek hegyoldalakkal.
– A család tagjai, a barátok,
kollégák, ismerősök mind gratuláltak, de egy kicsit irigykedhettek is...
Egyrészt azt gondolom,
hogy az én kis életemben ez
egy kiemelkedő pont, de ná
lam sokkal nagyobb emberek
sokkal lélegzetelállítóbb dol
gokat tettek már ezen a te
rületen. Egy biztos: a sport,
a hegymászás egy életforma,
ami sok mindenre megtanít.
A kitartás, az önismeret és
még sorolhatnám. Ezek fon
tosak számomra, főleg mint
gyakorló anya példamutatás
ként, a saját, sportoló lányom
felé. Irigykedni pedig nem
szabad, hiszen ez az út min
denki számára nyitott, sem
milyen különleges képesség
nem kell hozzá, csak elszánt
ság és kitartás.
– Világraszóló sikere után
motiválja-e még valami, vagy
pihen a babérokon egy darabig? Esetleg már ki is tűzött egy
újabb elérendő, fantasztikus
célt?
– Aki szereti a hegyeket, az
mindig azon gondolkodik,
hogy hova lehet menni túrázni,
mászni, via ferrátázni. Nekem
ez folyamatos az életemben.
Persze vannak bakancslistás
helyek, hegyek. Minden hegy
egy külön kihívás. Szeretnék
minél több 5-6000 m-es csú
csot megmászni. Így példá
ul terveim között szerepel a
Dél-Amerikában lévő Aconca
gua is. De számtalan szebbnél
szebb helyet tudnék még felso
rolni…..

Az sem jelentett hátrányt a
pályaválasztóknak, hogy vég
re a legerősebb összeállításban
kezdhették a meccset. Nem
kell szemüveg ahhoz, hogy
észrevegyük: egyre inkább ös�
szeérik a társaság, és további
szép időszak következhet, mert
ez a három mérkőzés nem szá
mított sétagaloppnak, különö
sen nem a baljós előzmények
után. Természetesen még akad
javítani való a DVTK háza tá
ján, ezzel mindenki tisztában
van, de ez az ünneplés ideje.
A válogatottmérkőzések mi
atti elég hosszú bajnoki szünet
lehetőséget teremt arra, hogy
még markánsabb legyen a csa
patjáték, és a jó egyéni képes
ségek is kijöjjenek. Az október
újabb sikerek hónapja lehet,
úgyszólván minden meccsen
kötelező a győzelem, senkit
sem lebecsülve. Háromszor itt
hon fogadja ellenfeleit a DVTK,
háromszor idegenbe látogat.
A menetrend: október 2-án
Szentlőrinc – DVTK, majd
5-én jön a Dorog, utána 9-én
Békéscsaba várja a fiúkat, 16-án
hazai környezetben a Budafok,
22-én Mosonmagyaróvár az úti
cél, végül október 30-án érkezik
a Kozármisleny.
És akkor egy presztízscsata
most szombaton, 16 órától itt
hon a Szeged ellen a MOL Ma
gyar Kupában. Illene bejutni a
32 legjobb közé.
BGY

Az adóstárs
Miskolcon élő nyugdíjas olvasónk keresett meg levelével. Ebben leírja, hogy gyermeke és annak házastársa
hitelt kívánnak felvenni
lakás vásárláshoz. A bank a
fiatalok jövedelmére tekintettel további adóstárs állítását is kéri a hitelfelvevőktől. Olvasónk lánya őt kérte
fel adóstársnak. Kérdezi
ezek után a levélíró, mik a
hátulütői annak, ha elvállalja gyermeke boldogulása
érdekében ezt a szerepet.

A pénzintézet kölcsön
nyújtásakor adóstárs be
vonását a hitelszerződésbe
több okból is szükségesnek
tarthatja. Ennek egyik oka
az, ha az adós jövedelme
nem megfelelő az igényelt
hitelösszeghez.
Rendsze
rint kötelezően adóstársként
szerepel a hitelszerződésben
az adós házastársa. Ha pedig
haszonélvezeti joggal ter
helt ingatlan a kölcsön fede
zete, akkor a haszonélvezőt
is adóstársként vonják be a
szerződésbe.
Az adóstárs elnevezés fél
revezető lehet, mert ebből
úgy tűnhet, hogy az adós
társ esetleg csak másodla
gosan felel a tartozásokért.
Főszabály szerint az adós és
az adóstárs egyformán kö

