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Újabb figyelemfelkeltő akciót szervezett a miskolci Herman
Ottó Gimnázium közössége, ezúttal a gyermekek világnapján, szeptember 20-án. Közös éneklésre invitáltak mindenkit, hogy így fejezzék ki szolidaritásukat az elitgimnázium leváltott igazgatóhelyetteséért. Fotó: Horváth Csongor

MÉG DRÁGÁBB LETT MINDENKINEK AZ ÉTELE
Elemző írás a 3. oldalon

EGY HÓNAPIG DÉRYNÉRE EMLÉKEZIK A VÁROS
Programismertető a 7. oldalon

ITT, OTT FELMONDTÁK A TÁRSASHÁZ TAKARÍTÁSÁT
Cikk a 4. oldalon

Miskolciakkal beszéltek a DK vezetői
A Demokratikus Koalíció parlamenti frakciója
szeptember 21-22-én megyénkben tartotta kihelyezett frakcióülését. Szerdán
Miskolc több pontján találkozhattak az érdeklődők a
képviselőkkel. A program
egyik elemeként a Népkerti
Vigadóban tartottak fórumot.
Mint arról a Miskolc Televíziónak Kálmán Olga a
helyszínen beszámolt: a parlamenti csoport a délelőtt fo-

lyamán Veres Pál polgármester mellett számtalan helyi
közéleti szereplővel is találkozott, hogy meghallgassák
őket: épp milyen gondokkal
küzdenek, milyen feladatokkal foglalkoznak, mit szeretnének elérni.
– Megpróbáljuk egymás
munkáját segíteni. Nincs más
út, minthogy ezekben a hónapokban összekapaszkodjunk és segítsük egymást.
Látható, hogy Orbán Viktor
nem tudja kivinni az országot
a válságból. Ezért is alakította

Hegedűs Andrea, Sebe-Gazdig Judit és Kálmán Olga. Fotó: Juhász Ákos

meg Dobrev Klára az árnyékkormányát. Ezért is vagyunk
Miskolcon. Hírt szeretnénk
vinni arról, hogy mit szeretnénk – fejtette ki motivációjukat az ország
g yűlési
képviselő, aki a vasárnapi
időközi önkormányzati választás kapcsán arra kérte a
voksolásra jogosultakat, hogy
éljenek szavazati jogukkal, és
válasszák a DK helyi jelöltjét.
– A Demokratikus Koalíció
egy olyan párt, amely akkor
is kíváncsi az emberek véleményére, ha nincs kampány
– szögezte le Hegedűs Andrea.
A DK – a miskolci országgyűlési kepviselő elmondása alapján – azt tűzte ki céljául, hogy
bejárja az országot, ezen körútnak az első állomása most
Miskolc. Ennek mentén nem
csupán az időközi választásban érintett 3-as számú önkormányzati körzetben, hanem a város számos pontján
tartottak fórumot, s beszéltek
a polgárokkal.
Folytatás az 5. oldalon

Időközi választás a 3-as körzetben
Időközi választást tartanak
szeptember 25-én, vasárnap
Miskolc 3-as számú egyéni választókerületében. A választás
részleteit Ignácz Dávid ismertette a Miskolc Televízió Kilátó
című műsorában.
A helyi választási iroda vezetője, Miskolc jegyzője emlékeztetett: voksolásra azért van
szükség, mert a terület korábbi önkormányzati képviselője,
Hegedűs Andrea az április 3-án
megtartott választáson ország
gyűlési képviselői mandátumot
szerzett. A politikus az összeférhetetlenség megszüntetése miatt
lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról, a meg

üresedett önkormányzati képviselői hely betöltésére pedig a
Helyi Választási Bizottság időközi választást írt ki.
– A választópolgárok szeptember 25-én három jelölt közül választhatnak: Barta Gábor
a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt; Sebe-Gazdig Judit
a Velünk a Város Lokálpatrióta
Egyesület, a Magyar Szocialista
Párt, a Momentum Mozgalom,
a Párbeszéd Magyarországért
Párt, a Demokratikus Koalíció
és az LMP-Magyarország Zöld
Pártja; Fülöp József Istvánné pedig a Magyar Munkáspárt és az
Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom jelöltjeként in-

dul – ismertette Ignácz Dávid. Ez
egyben a szavazólapi sorrend is.
Miskolc 3-as számú egyéni
választókerületében 7243-an élnek, választásra – összesen hét
szavazókörben – 6159 fő jogosult. A választókerület állampolgárai vasárnap reggel hat órától
este hétig adhatják le szavazatukat a kijelölt szavazóhelyiségben.
Mozgóurnát igényelni vasárnap
12 óráig elektornikus úton lehet
a valasztas.hu-n keresztül.
Miskolc 3. számú egyéni választókerületének utcanévsora a
minap.hu-n megtalálható. A szavazókörök listáját a valasztas.hu
Helyi önkormányzati választások aloldalán, a szeptember 25-ei
dátum alatt keressék.
MN

A LEGSZEBB KUTYÁT KERESTÉK. Az Avas Szépe kutyaszépségversenyt szeptember 17-én rendezték meg a városrészben. A cél az is volt, hogy a kutyások közössége erősödjön, és a kulturált, felelősségteljes tulajdonosi
viselkedés alapelvei is terjedjenek. Mivel a lakótelepen szép számmal élnek kutyatulajdonosok, a szerevezők
úgy gondolták: a kis kedvenceknek kiírt szépségversennyel szólítják meg őket. Fotó: Mocsári László
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Ismerjük meg együtt a Diósgyőri strand lehetőségeit
A Városi estek nevű programsorozat lényege, hogy a lehető
legtöbb, döntésünket potenciálisan befolyásoló információ birtokában alkossunk
véleményt egy adott témában.
Az október 6-án esedékes első
alkalom során arról beszélgethetünk szakértők segítségével, hogy amennyiben
fejlesztés indulna a több mint
10 éve bezárt Várfürdő területén, azt hogyan képzelik el az
érdekeltek.
A Miskolc Televízió Kilátó
című magazinműsorában Varga Andrea alpolgármester elmondta, a jelenlegi városvezetés eltökélt szándéka bevonni az
állampolgárokat a döntés-előkészítési folyamatokba. Ezért
született meg a Részvételi Koncepció és ezért nyúl olyan új
eszközökhöz az önkormányzat,
mint a közösségi gyűlés, a Miskolci Ötletmaraton, a közösségi

Varga Andrea alpolgármester és Sélley Andrea. Fotó: Miskolc Televízió

tervezés vagy a részvételi költségvetés.
A Városi estek beszélgetéssorozata egy újabb ilyen módszer
az emberek bevonására. Sélley
Andrea, a szakmai megvalósí-

tásért felelős Dialóg Egyesület
tagja kifejtette, az első alkalom
témáját a Diósgyőri strand adja,
de olyan konfliktusos kérdések is előkerülnek majd, mint
a Népkert vagy a parkolás és

a közlekedés. „Olyan témák,
amelyek az emberek mindennapjait befolyásolják” – fogalmazott.
„A Városi estek célja, hogy
már a legkorábbi szakaszban,

bizonyos információk és tények
megismerésénél egy asztalnál
üljenek a városgazdák és az érdekelt emberek” – foglalta ös�sze tömören a program lényegét
Sélley Andrea.
Magán az október 6-ai esten
a Diósgyőri strandhoz és lehetőségeihez kapcsolódó tényszerű adatokat ismerhetnek meg
a résztvevők, ezeken a polgármesteri hivatal szakosztályai –
kiváltképp a Főépítészi kabinet
– már dolgoznak.
Azonban az információáramlás kétoldalú, hiszen az állampolgárok visszaadhatják a
„közérzetüket” egy potenciális
fejlesztéssel kapcsolatban. Ezt is
méri az a kérdőív, amely október 2-áig tölthető ki.
Varga Andrea hozzátette,
hogy a kávéházi beszélgetéshez hasonló, de semmiképpen
nem plenáris est végére nem
egy döntés születik meg, hanem elindulhat a tervezési fo-

lyamat, amelyhez szükséges a
városlakók álláspontja. „A döntés-előkészítési folyamat nagyon fontos első lépése lesz ez”
– mondta.
„A strandról annyit biztosan
tudunk, hogy sokakat érdekel,
és elképzelhető, hogy egyáltalán nem lehet belőle semmi,
például mert annyira lecsökkent a rendelkezésre álló terület, vagy nem lesz rá forrás.
Nagyon kevés róla a tényszerű
információ a köztudatban – ez
az est azt szeretné, hogy együtt
megértsük a lehetőségeket” –
zárta Sélley Andrea a Városi est
értelmezésével.
Október 6-án, 17 órától a
Miskolc-Diósgyőri Református
Általános Iskola és Óvodába
várják a résztvevőket a mintegy két óra hosszú Városi estre.
Regisztrálni október elején, további információkról olvasni a
https://tervezzukmiskolcot.hu/
felületen lehet.
KIRÁLY CSABA

Városvédelmi intézkedések

Javítják a belvárosi díszburkolatokat

A mostani ülés témája többek között az volt, hogy a
kialakult helyzetben hogyan
tudja a város kigazdálkodni az önkormányzatnál,
intézményeinél és a városi
cégeknél jelentkező többletköltségeket. Tárgyaltak arról
is, hogyan tudnak segíteni
a rezsidrágulás miatt nehéz
helyzetbe került miskolciaknak.

Mintegy hétezer négyzetméternyi területen összesen 300400 négyzetméter burkolatot
cserélnek ki, javítanak.

Ismét ülésezett Miskolc
önkormányzatának a Gondoskodó Miskolc Programban létrehozott Városvédelmi
Egyeztető Testülete - írja közleményében a polgármesteri
hivatal sajtóosztálya.
Veres Pál polgármester vezetésével a város és a Miskolc Holding szakemberei
egyeztettek mások mellett arról is, hogy van-e lehetőség
a brutális mértékben megnövekedett földgáz- és villamosenergia-költségek finanszírozásához közvetlen uniós
támogatási, pályázati források
bevonására, és megvizsgálták,
milyen takarékossági és energiahatékonysági intézkedésekkel, beruházásokkal, átalakításokkal lehetne csökkenteni az
önkormányzat és intézményei,
illetve a városi cégek rezsiköltségeit.
Az ülésen a testület megerősítette azt a vállalást is, hogy a
Gondoskodó Miskolc Programban energetikai tanácsadással segítenek a rezsiárrobbanás miatt nehéz helyzetbe
került miskolciaknak.

Lakossági barnakőszén-felmérés
A drasztikusan megemelkedett energiaárak, a kiszámíthatatlan, megváltozott gazdasági környezet komoly erőfeszítést kíván mindenkitől.
A kormány célja továbbra is az, hogy a pénzügyi lehetőségekhez igazodva biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez a tüzelőanyag.
Ehhez Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata is szeretné felmérni a lakosságnál jelentkező barnakőszén-igényeket. A felméréshez az egyes háztartásoknál jelentkező
igények bejelentését személyesen a polgármesteri hivatal központi ügyfélszolgálati irodájában (Városház tér 8.)
vagy telefonon munkaidőben a Lakosságkapcsolati csoport 70/698-9126 telefonszámán 2022. szeptember 29éig várják.

A Gondoskodó Miskolc
Programban a város az ingyenes energetikai tanácsadás
mellett a következő területeken segíti a miskolciakat:
– Lakossági LED-csereprogram indult
– A MIVÍZ Kft. december 31-éig elengedi a kamatot
azoknak, akik rendeznék tartozásukat
– Jegyzői engedéllyel a legfeljebb négylakásos, de nem társasházi vagy lakásszövetkezeti
lakóingatlanokban élőknek is
van lehetőségük kedvezményes földgáz igénylésre
– Városvédelmi Alap létrehozása annak érdekében, hogy
a város működése során az
energiaárakból eredő többletköltségeket biztosítani lehessen
– Rendszeresen ülésező Városvédelmi Egyeztető Testületet összehívása az
energiaválság következtében
kialakuló krízishelyzettel kapcsolatos krízismenedzsment

Miskolci Napló

feladatainak ellátása érdekében
– A jelenlegi támogatási
rendszer átalakítása annak érdekében, hogy rezsitámogatást
és lakásfenntartási támogatást
kaphassanak a legrászorultabbak
– Idén is lesz szociális tűzifaosztás
– A mobilitás biztosítása
az önkormányzati ingatlanokban: a lakásváltás megkönnyítése, ingyenessé tétele
azoknak, akik kisebb lakásba
szeretnének költözni
– Rendszeres egyeztetés a
Paktum Foglalkoztatási program keretében a városi partnercégekkel a jelenlegi helyzet
kezelésének lehetőségeiről.
Már eddig is több mint 2000
miskolci család regisztrált a
Gondoskodó Miskolc szociális
és támogató csomag részeként
elérhető ingyenes LED-csereprogramra, amelyben a hagyományos, nagyobb energiaigényű villanykörtéket lehet
modern, takarékos fényforrásokra cserélni. Aki még nem
regisztrált, továbbra is megteheti a www.miskolc.hu/ledcsere, illetve a www.ledcsere.
hu internetes oldalakon a „jelentkezés” gombra kattintva. A
regisztráció mindössze néhány
percet vesz igénybe, azonban
akár 50 000 forintos megtakarítást is jelenthet az éves villanyszámlában.

Jó ütemben halad a belvárosi
díszburkolat javítása, a héten a
Kazinczy és a Déryné utcában
dolgoztak a kivitelező munkatársai. Cserélik, illetve javítják
a széttöredezett, hiányzó vagy
helyenként balesetveszélyessé
vált térköveket. A több millió
forintos beruházás az említett
két utca mellett érinti a Kandia
közt, a Szinva teraszt és a Hősök terét is.
Szopkó Tibor alpolgármester, a belváros önkormányzati
képviselője érdeklődésünkre
pénteken elmondta, az érintett
terület nagysága eléri a 7 ezer
négyzetmétert; itt korábban
úgynevezett brazil burkolattal
fedték le a sétálókat, járdákat.

Most 300-400 négyzetméteren
cserélik ki, javítják a térköveket. A szakemberek folyamatosan dolgoznak, így a tervek
szerint néhány hét múlva elkészülnek a munkával.
– Büszke vagyok a miskolci
belvárosra, de az elmúlt években európai nagyvároshoz
méltatlan állapotok alakultak
ki helyenként. A villanyrend
őri buszmegálló felújítását pi-

lotprojektként kezeltük, és azt
tapasztaltuk, hogy meg lehet
találni a jó megoldást. A kivitelező fel is vette a kapcsolatot
a gyártóval, a remények szerint
ezek sokkal időtállóbb és stabilabb burkolatok lesznek, mint a
korábbiak – mondta.
Hozzátette, arra kérte a kollégáit, hogy a belváros minden problémás részét mérjék
fel, egyetlen rész se maradjon
ki. Ezek alapján kezdték meg
a munkát, igaz, némi késéssel,
mert a burkolóanyagok később érkeztek meg. De remélik, hogy a csúszást be fogják
tudni hozni.
A Déryné és a Kazinczy utca
felújítása után a munka a Hősök terén folytatódik. Várhatóan néhány hét múlva az
összes helyszínen végeznek a
szakemberek.
KUJAN ISTVÁN

Fejlesztés: új gyártócsarnok épül
A Miskolc Déli Tudományos Technológiai Park egyik legújabb fejlesztéseként új gyártócsarnok épül a XANGA-cégcsoporthoz tartozó MIA Rising Kft. mintegy 2,5 milliárd
forintos befektetésével. Szerdán bokrétát helyeztek el az épület
legmagasabb pontján, ami szimbolikusan jelzi: hamarosan
elkészül a 6000 m2 alapterületű létesítmény.
Idén februárban helyezték el
az alapkövét a beruházásnak,
amely lehetővé teszi a városba
már betelepült és a jövőben érkező termelő vállalatok megnövekedett logisztikai igényeinek korszerű infrastrukturális
környezetben történő kiszolgálását.
A Miskolc Déli Tudományos
Technológiai Park legújabb
eleme következő mérföldkövéhez érkezett szerdán a bokrétaünneppel. Ebben Veres Pál
polgármester, Horváth Zita,
a Miskolci Egyetem rektora,
Herdon István, a XANGA-csoport elnök-vezérigazgatója és
Juhász-Nagy Judit, a Miskolc
Holding Zrt. gazdaságfejlesztési igazgatója vettek részt. Veres Pál elmondta, hogy a csar-

nok egy újabb ikonikus épülete
lesz a déli ipari parknak, amely
sok arra közlekedőt fogad
majd Miskolcra érkezve. „Ez
a városképi mellett gazdasági üzenetet is hordoz: ebben a
rendkívül nehéz időszakban is
van befektetői szándék, illetve
a Miskolc Holdinggal közösen
vonzó környezetet tudunk biztosítani a számukra” – fogalmazott, majd hozzátette: „Előre kell menekülnünk!”.
A szót átvéve Juhász-Nagy
Judit azt hangsúlyozta ki, hogy
a sikerhez szükség van a városvezetői, a szellemi hátteret biztosító oktatási és a beruházói
háttérre. A Miskolci Egyetem
korábban megállapodást kötött a XANGA-cégcsoporttal.
Az intézmény nevében Hor-

Veres Pál polgármester

váth Zita elmondta, „feladatunknak és küldetésünknek
tekintjük, hogy ezt a régiót
szolgáljuk”. Végezetül Herdon
István szólalt fel, aki a beruházásról beszélt. Kifejtette, hogy
az első ütemben megépülő, közel 6000 m2 alapterületű létesítmény úgynevezett shell and
core állapota 2022 végére készül el, amely azt jelenti, hogy
az épületbe a betelepülő bérlők elkezdhetik a technológiai
transzfert.
KIRÁLY CSABA
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Landolás
Máig is emlékszem arra a jeges rémületre, amikor az első
nagy ázsiai utazásomkor ott álltam a reptéren egyedül, és a
kivetítőn ott villogott a Penang – Doha járat mellett a cancelled felirat. Körülöttem a világ minden tájáról emberek,
akik többnyire türelmesen vártak a sorukra. Szóba elegyedtem a mellettem álló, mint később kiderült, Angliába tartó fiatal muszlim nővel, aki megértően magyarázta, igen, az ott valóban azt jelenti, hogy tényleg ma
este nem indul a gép, a sor meg azért halad ilyen lassan, mert mindenkinek át kell foglalni a jegyét. Hiába bizonygatta, minden rendben lesz, máskor is volt már ilyen, én mégis kínok kínját éltem meg az alatt a két óra
alatt, amíg a pulthoz el nem jutottam. Ott bizonyosságot szereztem arról:
valóban nem indul aznap este a járat, és egy nap csúszással érek haza, de
a várakozás alatt gondoskodnak rólam, szállást és ellátást kapok.
Most, hogy ez a kiszámíthatatlan, megoldhatatlannak látszó jövő
itt kering körülöttünk, gyakran eszembe jut ez a történet. Az, hogy
mennyire szükségünk van fogódzókra, információkra. Mennyire szükségünk van arra, hogy tisztában legyünk azzal, mi vár ránk, hiszen
még a legrosszabbnál is rosszabb a bizonytalanság.
Olvasgatom a német és svájci válságterveket, amelyekben percre
pontosan megtervezték mikor, milyen helyzetben, mi lép életbe. Ahol
konszenzus született a tervekről, ahol a nemzeti költségvetésből valóban – nem csak lózungok, politikai narratívák szintjén – támogatják
azokat, akiket a rezsinövekedés érint, rossz helyzetbe hoz. Még Norvégiában is, ahol kétmillió forintos az átlagkereset. A kormányok beszélnek az emberekhez. Tudatosítják azt, hogy igenis baj van. És azt is, a
többség a következő hat hónapban nem fog tudni félretenni. És megfelelő takarékoskodással és elviselhető áldozatokkal túl fogják élni a
következő hat hónapot.
Ma Magyarországon hiába virít ott pirossal a képzeletbeli táblán a
havária felirat, senki sem érzi feladatának az ország vezetői közül azt,
hogy bemutasson egy átfogó tervet: mikor, mi fog történni a következő
hónapokban. Mutogatnak a füles nyuszira, Brüsszelre, az ellenzékre,
a világot átszövő háttérhatalmakra. Beszélnek arról, hogy 2060-ban
széthullik az EU, és hogy Ukrajna addigra elveszíti területeinek kétharmadát, meg hogy milyen jó lesz, ha az Egyesült Állomokban újra
Trump lesz az elnök. Csak egyről nem beszélnek: mi lesz holnap? Miből fizetik ki az önkormányzatok a közvilágítást, miből megy a közlekedés, kikapcsolják-e a gázt azoknál a családoknál, akik nem fogják
tudni megfizetni a számlát? Mi lesz, ha mégsem tudják feltölteni a távhőkasszát, és emberek tízezrei maradnak a bérházakban fűtés nélkül?
Válaszok ma sem voltak, és gyanítom, a következő hetekben sem
lesznek. Mintha egy repülőn utaznánk, ahol a kapitány már régen elengedte a kormányt, és már csak a véletlenen múlik az, hogy puhán
vagy darabokra törve landolunk.
Máltán sok- sok világítótorony adott reményt évszázadokon keresztül a
hajósoknak arra, hogy a szárazföld igenis létezik. A fővárosban, Vallettában
az egyik ilyen épületen a következő feliratot olvastam: a Nap minden este
eltűnik itt, de mi mindig biztosak lehetünk abban, hogy holnap újra felkel.
Csak reménykedni tudunk abban, hogy ez az évszázados bölcselet a
ránk váró viharokban – amelyek már itt kopogtatnak az ajtón – megállja majd a helyét.
MAROS ÉVA