telesek a kölcsön
visszafizetésére.
Vagyis az adós
és az adóstárs mindketten
a teljes összeggel tartoznak,
azaz nemfizetés esetén a tel
jes összeget bármelyiküktől
követelheti a bank. A gya
korlatban így hiába az adós
számlájáról történik a tör
lesztés, ha az adós bármilyen
okból nem fizet, a pénzinté
zet az adóstárssal szemben
felléphet a teljesítés érdeké
ben. Tehát az adóstárs kö
telezettsége ugyanolyan sú
lyú, mint az adósé, semmivel
sem egyszerűbb a helyzete.
Az adós és az adóstárs egy
más közötti viszonyának a jel
lemzője, hogy egymás között
egyenlően felelnek a tarto
zásért, amennyiben másként
nem állapodtak meg. Ez azt
jelenti, ha egyikük fizette ki a
teljes tartozást, akkor ennek
felét a másiktól követelhe
ti. Természetesen figyelem
be kell venni a felek közötti
egyéb viszonyokat is, például
házasság fennálltát.
Olvasónk azzal, hogy alá
írja az adóstársi szerződést,
a teljes tartozásért minden
jövedelmével és vagyonával
felelni fog, vagyis jól meg
kell fontolni a lépést
DR. STRASSBURGER GYULA
ÜGYVÉD
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SzolgáltatóHÁZ
Telefon: 30/9450-228
E-mail:
info@bagameri-uleshuzat.hu
www.bagameri-uleshuzat.hu

Üléshuzat–
készítés,
kárpitjavítás
Méretpontos,
minőségi üléshuzat.
Bagaméri üléshuzat:
az autós hálás lesz érte!

Lévay József
Református Gimnázium és Diákotthon
BEISKOLÁZÁSI INFORMÁCIÓI
A 2023/2024. TANÉVRE
TEHETSÉGGONDOZÓ FOGLALKOZÁS INDUL
2022. 09. 24-én, szombaton, 9 órától:
6. osztályos tanulóknak
magyarból és matematikából (10 alkalommal)
8. osztályos tanulóknak
magyarból, matematikából, történelemből,
fizikából és médiából (10 alkalommal),
valamint kémiából és biológiából (5 alkalommal)

NYÍLT NAP
2022. november 9. (szerda), 10. (csütörtök)
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
www.levaygimnazium.hu, 06 46 500 180/101
3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2.

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2022. 09. 17-től 2022. 09. 23-ig
Signal fogkrém, 75 ml, 3986,66 Ft/l
Fiorillo padlótisztító, 1 l, 449 Ft/l
Perfex Jumbo 1 tekercs, 499 Ft/tekercs
Active mosogató, 1 l, 549 Ft/l
Aquella antibakteriális nedves kendő, 80 lap, 9,9 Ft/lap
Active mosógél, 1,5 l, 599,33 Ft/l
Kilrat rágcsálóirtó pép, 150 g, 6659,9 Ft/kg
Domestos felületfertőtlenítő, pumpás, 750 ml, 1465,3 Ft/l
Biopon mosópor, 1,17 kg, 939,31 Ft/kg
Bradolife antibakteriális folyékony szappan, 350 ml, 2854,2 Ft/l
Coccolino öblítő, 1450-1800 ml, 895,86-721,66 Ft/l
Star WC-papír, 24 tekercs, 70,79 Ft/tekercs
Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 1 l, 5799 Ft/l
Szériaglett 20 kg, 289,95/kg
Héra Prémium színes falfesték, 2,5 l, 2479,6 Ft/l
Diszperzit mennyezeti falfesték, 14 l, 499,92 Ft/l

349 Ft
549 Ft
599 Ft
699 Ft
999 Ft
999 Ft
1099 Ft
1199 Ft
1299 Ft
1299 Ft
1399 Ft
1799 Ft
6399 Ft
6399 Ft
7199 Ft
7999 Ft

299 Ft
449 Ft
499 Ft
549 Ft
799 Ft
899 Ft
999 Ft
1099 Ft
1099 Ft
999 Ft
1299 Ft
1699 Ft
5799 Ft
5799 Ft
6199 Ft
6999 Ft

FIREPLACE KFT. TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSE, KAPACITÁSBŐVÍTÉSE
A Széchenyi Terv Plusz program
keretében megvalósuló fejlesztés
célja a Fireplace Kft. fő terméke, a
kandallókályhák iránt megnyilvánuló növekvő mennyiségi és minőségi igények fokozott kielégítése.