Tényleg van cukorhiány Miskolcon? Mennyibe kerül manapság megfőzni a húslevest?
Még mindig olcsó étel a túrós
tészta? A boltokban kerestük
a válaszokat.
„Ebben a bizonytalan világ
ban ki tudja, mi történik holnap.
Amit megeszek, az az enyém.
Az itt van, el nem veszi senki”
– hallható a Magyar Retró – A
magyar vircsaft című dokumen
tumfilmben, ami a Kádár-rend
szer mindennapjainak fekete-fe
hér polaroidja. A fenti mondat
pedig az egyik legerősebb kinyi
latkoztatása a kornak: az a biztos,
ami mögöttünk van, amit meget
tem, csak az az enyém igazán. Ez
a fajta ételigenlés pedig nem az
olasz tészták, az E-szám-mentes
készítmények, a bioalapanyagok
és a konyhaművészet izmusai
ként felfogható tiltások korából
való. Nem. Ez egy felgyűrt inguj
jal szalonnázó, parizerkarikázó,
rumpuncsot arcba tömő, kon
zerv kenőmájast fehér kenyérre
kanalazó világ tanítása.
Most ismét bizonytalan az élet
– az ezredforduló utáni időszak
dinamikájához szokva minden
képp. Az utóbbi hónapok élel
miszereket érintő áremelkedése
leginkább a Die Hard- filmek té
mához igazított alcímeivel írható
le: május – Drágán add az ételed,
június – Még drágább az ételed,
szeptember – Az étel mindig drá
ga, és így tovább. Annál pedig, ha
vaskos árcímkékkel találkozunk
azokon a termékeken, amiket ed
dig elkönyveltünk „párforintos”
tételeknek, csak egy dolog bos�
szantóbb: ha nem is kapni belő
lük a boltokban.
Mindenkit érint
Elsőre azt hinnénk, hogy a di
vatos étrendek követőinek – ve
gáknak, vegánoknak, paleosok
nak, ketogéneseknek stb. – okoz
leginkább fejfájást a drágulás, de
az áremelkedés nem igazán tesz

Ebben az üzletben még van cukor. Fotó:Juhász Ákos

különbséget: mindenki pénz
tárcáját érinti. Az éttermek napi
menüiért nagyjából kétszer an�
nyit kell fizetni, mint két évvel
korábban, az a’ la carte pedig
legfeljebb hétvégékre, ünnep
napokra korlátozódik sokaknál.
Azoknak, akik inkább otthon,
maguknak készítik el az ebéd
jüket, szintén nehézségekkel kell
szembenézniük. Bár a kormány
néhány alapvető élelmiszer árát
még év elején maximalizálta, bi
zonyos – szintén alapnak számí
tó – hozzávalók igen elszálltak,
de vannak olyan élelmiszeripa
ri készítmények, amiknek már
a beszerzése is gondot okozhat.
Cukor blues
A kristálycukorra, ami szin
tén árvédett termék, a legtöbb
bolt – más egyéb áruk mellett –
mennyiségi korlátot szabott ki.
Ez a mindennapos, egyébként
károsnak kikiáltott, cukorrépá
ból vagy cukornádból kivont
alapélelmiszer most gyakran hi
ányzik a polcokról. Az igazság
hoz hozzátartozik, hogy az sem
mindegy, mikor és hol próbál
juk beszerezni: aki késő délután
szeretne cukorhoz jutni a szu
permarketekben, annak a sikere
egyáltalán nincs kőbe vésve. Reg

adják át a víziközműveket, mind
eddig továbbra sem tisztázott
részletszabályok keretei között.
– A tárgyalások megkezdé
séhez szükséges szándéknyi
latkozatot az augusztus 29-ei
közgyűlésen a Jobbik frakciója
megszavazta annak érdekében,
hogy legalább láthassuk a dön
téshez szükséges részleteket és
garanciákat, amelyeket szep
tember 20-áig ígértek – em
lékeztetett Szarka Dénes. – A
határidő letelt, ám bármilyen
újabb részlet helyett csak azt
láthattuk, hogy a megyei jogú
városok sorra utasítják el az in
tegrációban való részvételt or
szágszerte, pártállástól függet
lenül. Egyszerűen nem tudunk
ahhoz eleget, hogy egy ilyen

döntést meg lehessen hozni.
Ez arra is rámutat, hogy az ál
lami szándék sem kiforrott: a
kormány maga sem tudja még,
hogy milyen feltételrendszer
szerint szeretnék átvenni a
víziközműveket – fogalmazott.
– A Jobbik frakciócsoport
ja a jelenlegi helyzetben azt a
döntést hozta, hogy nem fog
megszavazni olyan előterjesz
tést, amelynek a víziközmű ál
lami kézbe való átadása a cél
ja – jelentette ki a politikus.
Hozzátette: – Ezzel szemben
arra szólítja fel a Jobbik a kor
mányt, hogy egyrészt tisztáz
za, mit is a terve a víziközmű
vekkel, másrészt támogassa az
önkormányzati kézben mara
dásukat. Ennek érdekében ja
vasoljuk, hogy a 2014 óta be
szedett víziközműadó teljes
összegét fordítsák az ivóvíz– és
csatornahálózat felújítására. A
felhasználói díjak változtatása
nélkül, a szolgáltatás után fize
tendő áfa mértékét csökkent
sék 5 százalékra, kompenzálják
a szolgáltatók veszteségét, és
biztosítsanak további forráso
kat a minőségi szolgáltatás ér
dekében – jelentette ki Szarka
Dénes.

Szarka Dénes nyilatkozik a Miskolci Televíziónak. Fotó: Juhász Ákos

CZIFFRA ANDREA

– A 2010-es évektől tartó folya
matok eredménye tehát az, hogy
2019-től veszteségesen működik
a MIVÍZ, és a ráfordításokat már
nem képes a bevételekkel fedez
ni. Emellett a rekonstrukciós, fel
újítási munkálatok sem tudnak
olyan tempóban haladni, aho
gyan a csőhálózat természetes
amortizációja azt megkövetelné,
ez pedig további veszteségek
hez vezet – hangsúlyozta Szarka
Dénes. Hozzátette: 2017 és 2021
között több mint 20 százalékkal
emelkedett a meghibásodások
száma, a vízveszteség pedig több
mint 100 százalékkal nőtt 2014 és
2021 között.
Ebben a kialakult helyzetben
lépett fel az állam azzal az igén�
nyel, hogy az önkormányzatok

gelente azonban jóval esélyesebb
a cukorvadászat. A hiány egyik
oka, hogy az utóbbi években ala
csony volt a cukorrépa ára, ami
miatt a termelők folyamatosan
csökkentették a vetésterületeiket.
Az aszály is szerepet játszik ab
ban, hogy 2022-ben a hazai fo
gyasztásnak csak egy töredékét
tudják megtermelni a gazdák.
Ráadásul az árstop sem növeli a
kereskedési kedvet a nyomott ha
szon miatt.
Mi is leteszteltük, mennyire
nehéz Miskolcon kristálycu
korhoz jutni. Négy nagy üz
letlánc boltjait látogattuk meg
a kora délutáni órákban. Az
eredmény felemás: két helyen
gond nélkül találtunk, egy üz
letben azt mondták, jöjjünk
vissza másnap reggel, míg a ne
gyedikben kijelentette az eladó,
hogy a következő napokban ne
is próbálkozzunk. Egyébként
étolaj és liszt sem volt minden
hol, de négyből három boltban
találtunk mindkettőt.
Többe kerül a leves…
Tegyük fel, hogy húslevessel
koronáznánk a vasárnapi asz
talt. Ez azonban nem az igazi
combból vagy csirkemellből, s
bár a farhát jó alap, önmagá

ban az is kevés. Tehát szét kell
nézni a szabadáras termékek
között is. Szintén négy üzlet
láncot teszteltünk, ezek közül
háromban volt húspult. Tarját
kerestünk, és 1899-2249 forint
kilónkénti árral találkoztunk
attól függően, csonttal vagy
csont nélkül árulták. A negye
dik boltban szeletelt, fóliás ter
méket találtunk: 2949 forint
volt egy kiló. A KSH adatai
szerint 2019-ben 1450 forint
körül mozgott a tarja ára, tehát
minimum 30 százalékos növe
kedésről beszélünk.
A leveszöldségek sem lettek ol
csóbbak. Sárgarépát 399 forintos,
fehérrépát pedig1499 forintos ki
lónkénti átlagáron találtunk. A
zellernek 499-699, a karalábénak
299-349 forint volt darabja.
Ha leves mellé mondjuk tú
rós tésztát ennénk, a széles
metélt esetében nagyjából 369
forintot kérnek egy 250 gram
mos csomagért, míg a félzsí
ros rögös túró ára az űrbe lőtt
ki: fél kilót átlagosan 969 fo
rintért adnak. Ha pedig valaki
kristálycukorral hintve szereti
a túrós tésztát… nos, az jobb,
ha gyorsan leszokik az urizá
lásról.
BÁJER MÁTÉ

Megújul a csomópont

A Jobbik nem támogatja a MIVÍZ átadását

A témában pénteken déle
lőtt Szarka Dénes tartott sajtó
tájékoztatót. A Jobbik Magyar
országért Mozgalom miskolci
szervezetének elnöke a Miskol
ci Vízmű Kft. jelenlegi helyzetét
ismertetve elmondta: a 2013ban elfogadott rezsicsökkentés
miatt az utóbbi nyolc évben a
víziközmű-szolgáltatók bevéte
lei stagnálnak, 2018 óta pedig a
bevételeik már nem tudják fe
dezni a ráfordításokat. A szol
gáltatók költségeinek jelentős
részét teszi ki a 2013-ban be
vezetett víziközműadó, amelyet
2020-ban ráadásul meg is emel
tek. Ez a tétel évente több mint
200 millió forintos terhet jelent
a MIVÍZ-nek. Emellett a kor
mány bevezette az energiahiva
talnak fizetendő több mint 30
millió forintos felügyeleti díjat
is, ezzel is jelentős terhet róva a
víziközmű-szolgáltatókra.
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Szeptember: még drágább az ételed

NÉZŐPONT

A Jobbik miskolci frakciócsoportja nem támogatja a Miskolci Vízmű állami kézbe történő átadását, és felszólítja a
kormányt, hogy kompenzálja
a veszteségesen működő víziközműveket, a szolgáltatás
után fizetendő áfa mértékét
pedig csökkentsék 5%-ra.

aktuális

A várhatóan jövő tavasszal
kezdődő munkálatokra
azért van szükség, mert a
Thököly utcára kanyarodó
sávon a forgalom sokszor
feltorlódik.
Közel félmilliárd forin
tos fejlesztéssel újulhat meg
a közeljövőben a Kiss Ernő
utca – Thököly híd csomó
pontja – mondta el csütör
tökön a helyszínen a terület
önkormányzati képviselője.
– A tervezett munkálatok
részeként a déli tehermentesí
tő városba vezető szakaszát a
Wesselényi és Damjanich ut
cák között egy forgalmi sáv
val egészítik ki. Erre azért van
szükség, mert a Thököly utcá
ra kanyarodó sávon a forga
lom rendszerint feltorlódik,
és megnehezíti a közlekedést
– hangsúlyozta Simon Gábor.
A beruházás során meg
újul az itt található híd is: az
utat és a járdát kiszélesítik, és
a patakmeder burkolását is
tervezik.” Jelen pillanatban ott
állunk, hogy minden enge
déllyel rendelkezünk, a tervek
is teljes egészében rendelke
zésre állnak, és most a na

Simon Gábor. Fotó: Juhász Á.

pokban jelent meg a hivatalos
közbeszerzési értesítőben az a
felhívás, hogy a pályázatokat
várjuk a kivitelező cégek ré
széről. Az ajánlattételi határ
idő október 17., ezt követően
derül ki az, hogy a kivitelezők
milyen árajánlatokkal állnak
elő” – részletezte a Velünk a
Város-frakció vezetőjeként is
tevékenykedő politikus.
Itt kiszélesítik a járdákat és
a közlekedési pályát, a környe
zetében pedig a mederbur
kolat felújítása valósul majd
meg. A kivitelezés költsége a
tervezői költségvetés alapján
480 millió forint, amit euró
pai uniós forrásból fedeznek
majd. A munka a tervek sze
rint jövő márciusban kezdő
dik, és várhatóan hat hónap
alatt készül el.
TAJTHY Á.
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Együtt énekelt a város az oktatásért Miskolcon
A borongós, hűvös időjárás
ellenére is diákok, szülők,
nagyszülők és tanárok töltötték meg kedd délután a Szent
István teret, hogy közösen
elénekeljék a Mi vagyunk a
Grund! című dalt a Pál utcai
fiúk musicalből.
Újabb figyelemfelkeltő akciót szervezett a miskolci Herman
Ottó Gimnázium közössége ezúttal a gyermekek világnapján,
szeptember 20-án. Közös éneklésre invitáltak mindenkit, hogy
így fejezzék ki szolidaritásukat az
elitgimnázium felmentett igazgatóhelyettese, Dezsőfi György felé,
illetve a magyar oktatás – sokak
szerint – siralmas állapotára is fel
kívánták hívni a figyelmet.
Hogy valós társadalmi problémáról beszélhetünk, erősíti az is,
hogy – kortól és nemtől függetlenül – széles rétegeket megmozgat
és véleménynyilvánításra sarkall
a téma. Több szépkorú is jelen
volt a Szent István téren.
– Hogy miért jöttem el? Bár
már nincs olyan gyermekünk,
unokánk – legalábbis nem itt él,
Magyarországon –, aki még tanulna, de én magam fiatalon pedagógusnak készültem, az szerettem volna lenni – magyarázta a
nyugdíjaskorú Mária, miért tartotta fontosnak megjelenni a közös éneklésen. – Máshogy alakult
az életem, de belül a mai napig él
bennem a tanári pálya iránti szeretet. Átérzem tehát az oktatók
helyzetét, és szolidaritást vállalok
minden tanárral.
Az érzés közös, generációkat
köt össze – Gabriella és Hella, a

Herman diákjai hasonló érzelmekről nyilatkoztak lapunknak.
– Kiállunk a tanárainkért és az
oktatásért. Azt szeretnénk, hogy
az oktatóinknak, és így nekünk is
jobb legyen a helyzetünk az iskolákban. Változásra van szükség –
mondták.
Az országos munkabeszüntetéseknek egy kísérőrendezvénye
volt a mostani, a szervezők szándéka az volt, hogy a társadalom
szélesebb köreit bevonják, és elmondják nekik az oktatás évek
óta húzódó problémáit.
– A szolidaritás kifejezése mellett ez egy jelzés is, hogy most
már nagyon sürgős változásra
van szükség az oktatási rendszerben – mutatott rá Pilz Olivér,
a Herman tanára. – Azt szeretnénk, hogy ennek a változásnak
a megalapozása átláthatóan és
konszenzus alapján történjen,
pártpolitikán felül álljon.
Azt is megtudtuk tőle, hogy
kollégáját, Dezsőfi Györgyöt
nem helyezték vissza pozíciójába, és most már szöveges indoklást is kapott a felmentéséhez.
– Jelen állás szerint jogi útra
fog terelődni az ügy, hiszen nem
volt alapja a felmentésének. Sehol
nincs ugyanis kimondva, hogy
egy iskolavezető ne fejezhetné ki
akár polgári engedetlenség útján
az elégedetlenségét. Maximum
etikai vétségről lehetne szó, nem
volt tehát arányos a büntetés –
szögezte le Pilz Olivér.
A közös éneklést Seres Ildikó
színművész, tanár vezette (több
színművész is jelen volt egyébként – a szerző). Köszöntőjében
úgy fogalmazott, „anyaként, ta-

Telefontolvajokat fogtak
a kamerák segítségével
Az újgyőri pályaudvar
egyik buszmegállójának
padján elaludt valaki, telefonját pedig a karfára tette.
Néhány arra sétálónak ez
szemet szúrt, és eltették azt.
Egyikük, aki a közelben lakik, hazaszaladt az eszközzel, sőt még át is öltözött,
azonban beazonosították
a térfigyelő kamerák, így a
Miskolci Önkormányzati
Rendészet értesítése után a
rendőrség forró nyomon lekapcsolta az elkövetőket.
Egy esős szeptember közepi szombat éjszakán, a
kamerák képét követve lettek figyelmesek a Miskolci
Önkormányzati Rendészet
(MIÖR) Térfelügyeleti Szolgálatának munkatársai arra
a fiatalemberre, aki az Újgyőri főtér buszállomás egyik
padján elaludt – tudtuk meg
Vincze Csabától, a szervezet
igazgatójától.
A mobiltelefonját szabadon
és felügyelet nélkül hagyta
rögtönzött „ágya” karfáján,
amit észrevett három másik,
szintén a környéken tartózkodó fiatalember. Ők ragadozók módjára körözni kezdtek
a kiszúrt préda felett, biztosra
mentek, hogy az áldozat nem
áll ellen, illetve hogy a lecsapás pillanatában éppen senki
se figyelje őket, majd megtörtént az elkerülhetetlen: egyikük fogta a telefont, és egy

lanyha mozdulattal eltulajdonította azt.
Nem tartotta azonban sokáig magánál az eszközt,
azonnal továbbadta azt egyik
társának, aki el is hagyta a
helyszínt. Azzal valószínűleg
nem számoltak az elkövetők,
hogy az Újgyőri főtérre térfigyelő kamerákat telepítettek,
amik végigkövették a történéseket.
„Természetesen a kollégáim azonnal értesítették a
Miskolci Rendőrkapitányságot és segítségüket kérték” –
idézte fel a történteket Vincze
Csaba.
Az igazató elmondása szerint az az elkövető, aki átvette a telefont, hazament közeli
lakhelyére, és lecserélte pulóverét, hogy ne ismerjék fel. A
furmány azonban nem jött
be, mert a térfigyelő kamerán
keresztül könnyedén beazonosították a MIÖR munkatársai, ezzel továbbkönnyítve
a rendőrök intézkedését.
„A kamerák és a Miskolci
Önkormányzati Rendészet
segítségével mind a három
elkövetőt elfogták és előállították a rendőr kollégák,
majd eljárást indítottak velük szemben” – összegzett
Vincze Csaba, majd hozzátette: a kamerafelvételek segítenek az események felgöngyölítésében, emellett az
eljárások lefolytatásában is.
KIRÁLY CSABA