Ennek érdekében korszerű acéllemez-megmunkálást végző gépek:
lézervágó, élhajlító, szemcseszóró,
hegesztő berendezések üzembe állítása történt meg. A termékek fejlesztéséhez az EU szabványoknak való
megfelelést biztosító új laboratórium
is folyamatosan üzemel. A vállalat
egészét átfogó informatikai rendszer
átalakítása, 20 új személyi számító-

gép beüzemelése is megtörtént. Ez
utóbbi gépek a termelés, a pénzügy, a
terméktervezés és a logisztika területére kerültek. Logisztikai vonatkozású
fejlesztés a két homlokvillás elektromos targonca és két gyalogkísérésű
elektromos targonca. Elhatározott
szándék a megújuló energia fokozott
felhasználása, erre napelemrendszer
szolgál. A kandallók kiszállítása fakalodákban történik, ezek faanyagát EU
szabvány előírása szerint csírátlanítani kell, erre villamos fűtésű, kellően műszerezett kemence szolgál. A
termékfejlesztést új formatervezési
ötletekkel egy külső tanácsadó cég
segíti elő. A dolgozók kulturált elhe-

lyezésére konténerrendszer szolgál.
A projekt teljes egészében a vállalat
fő profiljához, a kandallókályhák tervezéséhez, gyártásához, értékesítéséhez kapcsolódik.
A projekt a kedvezményezett Fire
place Gyártó és Kereskedelmi Kft.
3553 Kistokaj, Állomás u. 7. alatti saját tulajdonú székhelyén valósul meg,
terv szerint 2022. december 31-re. A
vissza nem térítendő támogatás mértéke 70%, összege 319 MFt, amely a
teljesítés függvényében csökkenhet.
A projekt az indításkori 176 munkahely megtartása mellett már 15 új
munkahelyet teremtett.
Információ: www.fireplace.hu
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PROGRAMAJÁNLÓ Ősszel is építik a közösségüket
SZEPTEMBER 17., szombat
8:30 Gasztrotúra: Majális park-Pisztrángos, információ: mvsctura.hu
9:00 Kertvárosi családi nap és főzőverseny, Szirma, Szent András tér
10:00 Görömbölyi ősz, városrészi szabad
idős rendezvény, Görömbölyi Művelődési Ház
11:00 „Nagyjaink” – A 40 esztendős Fügedi Márta Népművészeti Egyesület
gyűjteményes tárgyalkotó kiállítása, Feledy-ház
15:00 DVTK – St. Mihály FC női labdarúgó-mérkőzés, NB I. 5. forduló, DVTK
Edzőközpont
16:00 DVTK – Szeged, labdarúgó-mérkőzés, Magyar Kupa, DVTK Stadion
17.00 Fagyöngy irodalmi műsor (Díszvendég:
Sebestyén Márta népdalénekes), Ars
Sacra Fesztivál, Tudomány és Technika Háza
17.00 Győzzön a te békéd! - Nyitott templomok, Ars Sacra Fesztivál, a miskolci
Jézus Szent Szíve sziklakápolna

18:00 (S)ikertörténetek 7.: Páros beszélgetések. Vendég: Molnár Antal és Závada Pál, Művészetek Háza

SZEPTEMBER 18., vasárnap
8:30 Ködkerülő túra: Répáshuta – Ómassa, információ: mvsctura.hu
9:00 Termelői nap, Erzsébet tér
19:30 Mobilmánia Vikidál Gyulával, koncert, Gárdonyi park
18:00 DVTK Jegesmedvék – FEHA19 jégkorongmérkőzés, ERSTE Liga 2. forduló,
Miskolci Jégcsarnok

SZEPTEMBER 24., szombat
A.) 34. Természetjárók napja (Dobogókő).
Szervező: Magyar Természetjáró Szövetség,
információ: mvsctura.hu
7:45 A túravezető kedvenc útvonalán: Bogács – Síkfő-kút, információ:
mvsctura.hu
9:00 „Szeptember végén” – 9. Petőfi
Könyvtári Napok, családi délelőtt, Petőfi Sándor Könyvtár
11:00 A magyar grafika évtizede 1916-71,
Kondor Béla miskolci litográfiái kiállítás, Rákóczi-ház
17:00 DVTK Jegesmedvék – Gyergyói HK
jégkorongmérkőzés, Erste Liga 3. forduló, Miskolci Jégcsarnok
19:00 Szabó Balázs Bandája-koncert, Művészetek Háza

SZEPTEMBER 19., hétfő
16:00 Felelős kutyatartás napja, II. Rákóczi
Ferenc Könyvtár
17.00 Vihula Mihajlo - Utry Attila: Káin
bélyege, Ars Sacra Fesztivál, Miskolci
Akadémiai Bizottság székháza
18:30 A besztercebányai Művészeti Akadémia előadása, Zenepalota
18:30 Családi zumba fitness, Ady Endre
Művelődési Ház

SZEPTEMBER 22., csütörtök
8:00 Mesekonferencia, II. Rákóczi Ferenc
Könyvtár
15.00 Legyél a Béke követe!, Ars Sacra
Fesztivál, Kelemen Didák Kollégium
SZEPTEMBER 23., péntek
15.00 Máger Ágnes nyitott műterme, Ars
Sacra Fesztivál, Miskolc – Művésztelep
19.00 Győzzön a te békéd! - Nyitott templomok, Ars Sacra Fesztivál, a miskolci
Jézus Szent Szíve sziklakápolna
16:00 „Szeptember végén” – 9. Petőfi
Könyvtári Napok, „Régen volt, hogy is
volt” – 36 év egy könyvtáros szemével, Petőfi Sándor Könyvtár
19:00 Jazz Inside Band: „A latin és a jazzfunk világa” Szántó Sándor ütős
hangszeres, kongás koncertje, Művészetek Háza

SZEPTEMBER 20., kedd
16.00 A Tiszteletreméltó - Kelemen Didák
szolgálata, Ars Sacra Fesztivál, Kelemen Didák Kollégium
17:15 és 18:15 Hastánc kezdőknek és haladóknak, Ady Endre Művelődési Ház
18:30 Hatha jóga, Ady Endre Művelődési Ház

SZEPTEMBER 25., vasárnap
8:30 A tiszta hegyek napja: Hollóstető-Bükkszentkereszt túra, információ:
mvsctura.hu
11.00 A szendrői Assisi Szent Ferenc-templom freskóinak bemutatása, Ars Sacra Fesztivál, szendrői Assisi
Szent Ferenc-templom

SZEPTEMBER 21., szerda
15:00 Alkossunk együtt! – Nyílt festőnap
a József Attila Könyvtárban, József Attila Könyvtár

SZEPTEMBER 26., hétfő
19:00 A Miskolci Szimfonikus Zenekar
koncertje, SZIMFONIKUS BÉRLET I., Művészetek Háza

HARANG-HÍREK
A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában szeptember 18-én, vasárnap, 16
órától a miskolc-szirmai
római katolikus templomból közvetítenek. Az ünnepi
szentmisét bemutatja: Péter
Vilmos újmisés atya, mindszenti káplán.
A XVI. Ars Sacra Fesztivál keretében, szeptember

1 7-én, szombaton, 17 órakor,
a tapolcai Sziklakápolnában
a Versbarátok köre verses-zenés összeállítást mutat be
„Győzzön a te békéd!” címmel. A szirmai egyházközség Fájdalmas Anya-búcsúját
18-án, vasárnap tartják. Az
ünnepi szentmise 11 órakor
kezdődik, melyet Péter Vilmos
újmisés, a Mindszenti plébánia káplánja mutat be.

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA
SZEPTEMBER 21., szerda 19:00 A falu ros�sza, bérletszünet, Nagyszínház | SZEPTEMBER 22., csütörtök 17:00 Egy óra versek
közt a színház művészeinek társaságában, Játékszín | SZEPTEMBER 24., szombat 11:00 Kakaókoncert: beavató kama-

rakoncert, Nagyszínház, nézőtéri társalgó |
SZEPTEMBER 28., szerda 19:00 Dixie Klub:
a Miskolc Dixieland Band koncertje, Játékszín | SZEPTEMBER 29., csütörtök 9:00
A magyar múzsa – Déryné Széppataki
Róza emlékgála, Nagyszínház

MOZIMŰSOR
• Művészetek Háza, Uránia-terem: SZEPTEMBER 19-21., hétfő-szerda: 17:30 Hamupipőke három kívánsága | 19:45 Rosszkor, rossz helyen | SZEPTEMBER 22-28., csütörtök-szerda: 17:30 King – Egy kis oroszlán nagy kalandja | 19:30 A meghívás
• Művészetek Háza, Béke-terem: SZEPTEMBER 19-21., hétfő-szerda: 17:00 Ott torony volt: Víg
Mihály-portré | 19:30 Szia, Életem! | SZEPTEMBER 22-28., csütörtök-szerda: 17:00 Exhibition on
Screen: A félreismert Raffaello | SZEPTEMBER 22-25., szerda-vasárnap: 19:00 Magasságok és
mélységek | SZEPTEMBER 26-28., hétfő-szerda: 19:00 Alienoid