Az éneklők megtöltötték a Szent István teret, kiálltak a tanárok mellett. Fotó: Horváth Csongor

nárként csak azt kívánhatom
minden fiatalnak, hogy tanulóéveiket olyan csodálatos pedagógusok kísérjék, akikhez nekem
volt szerencsém”. Hozzátette:
ma Magyarországon sajnos napi
szinten tapasztalhatjuk, milyen
sok probléma van az oktatásban.
– A gyermekek, és így az ország
jövőjének formálásában a család mellett a legmeghatározóbb
elem az oktatás. Állapotának sürgős, de szakmailag megalapozott,
széles körű és átlátható társadalmi vitában kiérlelt javítására van
szükség. Ma ennek adunk hangot – szögezte le.
A szervezőktől megtudtuk, ha
nem változnak a dolgok, akkor
lesz folytatás, de részleteket egyelőre nem árultak el.
Mielőtt feloszlott volna a tömeg, a szervezők köszönetet
mondtak Veres Pál polgármesternek, a Miskolci Földes Ferenc
Gimnázium korábbi tanárának,

igazgatójának a támogatásért, a
Herman közösségének pedig a
szervezésért.
Mint ismert, a tanár-diák közös akciók előzménye, hogy
két héttel ezelőtt közel negyven
hermanos tanár a polgári engedetlenség eszközéhez volt kénytelen nyúlni, mert – véleményük
szerint – elvették tőlük a sztrájkjogot, megalázóan alacsonyak az
oktatói fizetések, nincs megfelelő utánpótlás, miközben a tanári kar elöregedőben, többen
elhagyják a pályát. Így aztán a tanárok terhei egyre nőnek.
Az egynapos akciónak komoly
következménye lett: a fenntartó
tankerületi központ felmentette
a polgári engedetlenségben vezetőként részt vevő Dezsőfi Györgyöt. A szóbeli indoklás szerint
azért, mert szerepet vállalt a polgári engedetlenség megszervezésében – ezt egyébként Dezsőfi
tagadta. A többi tanár szintén le-

velet kapott a tankerülettől, amiben kilátásba helyezték kirúgásukat, amennyiben hasonló akcióra
adnák a fejüket.
A történet itt nem ért véget:
egy héttel a polgári engedetlenség után élőláncot szervezett a

Herman közössége az iskolához.
A gimnázium és a mellette álló
tornacsarnok épületét is körülfonták a feketébe öltözött diákok,
szülők, tanárok. Bőven ezer fölötti volt a létszám.
Az élőláncot vonulás követte:
már a diákok szervezésében több
százan mentek a Selyemrétre, a
Miskolci Tankerületi Központhoz. Itt a diákok képviselői felolvasták petíciójukat, amit aztán
le is tettek a tankerületi igazgató
asztalára. Ebben egyebek mellett
az igazgatóhelyettes felmentésének visszavonását, valamint az
oktatás és a tanárok helyzetének
javítását követelték.
A szeptember 12-ei élőlánc és
vonulás magas támogatottságát
látva, illetve azért, mert ezek hatására nem történt változás egyik
követeléssel kapcsolatban sem,
szervezték meg a mostani akciót
a gimnázium tanárai és diákjai.
KUJAN ISTVÁN

Csatlakoztak a gördülősztrájkhoz a Földes tanárai
A tantestület közel fele, mintegy harminc tanár szüntette be
a munkát pénteken két órára a miskolci gimnáziumban, jelezve: komoly változtatásokra van szükség a magyar oktatásban.
Úgy fogalmaztak, nemcsak a tanárok, de a diákok is túlterheltek, a pedagógusbérek megalázóak. A sztrájkot jövő héten
megismétlik. Fotó: Juhász Ákos

Van, ahol már felmondták a társasház takarítását
Legalább 15 százalékkal
kellene emelni jövőre a társasházak közös költségeit,
kérdés, hogy a lakók ebbe
belemennek-e.
Az Elenic Kft. Miskolcon és
vonzáskörzetében jelenleg 76
társasházat kezel, Gyöngyösi
Gábor közös képviselő elmondása szerint az energiaválság
mindegyiket érinti, de szinte
mindegyiket másképpen.
– Miskolci, városi környezetben még mindig a távfűtés a
legelterjedtebb, a modernebb,
új építésű társasházaknál viszont gyakori a gázkazán, és
sok helyen üzemelnek hőszivattyús rendszerek is. Ebből a
szempontból nemcsak a gáz,
hanem az áram árának elszállása is problémát fog okozni. A hőszivattyús rendszerek
működtetésére ugyanis a kormány a H tarifát engedélyezte, ezt viszont csak a téli, fűtési
szezonban hagyták változatlan áron, a nyári időszakban
már csak megemelkedett áron
biztosítható majd az ilyen társasházak hőzése, ami jelentős többletköltséget jelent –
mondta.
További problémát okoz
Gyöngyösi Gábor szerint az,
hogy folyamatosan szigorodnak a villamosenergia-szolgáltatás szerződéskötési feltételei
is. „A legtöbb társasházban
most már csak a 3x63 amperes összteljesítmény alatti társasházak tudnak az egyetemes szolgáltatásban maradni.
Egy hőszivattyúval üzemelte-

tett társasháznál ennek többszöröse az energiaigény, ami
miatt nagyfogyasztónak minősülnek, és csak szabadpiaci
áron tudnak szerződést kötni. Vannak olyan házak, ahol
már sikerült szerződést kötni,
de az energia egységára nehezen vállalható többletterhet
ró majd a tulajdonosokra” –
mondta a közös képviselő, aki
hozzátette még: gázkazánnal
üzemelő társasházakban, akik
tehetik, hűtő-fűtő klímákkal
készülnek arra, ha a társasházkezelő nem tudna szerződést kötni egy szolgáltatóval
sem.
A lakók pénztárcáját terhelheti majd a katás adózás
kivezetése is. „A társasházak
szolgáltatói – vízvezeték- és
villanyszerelők, takarítók –

többsége is ezt a vállalkozási formát választotta. Nekik
most megszűnt ez a lehetőség, ami miatt szeptembertől
húsz-harminc százalékos vállalási árnövekedést látunk.
Ezt a társasházaink a jelenlegi
költségvetéseikből már biztosan nem fogják tudni kigazdálkodni. Ha idén már nem is,
de jövőre mindenféleképpen
szükséges lesz a közös költség
mértékének növelése” – zárta
Gyöngyösi Gábor.
Ezt erősítette meg lapunknak a Központi Társasházke
zelő Kft. tulajdonosa, Szemcsák Miklós is, aki úgy
fogalmazott, a 15 százalékos
infláció fölött kellene emelni, hogy legyen megtakarítása
a társasházaknak – ezt azonban véleménye szerint sehol

nem fogja tudni átvinni a közös képviselő, annyira félti a
pénztárcáját az emberek többsége a drágulás miatt.
– Látjuk, hogy mindennek
emelkedik az ára, egyszerűen nem tudnak ennyi kiadást
kezelni a magyarok – mutatott rá.
Azt is elmondta, hogy a katás változások „abszolút hátrányosan” érintették a társasházakat.
– Rengeteg olyan partnerünk van – lakatosok, vízvezeték- és villanyszerelők –, akik
katás alvállalkozóként dolgoztak korábban. Több mint 50
százalékuk most más adózási
formát választott kényszerből,
ami egyértelműen drágulást
eredményezett – mondta.
Példát is mondott a társasházkezelő-tulajdonos: két helyen is felmondták a lakók a
szerződést a takarító vállalkozásokkal, mert minimum 1030 százalékos díjemelést lengettek be a kata kivéreztetése
és a tisztítószerek 40 százalékos emelkedése miatt.
Ők egyébként mintegy félszáz társasházat kezelnek,
ezek között több is van, ahol
a napokban kapják meg a villanyszámlákat. A közös képviselőknek korábban le kellett
adniuk, hány lakás és hány
nem lakás célú ingatlan van a
társasházakban. Itt különösen
kíváncsiak lesznek a számlákra, hiszen nagyon nem mindegy, hogy 70 vagy 270 forint/
kilowattórát kell fizetni.

Társasházak Miskolc belvárosában. Fotó: MiNap-archív/Mocsári László
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Miskolcnak joga van ahhoz, hogy előbbre jusson
A kihelyezett frakcióülés
záróakkordjaként utcafórumot tartott a Demokratikus
Koalíció elnöke szerda délután Miskolcon, az Avas alján.
A nap eseményei közé tartozott, hogy a frakció tagjai és
a párt elnöke találkozott Veres
Pállal, Miskolc polgármesterével, majd a megye településeinek vezetőivel is konzultált, de
miskolci fiatalokat is meghallgattak a nap során.
Így érkezett el a késő délutáni utcafórum ideje, ahol Gyurcsány Ferenc a Miskolc Televízió érdeklődésére elmondta,
miért éppen megyénkben és
Miskolcon kezdték meg a látogatások sorát.
– Minden hónapban ellátogatunk majd egy-egy megyébe.
Azért itt kezdtünk, mert hétvégén időközi választást tartanak
Miskolcon, és szeretnénk jelenlétünkkel, kampányunkkal
támogatni Sebe-Gazdig Juditot
– mondta.
A DK-elnök imponálónak
nevezte a Veres Pál által vázolt
miskolci terveket, de – tette
hozzá – ezek megvalósításához
stabil többségre van szükség a
városi közgyűlésben.

– Miskolcnak joga van ahhoz,
hogy előbbre jusson, de hogy a
lehető legnagyobb biztonsággal
teljesülhessenek a tervek, kell
a többség. Ennek megerősítéséhez Sebe-Gazdig Juditra van
szükség – szögezte le.
Az időközi választás azonban
más üzenetet is hordoz magában.
– Arra kívánjuk rávenni
az embereket, hogy ébredjenek fel, akik változást akarnak. Sokan talán begubóztak
az áprilisi választás után, de
távolmaradásukkal csak utat
nyitnak azoknak, akiktől az
ország szeretne megszabadulni. Magától azonban nem
fog elmenni a gonosz; vagy
jönnek, és megküzdünk vele,
vagy a nyakunkon marad. Mi
készen állunk arra, hogy ebben a küzdelemben elöl menjünk, hogy mutassunk az országnak egy másik utat. Hogy
megmutassuk, lehet másképp
is kormányozni – tette hozzá
Gyurcsány Ferenc.
Márpedig szükség lenne erre
– folytatta -, hiszen most fognak szembesülni a magyarok
a magas számlákkal. Egy fórumozó hangosan meg is jegyezte, neki 23 ezer forintról 66
ezerre nőtt a gázszámlája.