FOGADÓÓRA
Szopkó Tibor, Miskolc alpolgármestere lakossági
fogadóórát tart szeptember 21-én, szerdán, 14 órától a városháza alpolgármesteri tárgyalójában. Az
elérhető 10 sorszámot szeptember 19-én, hétfőn
reggel 8 órától a polgármesteri hivatal Hunyadi János utcai bejáratánál osztják ki.
Deák-Bárdos Mihály önkormányzati képviselő fogadóórát tart szeptember 22-én, csütörtökön 17
órától a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskolában.

Most hétvégén újabb színes
családi program otthona lesz
Görömböly, köszönhetően a
helyi és városi kulturális és
közéleti szereplők összefogásának.
Tavaly vált szorosabbá a
Görömbölyi Kulturális Egyesület
és a Miskolci Kulturális Központ
(MKK) együttműködése, azóta
programok sokaságával igyekeznek erősíteni a helyi közösséget.
– Az egyesület eddig is sikeres volt ezen a téren, de egymást
is erősítjük a különböző programok megszervezésében és lebonyolításában – mondta Majorné
Bencze Tünde, az MKK ügyvezetője azon a csütörtöki sajtótájékoztatón, ahol a városrész programkínálatáról esett szó.
A szűkebb körű klubfoglalkozásoktól a hétvégi családi programokon át az ünnepi nagyrendezvényekig terjed a skála;
mindegy is, mekkora volumenű
egy-egy rendezvény, a lényeg az,
hogy összekovácsolják a városrészben élőket, az ide látogatók
pedig képet kapjanak a virágzó
görömbölyi életről.
Jó példa volt erre a tavaszi
Görömbölyi Pince Piknik, de
egészen jövő év közepéig biztosított a programszervezés egy
nyertes uniós pályázatnak köszönhetően. A Közösségépítés
négy évszakban Görömbölyön

Majorné Bencze Tünde, Borkuti László és Madácsi Ágnes . Fotó: J. Á.

című pályázatával 5 millió forintot nyert el az egyesület, ebből a
forrásból tudják megrendezni a
Görömbölyi Őszt is, ahol egyebek mellett sportrendezvények,
táncbemutatók és zenés kikapcsolódás várja a szórakozni vágyókat pénteken és szombaton.
1991-ben indult egyébként ez
az esemény, de ezen a néven évek
óta nem rendezték meg. Idén
azonban újraéleszik a hagyományt, és huszadik alkalommal
várják közös őszünnepre az érdeklődőket.
Madácsi Ágnes, a Görömbölyi
Közösségi Ház művelődésszervezője beszélt a programokról. A
kétnapos rendezvény pénteken
délután családi kerékpáros kirándulással kezdődött. Ezzel a programmal kapcsolódtak a limfóma
világnapi akciókhoz.
Szombaton is mozgással indul
a nap: 10 órakor veszi kezdetét a

Görömbölyi Ősz focikupa. A kispályás labdarúgó tornát általános
iskolásoknak szervezik meg a helyi általános iskola sportpályáin.
Szintén délelőtt 10-kor közösségi
futás is indul a sportpályától.
Délután programok hos�szú sora várja a kikapcsolódni
vágyókat a Görömbölyi Művelődési Házban. 14 órától a Miskolci Mazsorett Együttes tart
bemutatót, majd színpadra lép
a Ködmön Formációs Táncegyüttes is. 14:45-től az Avasi Művészeti Iskola növendékei
mutatkoznak be, 15:15-től pedig
a Perecesi Bányász Koncert Fúvószenekar ad koncertet. Vásári
komédiával készülnek a Vaga
Banda Gólyalábasai, míg a Diri
Dongó Együttes őszköszöntő
interaktív zenés műsorral szórakoztatja a gyerekeket.
18:15-től aztán Seres Ildikó színművész – a Zrínyi Ilona

Gimnázium drámatagozatos diákjainak közreműködésével –
operett slágereket ad elő, majd
fél 8-tól Felméri Péter, a Dumaszínház humoristája tornáztatja
a rekeszizmokat. Fél 9-kor a Zenegép Együttes csap a húrok közé,
fél 10-kor pedig retro diszkó koronázza meg a napot.
A délután során a nagyobbak a termelői– és kézműves
vásár portékái között mazsolázhatnak, a kisebbeket pedig
ugrálóvár, játszópark és kézműves foglalkozások várják.
A sajtótájékoztatón Borkuti László közművelődési és turisztikai tanácsnok, a körzet
önkormányzati képviselője kiemelte, újra egyre többen fedezik fel Görömböly szépségeit
és élhetőségét. A legutóbbi itteni fejlesztések közül kiemelte a
közösségi ház felújítását – erre,
és a szabadtéri színpad lefedésére egyaránt 10-10 millió forintot nyertek el. Előbbivel már
végeztek, utóbbit még az ősszel
elkezdik.
– A tervek szerint jövő év tavaszán ezzel is elkészülünk. Fontos fejlesztés, hiszen a jövőben
minden program a közösségi
házhoz és környezetéhez fog kötődni. Itt van ugyanis olyan infrastruktúra, parkolási lehetőség,
ami a nagyobb szabású programokhoz kell – mutatott rá.
KUJAN ISTVÁN

Miskolci múzeum
Déryné nyomában
a zsidóság történetéről
A zsinagóga szomszédságában tekinthető meg
a nemrégiben kialakított
Miskolci Zsidó Múzeum és
Látogatóközpont.

A kiállítás történelmi
perspektívából, személyes
emléktárgyak, díszes kegytárgyak és korabeli fényképek segítségével mutatja be
a miskolci zsidóság történetét, hagyományait, szokásait.
A tárlat célja megismertetni
a hazai és külföldi közönséggel a helyi zsidóság történetét, szokásait, tradícióit. Ebben a tárlatvezető Búzafalvi
Tamás, a múzeum turisztikai munkatársa nyújt segítséget. Az újonnan megnyílt
Miskolci Zsidó Múzeum
köré alakuló baráti kör több
érdekes előadással készül az
intézmény népszerűsítésére.
Elsőként Markovics Zsolt
miskolci főrabbi beszél majd
a zsidóság törvényei között
előkelő helyen szereplő kóser
étkezésről. Az ezzel kapcsolatos szokásokról és tabuk nél-

kül mondja el a véleményét,
hogy mennyire tarthatók be
Magyarországon,
vidéken
ezek az előírások. Azt is megtudhatjuk: miként alakult ki
ez a törvény, és van e köze az
egészséges élethez, majd arról
is szól, hogy a zsidóság törvényei milyen mélységig befolyásolják a vallásos hívők
életét. A jelenlegi terv szerint
az első előadás szeptember
21-én, délután 5 órakor kezdődik a zsinagóga melletti
imaterem étkezőjében. A következő hónapokban pedig az
előadó Puskás Péter, Ybl-díjas
építész lesz, és őt követi majd
Szunyogh László, Miskolc főépítésze. Minden előadás előtt
vagy után megtekinthető a
múzeum. A részvétel ingyenes, de érdemes előre jelezni,
helyet foglalni az info@szantograf.hu e-mail-címen vagy
a 20 2192391 telefonszámon
vagy személyesen a múzeumban (Déryné utca 20. Nyitvatartás: hétköznap 10:00 17:00)
MN

Az ország legismertebb művészei, közéleti személyiségei, sportolói látogattak
el városunkba egykoron a
gyorsan országosan is ismertté váló programsorozat
keretében, ahol egy hétvége
alatt teljesen személyre szabott „Ismerd meg az ismeretlen Miskolcot!” élményprogramon vettek részt.

Az elmúlt hétvégén Molnár
Piroska, a Nemzet Színésze ismerkedett Miskolccal Déryné
útján a nagy színésznő halálának 150. évfordulója alkalmából. Az első magyar operaénekesnő és a miskolci színjátszás

emblematikus színhelyein járt
Diósgyőrtől a Miskolci Nemzeti Színházon át az avasi református templomig. Járt aztán
Molnár Piroska Déryné házánál és sírjánál is, ahol lerótta
tiszteletét. A program újraindítását egy lokálpatriótákból
álló csapat – Hajdú László (Expert cégcsoport), Balogh József
(MBM Autó Kft.), Gyarmati János (Huniko Kft.), Dányi
Gábor (D-Gesztor Kft.), Nyeste Gábor (FPS) támogatja. Házigazdája és moderátora pedig
most is a Vendégségben Miskolcon megteremtője, Fedor
Vilmos.
MN