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke az avasi utcafórumon. Fotó: Juhász Ákos

„Ez igen nagy különbség a
magyar családok többségének”
– reagált erre a DK elnöke, majd
azzal folytatta, most szembesülünk azzal, hogy „lelepleződött
az a hazugság, miszerint a kormány Oroszországgal kötött 15
éves gázszerződésével megóv
bennünket a gázárak világpiaci
árának változásaitól.”
– Az ország finanszírozása
bajba került, ez azért van, mert
„az Isten pénzét is kiszórta,

hogy megőrizhesse a hatalmát”
a kormány, de nem biztosította, hogy a magyarok megfizethető áron jussanak energiához.
„Ez nem Brüsszel, hanem a
kormányfő bűne” – szögezte le
Gyurcsány Ferenc.
A fórum ezen pontján tért
rá a nemrégiben felállt árnyékkormány céljára és feladataira.
Az ellenzéki pártelnök szerint
„újra van önbizalma ennek az
oldalnak”.

– Van egy politikai párt, ami
világos alternatívát mutat. Van
más választás. Az árnyékkormány legfontosabb küldetése,
hogy visszaadja a reményt, a
hitet, a lehetőséget, hogy másképp, máshogyan, másokkal
lehet jól vezetni ezt az országot
– emelte ki.
Az utcafórum végén több
kérdés is elhangzott, az egyikre
úgy válaszolt Gyurcsány Ferenc,
hogy őt kormányoldalon bemu-

tathatják a patás ördögként, ennek ellenére ő még nyugodtan
és békében tud az országban
mozogni, anélkül, hogy félnie
kellene az emberektől.
– Az a vezető, aki fél azoktól,
akiktől kéri a felhatalmazást,
az a vezető alkalmatlan. Ha én
nem merek önök közé kijönni
védőöltözet nélkül, azt jelenti,
nem hiszek az önök becsületében és tisztességében – szögezte le.
Végül arra kérte a választókat, hogy ne nyugodjanak bele
a mostani helyzetbe, ha kell,
háborodjanak fel.
– A hazafiság ebben a helyzetben lázadás, a kormánnyal
való szembefordulás – fogalmazott a DK elnöke, aki végül
visszatért az időközi választáshoz. – Akik Sebe-Gazdig Juditra szavaznak, egyben arra
is szavaznak, hogy folytassa a
DK azt, amit elkezdett; büszkén, magabiztosan alternatívát
mutatni az országnak. Lehet és
kell is változtatni, hazánk sokkal többet érdemel, mert sokkal több lehetőség van benne.
Ehhez Sebe-Gazdig Juditra
kell szavazni a 3-as számú választókerületben vasárnap.
KUJAN ISTVÁN

Politikusok a hétvégi időközi választásról
Időközi választást tartanak
szeptember 25-én a miskolci 3-as számú egyéni választókerületben, a helyi pártok
képviselőitől érdeklődtünk,
kit ajánlanak és miért a választók figyelmébe.
DK fórum a Vigadóban. Fotó: Juhász Ákos

Az itt élőkkel beszélt
a DK parlamenti frakciója

A Demokratikus Koalíció
parlamenti frakciója szeptember 21-22-én megyénkben tartotta kihelyezett
frakcióülését. Szerdán Miskolc több pontján találkozhattak az érdeklődők a képviselőkkel. A program egyik
elemeként a Népkerti Vigadóban tartottak fórumot.

Folytatás az 1. oldalról

Hegedűs Andrea meggyőződése, hogy az idén tavaszig általa szolgált választókerület az
önkormányzati ciklus második felében Sebe-Gazdig Judit
személyében most vasárnap
hasznos képviselőjére lelhet.
Az asztaltársaság többek közt
arról fagatta a DK aspiránsát,
mely területeken érzi úgy, hogy
Miskolcért a leginkább tenni tudna. Sebe-Gazdig Judit –
szakmai előzményeiből adódóan – a turisztikát, a kultúrát és
a sport világát jelölte meg, mint
– a reményei szerint rövidesen
élesben is bizonyítható – városvezetői profiljához leginkább
passzoló szegmenseket.
A fórumon egyebek mellett,
azt is feszegették, hogy hazánkban miért vannak rendkívül
alacsony számarányban jelen
a nők és családanyák a politikában – miként az is, milyen
cselekvési lehetőségei vannak
ezekben az esztendőknek egy
ellenzéki politikusnak: „van-e

értelme bejárni a parlamentbe
biodíszletként melegedni?”
A Demokratikus Koalíció politikusnőinek egybehangzó álláspontja az volt, hogy éppen
ezekben az időkben nem szabad
hátradőlni, és még az Országház nyilvánosságáról is lemondani: „azzal kell gazdálkodnunk,
amink van” – hangzott el a több
mint ötszáz fideszes háttérrel bíró hazai médiatermékkel
szemben felálló közösségi médiára való utalás.
Kálmán Olga egy másik felvetés nyomán levezette: a mindenkori politikusok dolga,
hogy a népképviselet szellemében a gondos gazda szemléletével tekintsenek a közjavakra
és a közpénzekre.
Nem sokkal később egy, az
eredeti professziójába vágó
téma is szóba került, minek
utána az egykori televíziós
újságíró elárulta: leginkább
az bosszantja, hogy az Orbán-kormány alapját a kommunikáció teszi ki. – A mi
pénzünkből hazudnak. Nekünk! – foglalta össze tömören. Hozzátette: lényegében ez
tartja életben a rendszert, amiért nem a választók a hibáztatandók, „hiszen ezzel vagyunk
elárasztva, és nem mindenki
oknyomozó riporter, hogy utánamenjen minden egyes hírnek és állításnak.”
BD

Borkuti László (Demokratikus Koalíció) azt mondta,
a három jelölt közül természetesen Sebe-Gazdig Juditra
voksolna.
– Azért jó választás, mert
olyan képviselő kell a választókerületben, aki együtt tud
működni a városházával. Azt
tapasztaltuk, hogy a városi ellenzéki oldalon nem az
együttműködés szándéka van
a képviselőjelöltben, hanem
inkább az, hogy a Fidesz szavazóbázisát erősítse a képviselő-testületben. A következő
két évben szeretnék Judittal
együtt dolgozni – vele be tudjuk fejezni azt a munkát, amit
Hegedüs Andrea elkezdett.
Erdei Sándor (Mindenki
Magyarországa Mozgalom)
szintén Sebe-Gazdig Juditot
ajánlja a választók figyelmébe.
– Mögötte összefogás van,
magam is segítettem a kampányban. Hiszem, hogy fiatalos lendülettel dolgozna a
képviselő-testületben; látszik
rajta az őszinte tenniakarás,
az, hogy teljes erővel tudná
képviselni a választókörzetét
a miskolci közgyűlésben.

Molnár Péter (KDNP) pártja nevében egyértelműen
Barta Gábort javasolja a miskolciaknak.
– Teszem ezt azért, mert
ő korábban már volt önkormányzati képviselője a területnek, és úgy gondolom,
egy nagyon aktív és jó képviselőt ismerhettek meg benne.
Mindent elintézett, számtalan
olyan eredményt ért el, amire
a mai napig büszkék lehetünk
– mondta.
Nagy Ákos (Fidesz) szerint
is Barta Gábor az ideális jelölt,
mert ő már volt képviselője a
körzetnek, működése idején a
választókerület „jól láthatóan
fejlődött, haladt előre”.
– A feladatok megoldására
Barta Gábor az alkalmas ember – tette hozzá.
Simon Gábor (MSZP) elmondta, közössége Sebe-Gazdig Juditot ajánlja, egyebek
mellett azért, mert – más vezető pozíciókhoz hasonlóan –
a politikában is több hölgyre
lenne szükség.
– Itt a lehetőség a választók számára, hogy egy fiatal,
dinamikus, tettre kész nőt válasszanak képviselőjüknek.
És van még egy fontos szempontom: a közgyűlés munkáját ismerve jó lenne, ha pénzügyi szakemberrel bővülne
a testület. Sebe-Gazdig Judit
közgazdász végzettségű, és –
pláne a mostani időszakban

– nagyon fontos lenne, hogy
olyan személy képviseljen egy
körzetet, aki ért a pénzügyekhez, a gazdasághoz, a gazdálkodáshoz – mutatott rá.
Szarka Dénes (Jobbik) szerint szeptember 25-én egy nagyon fontos időközi választást
tartanak Miskolc 3-as számú
egyéni választókerületében.
– Ritkán van arra lehetőségünk, hogy a szavazóurnáknál mondhassunk véleményt.
Most adott ez a lehetőség.
A Jobbik és én is jó szívvel
támogatom és ajánlom Sebe-Gazdig Juditot, hiszen egy
fiatal, lendületes, tenni akaró, a választók problémáira
érzékeny, azokat jól ismerő

jelöltről van szó, aki láthatóan Miskolc fejlődéséért kíván
dolgozni. Arra buzdítom tehát a választókerület lakóit,
hogy szavazzanak Sebe-Gazdig Juditra – mondta.
Szopkó Tibor (Momentum)
szintén Sebe-Gazdig Juditot
ajánlotta a választóknak.
– Személye számomra garancia arra, hogy Miskolc
fejlesztéséért elkötelezett, jövőjéért sokat tenni akaró
és tenni is tudó képviselővel gazdagodhat a frakciónk.
Arra kérem a 3-as választókerület lakóit, hogy támogassák ők is Sebe-Gazdig Juditot
– tette hozzá.
MN

Ismét az urnák elé járulnak a szavazók. Fotó: Minap/archív Juhász Á.

Hol lehet szavazni Miskolcon vasárnap?
Időközi választást tartanak szeptember 25-én, vasárnap Miskolcon a 3.
számú egyéni választókerületben.
A következő helyeken adhatják le szavazatukat az ott élők:
15. szavazókör: Csele utca 14. (Miskolci Arany János Általános Iskola)

16. szavazókör: Soltész Nagy Kálmán
utca 27. (Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola)
17. szavazókör: Szilágyi Dezső utca
53. (Miskolci Szilágyi Dezső Általános
Iskola)
18. szavazókör: Középszer utca 3. (Miskolci Kazinczy Ferenc Általános Iskola)

19. szavazókör: Középszer utca 3.
(Miskolci Kazinczy Ferenc Általános Iskola)
20. szavazókör: Szeretet utca 5. (Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola)
21. szavazókör: Szeretet utca 5.
(Gárdonyi Géza Katolikus Általános
Iskola)
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Dobogós helyen Tourinform Irodánk
Az iroda munkatársainak
kedden Szopkó Tibor alpolgármester gratulált az elért
eredményekhez.
Az ország három legjobbja
között szerepel a miskolci Tour
inform Iroda. Ahogyan arról
korábban beszámoltunk, a Ma
gyar Turisztikai Ügynökség
rendszeresen értékeli az irodák
szakmai teljesítményét. A jú
nius 30-án zárult 2021-2022-es
vizsgált időszakban a miskolci
Tourinform közel 100 százalé
kos teljesítményével a legjobbak
közé került, azaz minden olyan
kritériumnak eleget tett, ame
lyet a kiválóan teljesítő iro
dáktól elvárnak. Ezek között
szerepel a munkatársak felké
szültsége, helyismerete, a ki
adványok és a programok sok
színűsége, valamint az iroda
rendezettsége is.
Kupcsik Sarolta, a Tourin
form Iroda Miskolc irodave
zetője elmondta, az alapszol
gáltatások mellett a miskolci
információs iroda egyéb szol

A Tourinform Iroda Miskolc munkatársai. Fotó: Horváth Csongor

gáltatásokkal is várja a ven
dégeket, turisztikai weblapot
üzemeltetnek, és hétről hétre
összeállítanak egy program
ajánló hírlevelet is. Emellett itt
működik a Miskolc Pass turisz
tikai és városkártya teljes körű
ügyfélszolgálata és a Miskolc
Bolt, valamint az iroda szervezi

A Tourinform Miskolc a Magyar Turisztikai Ügynökség 100 Tourinform irodát tömörítő szakmai hálózatának tagja. Az MTÜ nemcsak
országos és térségi kiadványokkal, hanem feladatokkal is ellátja a
Tourinformokat, s ezeknek a feladatoknak a teljesítését egy bonyolult minőségbiztosítási rendszerben ellenőrzi. A vizsgálat kiterjed többek között a munkatársak szakmai felkészültségére, helyismeretére,
nyelvtudására, a szolgáltatások mennyiségére és minőségére, az iroda rendezettségére, a kiadványkínálatra is. Mindezt különböző módokon ellenőrzik; évente több alkalommal végeznek próbavásárlásokat
– személyesen, telefonon és írásban is. A fentieken kívül természetesen nem csak az ügyfélszolgálati teljesítményt vizsgálják, hiszen az
irodahálózat rengeteg háttérmunkában is részt vesz; pl. a Tourinformok végzik a Nemzeti Turisztikai Adatbázis kezelését és aktualizálását
– a miskolci iroda adatgyűjtő területe 57 települést foglal magába, ami
közel kétszerese az országos átlagnak.

a nagy népszerűségnek örven
dő miskolci városnézéseket.
– Egyrészt vannak megren
delhető idegenvezetéseink, vá
rosnézéseink. Ezeket különbö
ző nyelveken tudjuk elkövetni,
és vannak az előre meghirde
tett, garantált tematikus város
nézéseink, amiket kibővítet
tünk, hiszen már a nyolcadik
éve folynak a tematikus séták –
részletezte Kupcsik Sarolta, aki
kiemelte még: a városnéző sé
ták természetesen ősszel is foly
tatódni fognak.
A miskolci Tourinform Iro
da évente 11 és fél ezer ügy
felet fogad, ami átlagon felüli
szám. Többek között ez is hoz
zájárult ahhoz, hogy a miskol
cit legjobbak közé választot
ták. Munkatársai rendszeresen
részt vesznek azokon a trénin
geken, konferenciákon, ame
lyeket a hálózatban dolgozó 240
tourinformos számára szervez
az MTÜ, és mindenki sikere

Ami nincs eltörve, azt nem kell javítgatni
A mindennapokat egyre in
kább átszövi a kétségbeesés, a
félelem, a bizonytalanság. Kü
lönösen a jövőtől. Életünk talán
legfélelmetesebb szeglete a ren
geteg kétség, bizonytalanság és
félelem. Sokan minden nap min
den óráját és percét rettegéssel
töltik. Aggódnak a pénz, a jövő,
a munka, az egészség, a családok
miatt, s nem veszik észre, ho
gyan sodródnak és őrlik fel ma
gukat. Az embereket elválasztja
egymástól a kétség. Barátságok
bomlanak fel, veszítjük el egy
mást, mert félünk, s hordozzuk
a számtalan kimondott és ki
mondatlan tüskét. Ahogyan fel
növünk, családunk terheit róják
ránk, hiszen a felhalmozott gon
dokat adjuk tovább egymásnak.
Félünk kimondani dolgokat,
őszintén megvallani érzésein
ket, félünk kérdezni, és egyedül
maradni is. Ezekből a ki nem
mondott szavakból, ragaszko
dásokból sérülések keletkeznek,
melyek egyre nagyobb fájdalmat
okozva megmérgezik a kapcso
latainkat és önmagunkat is. Saj
nos egyre többször vesszük észre
azt, hogy sokan szenvednek at
tól, mi történt a múltban és attól
is, mi történhet meg hamarosan.
A félelem legtöbbször arról szól,
ami a jelenben nem is létezik.
Az elménk játszik velünk külö
nös játékot, hiszen ez nem más,

Második helyezett
lett a MIVÍZ csapata

A Vízpróba – Országos
Közműversenyen a közelmúltban ért el szép eredményt a miskolci cég csapata. Mivel az ország több
tájáról érkezett összesen 21
csapat közül állhattak fel
a képzeletbeli dobogó második fokára, az eredmény
szakmai büszkeség a vállalatnak.

Minőségbiztosítási rendszer

Te is érezted már vagy épp
mostanában figyeltél fel arra,
hogy elbizonytalanodsz?

2022. szeptember 24.
38. hét | XIX. évfolyam 38. szám

mint az emlékezet és a képzelet,
de ezek egyike sem a jelenünk. A
félelem alapja, hogy elvesztünk a
képzeletünkben. Ha a valóság
ban gyökerezne, nem éreznénk.
Amikor valaki szorong, való
színű, intenzív félelmet él éppen
át. A gondolatok száguldoznak.
Ami foglalkoztat bennünket,
ami lelkileg történik velünk, az
hatással van a testünkre. Ha nem
foglalkozunk ezzel, akkor sajnos
negatívan befolyásolhatják az
életünket. Fontos, hogy észben
tartsuk, a félelmet nem az élet
produkálja. Egész egyszerűen mi
színezzük ki a múlt egyes része
it, azt képzelve, az a jövő. Ezen a
közösségi oldalak sem segítenek,
hiszen sokan mutatják teljesen
másnak az életüket, mint a való
ság. Ha ezt elhisszük, és még ös�
sze is hasonlítjuk a sajátunkkal,
csapdába kerülhetünk.
Nagyon nehéz belegondol
nunk, megjósolnunk, mit hoz a
holnap. Nem tapasztaltunk ha
sonlót életünkben. A legtöbb,
amit tehetünk, hogy a mára fó
kuszálunk, miközben meged�
dzük a testünket és az elménket.
Az életmódbeli változtatások
hasznosak a félelem megelő
zésében. A étkezésed, az alvási
szokásaid, a fizikai aktivitásod
mind hozzájárul ahhoz, hogyan
érzed magad valójában.
Ahhoz, hogy komfortosabban
érezd magad a bőrödben: kezdj
mozogni. Sétálj, ha megoldható,
csatlakozz másokhoz. Ha nincs
időd egy órát mozogni, legyen

csak 20 perc. Ha tisztán szeret
nél gondolkozni, akkor medi
tálj. Elég, ha öt perccel kezded.
Azokra az emberekre figyelj,
akik elfogadnak és támogatnak.
A többiekre kár energiát paza
rolni. Próbáld meg figyelmen
kívül hagyni, mit gondolhatnak
rólad mások. Kavarognak a gon
dolataid és nem tudod, hogy ál
lítsd meg? Próbáld ki, hogy töb
bet olvasol, így jobban megérted
a világot. Ha önmagad szeretnéd
jobban megismerni, akkor írj.
Minden nap néhány sor az érzé
seidről felhívja a figyelmed arra,
hogy is vagy igazán. Higgy ma
gadban. Higgy a szívednek és a
lelkednek, hogy képes vagy meg
élni az előtted álló időszakot. Ha
úgy érzed, gyorsabban szeretnél
elérni dolgokat és tanulni is köz
ben, akkor tedd játékossá és él
ménnyé ezt a folyamatot.
A rendszeres étkezés is fontos.
Az óráról órára dráguló világ
ban nehéz dolgunk van, de tudd,
a kevesebb, de minőségi táplálék
bevitelét a szervezeted meghá
lálja. Fontos, hogy eleget pihenj,
hiszen ez a mentális jóléted alap
ja. Bíznunk és szeretnünk kell
önmagunkat. Nem másoktól
kell elvárnunk, hogy biztosítsa
nak szeretetükről. Ha képesek
vagyunk erre, és bízunk önnön
erőnkben, a csatát már meg is
nyertük. Nem engedhetjük meg,
hogy befolyásoljanak saját félel
meink. Önmagunkért és dönté
seinkért mi vagyunk a felelősek.
GALLAI JUDIT

sen teljesítette a vizsgaköve
telményeket is. Az irodák tel
jesítményét ugyanis nemcsak
egymáshoz, hanem az országos
átlaghoz is viszonyítják.
Szopkó Tibor, Miskolc alpol
gármestere kedden az irodában
személyesen gratulált a dolgo
zóknak a szép eredményért.
„Sok mindenre nagyon büsz
kék lehetünk Miskolcon, de
az egyik legbüszkébb ebben az
időszakban éppen erre a díj
ra vagyok, hiszen azt tanúsítja,
hogy nagyon magas szakmai
színvonalon végzi a munkáját
az a három kolléga, aki az iroda
működéséért felel” – mondta el
lapunknak a helyszínen a város
vezető. A Tourinform Miskolc
Iroda munkatársai szeptember
végén a turizmus világnapjához
kapcsolódva tervezik, hogy egy,
a munkájukat bemutató prog
ramot szerveznek a szakma és
az érdeklődők számára.