Fedor Vilmos és Molnár Piroska

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
SZEPTEMBER 19., hétfő 06:00 Az előző esti adás
ismétlése (12) 9:00 Képújság (12) 18:00 Miskolc
Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés 18:25
Generációk (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12)
19:15 Időjárás-jelentés 19:25 Diagnózis (12)
20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
SZEPTEMBER 20., kedd 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12)
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés 18:25 Sportpercek (12) 19:00
Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés
19:25 A deszka népe (12) 20:00 Miskolc Ma

ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés 20:25 Film
(12) 21:30 Képújság (12)
SZEPTEMBER 21., szerda 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12)
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés 18:25 Egészségpercek ism. (12)
19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés 19:25 Kilátó (12) 20:00 Miskolc Ma
ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés 20:25 Film
(12) 21:30 Képújság (12)
SZEPTEMBER 22., csütörtök 06:00 Az előző esti adás ismétlése (12) 18:00 Miskolc Ma
(híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés 18:25

Promenád (kulturális magazin) ism. (12)
19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés 19:25 Köztünk élnek ism. (12) 20:00
Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
SZEPTEMBER 23., péntek 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12)
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés 18:25 Forgószínpad (12) 19:00
Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés
19:25 Kilátó (közéleti magazin) (12) 20:00
Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)

SZEPTEMBER 24., szombat
06:00 Az előző esti adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 Krónika (12) 18:25 Kilátó ism.
(12) 19:00 Krónika ism. (12) 19:25 Egészségpercek ism. (12) 20:00 Krónika ism. (12)
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
SZEPTEMBER 25., vasárnap 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 16:00
Hívőszó 18:00 Krónika (12) 18:25 Kilátó (közéleti magazin) ism. (12) 19:00 Krónika ism. (12)
19:25 Promenád ism. (12) 20:00 Krónika ism.
(12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

12

mozaik

Miskolci Napló

2022. szeptember 17.
37. hét | XIX. évfolyam 37. szám

Könyvújdonságok a Géniusztól
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Régi idők, régi filmszínházak, régi moziplakátok
Miskolci mozitörténet plakátokon – ezzel a címmel nyílt tárlat a 18. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál részeként szombaton a Művészetek Háza Kortárs Galériájában. Az eseményen előbb Bíró Tibor fesztiváligazgató szólt, aki elmondta: „Miskolcon tizenhétnél is több
filmszínház működött egykor, ezeknek állított emléket a filmfesztivál ideje alatt megtekinthető kiállítás, melynek anyagát a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár gyűjteménye alapján állították össze” – mondta, majd köszönetet mondott a könyvtár vezetőjének, Varga
Gábornak. Bíró Tibor megemlítette azt is: az időszakos tárlattal együtt egy állandó kiállítás is nyílt az emeleti galérián. Ez a CineFest eddigi
életműdíjasainak állít emléket. Fotó: Horváth Csongor

Gazdikereső

Ezen a héten Topit (5505.), a Miskolci Állategészségügyi Telep
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltásokkal, 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.

Akkor és most. A felvételeken a Palóczy utca 19. szám alatti
épület látható. A Belvárosi Református Gyülekezet régi-új épülete hajdanán püspöki, esperesi és lelkészi hivatalnak is otthont
adott, azonban a kilencvenes évekre nagyon lepusztult, sokáig
kérdéses volt, hogy a gyülekezet megtartja-e. Szabó Sándor, a
gyülekezet nemrégiben kibúcsúzott lelkipásztora korábban lapunknak úgy fogalmazott, bár a felújítás költségesebb volt, megérte, hiszen így nem keletkezett Miskolc történelmi belvárosában egy újabb foghíj. A megújult épület falán idén június 26-án
avatták fel dr. Enyedy Andornak, a Belvárosi Református Gyülekezet alapító lelkész-püspökének emléktábláját is. Ő volt az, aki
a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökeként az 1948as államosítások után nem volt hajlandó átadni a Sárospataki
Református Kollégiumot, pedig erre Rákosi Mátyás személyesen
kérte. Tettét megtorolták: menesztették püspöki tisztségéből, és
nyugdíjazták lelkészi állásából, az egyházkerület pedig 1953 és
1957 között elvesztette önállóságát: beolvasztották a szomszédos tiszántúliba. (Tajthy Ákos szövege, dr. Sáfrány Gy. József képeslapja, Horváth Csongor fotója)

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal
is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy e-mailben
küldjék el, a levélben tüntessék fel postacímüket is!
Beküldési határidő: 2022. szeptember 12. E-mail-cím:
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői
között könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja. Előző rejtvényünk helyes megfejtései: Mad Max Hawkinsban, Beszélgessünk!, Szövegről szövegre, A francia ház. Nyertesek: Szirtesné Pintér Edit (Miskolc), Varga Márton (Miskolc). Gratulálunk,
nyereményüket postán küldjük el.
Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Sudoku
Bekerülés helye: Kistokaj
Fajta: keverék
Kor: 6-7 év
Neme: kan
Szín: fekete-fehér
Súlya: 22,5 kg
Magasság: 44 cm
Hirdetés

Topi, amint embert lát toporog, és alig várja, hogy szeretgessék. Nagyon mozgékony,
sok energiát és törődést igényel. A pórázon sétálást szoknia kell. Az elmúlt hónapban
esett át az ivartalanításon.

TERJESZTÉSSEL
KAPCSOLATOS
VISSZAJELZÉS
Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kérjük, jelezzék ezt
hétköznap 8-16 óráig a
+36 70 663 1261-es telefonszámon nevük és elérhetőségük megadásával. A
problémát igyekszünk mihamarabb megoldani.

HETI HOROSZKÓP
Kos (03. 21.–04. 20.) Jobb valamiben, mint mások, de
ne hagyja, hogy ebből ön legyen az egyetlen, aki nem
kovácsol előnyt. Álljon ki önmagáért, és szerezze meg
azt, amire vágyik, hogy később ne legyen hiányérzete!

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Valaki megpróbálja megmondani, hogy mi lenne az ön számára a leghelyesebb
választás, és ezt ön rendkívül rosszul viseli. Még nehezebben viseli, amikor kiderül, hogy igaza is van.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Izgalmas programok kínálkoznak, de ne feledje, hogy sok az önre váró feladat is,
amiket meg kell oldania, ha előbbre akar lépni. Ne adjon fel semmit azért, mert egy kis szabadidőt akar nyerni!

Bika (04. 21.–05. 21.) Gondoljon a saját egészségére, amikor döntéseket hoz, és ne feledje, hogy ez
a legfontosabb, és ezt kell minden fölé helyeznie. Vigyázzon magára, mert ez az, amit senki nem tesz meg ön helyett!

Szűz (08. 24.–09. 23.) Senki sem hibátlan, és ezt
magától sem várhatja el. Fogadja el, hogy néha ön is
hibázhat, és adjon magának egy kis pihenőt, hogy ne
kelljen később kijavítania a túl sok fölösleges hibát!

Bak (12. 22.–01. 20.) Tudja, hogy ketyeg az óra, de
ez most nem motiválja, inkább megrémiszti, fél, hogy
nem sikerül mindennel végeznie. Ne aggódjon ezen
túlságosan sokat, mert csak megbénítja saját magát!

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Készen áll arra, hogy megtalálja a változást, de közben egy kis félelem is van önben.
Ne aggódjon azon, hogy mi lesz, ha az új hely nem tetszik, hiszen nem égeti föl maga mögött a hidakat.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Megszokta már, hogy mindig van ön körül néhány érdeklődő, most viszont különösen sokan lehetnek, akik csapják önnek a szelet. Élvezze ki a helyzetet, de ne lásson bele túl sokat.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Mindennek megvan a
maga ideje, még a pihenésnek is. Használja ki, hogy
erre most alkalma adódik, és próbáljon feltöltekezni,
mert a következő héten is sok kihívás vár önre!

Rák (06. 22.–07. 22.) Mindig tudja, hogy mi az, amit
akar, de nem mindig elég bátor ahhoz, hogy ki is álljon
emellett. Igyekezzen megtalálni a saját hangját minden helyzetben, hogy érvényesíteni tudja az akaratát!

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Kimerült, és ráférne önre egy
kis pihenő, még ha érzi is, hogy most sok a feladata. Fogadja el, hogy önnek is vannak korlátai, és lazítson egy
kicsit! Ha feltöltekezik, a munka is jobban megy majd.

Halak (02. 20.–03. 20.) Igyekezzen pontosan végezni a feladatait, mert sokkal könnyebb alaposnak lenni,
mint később dolgozni a javításokon; igyekezzen inkább
egyenes utat lerakni önmaga elé!