Mint arról korábban hírt
adtunk, második helyen
végzett a MIVÍZ csapata a
Vízpróba-Országos Víziköz
mű Versenyen. 21 csapat és
több mint 80 szerelő dolgo
zott azon, hogy kiderüljön:
melyik víziközmű-szolgál
tató gárdája tud a legjobban
alkalmazkodni az adott kö
rülményekhez, a verseny ki
hívásaihoz és a Fővárosi Víz
művek Zrt. által összeállított
feladatokhoz. File Gergely, a
MIVÍZ TMK és helyreállítá
si csoport vezetője elmondta,
hogy a kétnapos megméret

tetés első etapján a budapes
ti Városligetben összesen 13
feladatot kellett teljesítenie a
csapatnak. Másnap a budai
Filozófusok kertjében újabb
6 kihívás várt a MIVÍZ dele
gáltjaira. „Rendkívül össze
tett feladatokat kellett meg
oldaniuk: mind fizikai, mind
pedig elméleti része is volt a
versenynek” – fűzte hozzá a
csoportvezető.
A MIVÍZ részéről hár
man – Czingul János, Dervarics István, Vass Péter – és
egy póttag Kota Sándor vet
tek részt a megmérettetésen,
mindannyian hosszú ideje
dolgozói a helyi vízműnek.
A csapattagok ketten már a
tizedik Vízpróbájukon vet
tek részt. A megmérettetés
mellett – a legtöbb szakmai
találkozóhoz hasonlóan – a
tapasztalatcsere és a közös
ség
építés is fontos szerepet
kapott. „Megismerhetjük a
más vízműveknél használt
szerelvényeket, munkafolya
matokat, találkozhatunk a
beszállítókkal és a kollégák
kal. Kicsit összetartásként,
csapatépítésként is tekinthe
tünk erre” – zárta gondolata
it File Gergely.
A Magyar Víziközmű Szö
vetség nagy hagyományokra
visszatekintő víziközműsze
relő-versenyét két év kiha
gyás után szeptember 14.-15.
között rendezték meg, a meg
mérettetésnek idén a Főváro
si Vízművek Zrt. volt a házi
gazdája.
MN
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A mindent túlélő panelházak
Nap mint nap látjuk a televízióban a háborús pusztítást Ukrajnában, a romba
dőlt, kiégett házakat. Simon
Gábor miskolci építész, a
hajdani házgyár vezetője
szakmai szemmel is elemzi a képsorokat. Bármen�nyire is bizarr, úgy tűnik, a
miénkhez hasonló panelházak jól tűrik a megpróbáltatásokat, a rakéták robbanása
sem dönti romba a többszintes épületeket. Áthatolnak
rajtuk a töltetek, de az ezzel
járó légnyomás sem képes az
elemek kapcsolódásait szétfeszíteni.
Simon Gábor és Andrássy
Károly építészek nevéhez
fűződik a Kilián-déli tizenöt szintes, csúszózsalus ház,
a miskolci sportcsarnok, a
szomszédos könyvtár és még
jó néhány miskolci közintézmény felhúzása. Majd Gábor
lett az alsózsolcai házgyár
építője és vezetője. Nála autentikusabb szakembert most
aligha találnánk panelházak
hosszú távú perspektívájának témájában.
Mindannyian emlékezhetünk, hogy a múlt században
legfeljebb harminc éves élettartamot jósoltak ezeknek a
szériában készült házaknak.
S miután Miskolcon az első,
Mester utcai épületet 1968
nyarán rakták össze, immár

több mint fél évszázada állnak a négy- vagy tízemeletes betonkalitkák. Amikor az
átkosban elhatározták, hogy
rövid időn belül egymillió lakást kell tető alá hozni, senki
nem sejtette ezeknek a valós
élettartamát.
Kevesen tudják, hogy az
általában szovjet licencként
számontartott
házgyárak
technológiáját
Franciaországban tervezték. Még kevésbé ismeretes, hogy az alsózsolcai üzem által gyártott
épületek belső kialakítását
helyben dolgozták ki, és folyamatosan korszerűsítették.
Az előre összerakott fürdőszobákat már teljesen készen
szállították ki. Csaknem három évtizeden át megszokott
volt Miskolcon, hogy a hatalmas teherszállító kocsik
beépített ablakokkal, szerelt
panelokkal cikáznak.
Noha annak idején nem
ritkán bőszen kritizáltuk
a csupa beton kaszárnyák
gomba módra való terjeszkedését, most viszont senki
nem mondaná meg, mi lenne nélkülük. Ez a háborgás
azért is lehetett, mert a házépítéssel sosem tudott lépést
tartani a parkosítás. A beton lakótelepek környezete
gyakran akár egy évtizedig
is amolyan elhanyagolt felvonulási területnek számított.

Például a Mester utcai házak
között csaknem tizenöt évig
álltak a munkások és a szerelők barakkjai.
Simon Gábor szerint a házak elemeit tartó acélkapcsok
kiállták az idő próbáját. Illő
megdicsérni a korabeli hegesztőket is, akik sokszor a
magasban állva illesztették
össze a kapcsokat. A szakemberek egyre optimistábbak az épületek élettartamát
illetően. Egyébként az elmúlt
évtizedekben Miskolcon is
volt néhány kisebb-nagyobb
földrengés és földmozgás, de
a panelos házakban sehol
nem keletkezett kár. Még egy
repedés erejéig sem. A szakemberek tartanak attól, hogy
egyszer majd a lebontásuk
nehezebb lesz, mint a felhúzásuk.
Hogy minek is köszönhető
az összkomfortos, távfűtéses
panellakások reneszánsza s
drágulása, azt mindenki tudja. Azt is, hogy időközben a
korszerű betonfűrészek megjelenésével egyre többen alakítják át a belső teret. Persze
pontos statikai mérések után.
Simon Gábor véleménye szerint a négy és a hat centi vastagságú válaszfalakat lehet
mozgatni, viszont a tizenöt
centis tartókat nem szabad
háborgatni.
SZÁNTÓ ISTVÁN
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Itthagyott minket
a fotózás ezermestere
Egy görög mondás szerint
a tehetséget kapjuk, a tudást pedig meg kell hozzá
szerezni. Egykori régi
északos kollégám, Laczó
Józsi mindkét kritérium
birtokában élt, sajnos immár múlt időben.

Már általános iskolás korában rabul ejtette a fotózás varázsa, és 80 év felett is
mindig elővette Nikon gépét, ha olyat látott, amit érdemesnek tartott megörökíteni. Az 1950-es évek végétől
dokumentálta megyénk és
Miskolc eseményeit, mutatta
be az emberi sorsokat.
A szó igazi értelmében
nehéz gyermekkora volt az
1938. május 25-én született
Laczó Józsefnek. Édesapját
korán elvesztette, aki a II.
világháborúban, a Don-kanyarnál eltűnt. Özvegyen
maradt édesanyja egyedül
nevelte fel három fivérével
együtt. Általános iskolába Sárospatakon járt, Kazincbarcikán érettségizett,
Sajószentpéteren laktak.
A fényképészszakmát Budapesten tanulta ki. 1959ben megnősült, Csirinyi
Erzsébettel mostanáig, 63
évig, boldog házasságban
éltek. 1968-tól Miskolcon
dolgoznak, és később ide is
költöztek. A szeretett férj
szeptember 17-én nem jól
érezte magát, tiltakozása
ellenére felesége bevitette a
megyei kórházba, ahol infarktust diagnosztizáltak,
de a gondos kezelés sem
segített, szeptember 18-án,
vasárnap hajnali háromkor
itthagyott minket Laczó
József.
Szakmai életútjának első
állomása a Borsodi Bányász
szerkesztősége 1969-ben,
három év múlva átigazolt
az
Észak-Magyarország
napilaphoz fotóriporternek, 1985-től rovatvezető
lett. 1997-ben – mint utó-

lag kiderült – balfogást jelentett az Új Észak, mert
elkábították ígéretekkel. A
lap hamarosan megszűnt,
nyugdíjba vonult, de még
tíz évig az ÉMÁSZ Híreknél dolgozott. Összességében elégedett lehetett: nyert
az Ezüstgerely-pályázaton,
megkapta a fotógrafikai
biennálén az Európa-fődíjat, Lipcse különdíját, bár
szépséghibája, hogy nem
engedték ki átvenni, mondván, itthon van rá szükség, így más hozta haza. A
MÚOSZ Aranytollára is
felterjesztették, de más vitte el. Tárlatok sokaságán
szerepelt, 2018 januárjában
engem kért fel, hogy nyissam meg Sajószentpéteren
A fotóriporter című kiállítását. Nagy bánata, hogy
egyedül Sárospatakra nem
hívták meg. Sztorijai bőven akadtak, egyet megosztok az olvasókkal. Még
a Bányásznál címlapfotót rendeltek tőle a Leninévfordulóra. Kitalált egy
montázst, lefotózta a diósgyőri Lenin-szobrot, háttérnek a világtérképet tette.
Tiszteletlenség miatt egy
őrült feljelentette a pártbizottságon, mert szerinte a
Jeges-tengerbe lógott a bolsevik vezér feje.
Az új idők szellemének
megfelelően Józsi barátom
megtanult élni a közösségi
média nyújtotta lehetőséggel: a Facebook világa igen
hálás közönség.
BUZAFALVI GYŐZŐ
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Egy hónapig Dérynére emlékeznek
A jövő hétvégén és az elkövetkező hetekben korának
egyik legnagyobb színésznőjére emlékeznek a borsodi megyeszékhelyen. A
150 évvel ezelőtt elhunyt
Déryné Széppataki Rózával kapcsolatos programsorozatról a szervezők a
Miskolci Nemzeti Színházban számoltak be csütörtök
délután.
A sajtótájékoztatót megnyitó Fedor Vilmos visszatekintésében arra tért ki, hogy
Déryné Széppataki Róza életének több időszakában is
vendégszerepelt Miskolcon,
egyúttal felidézte annak legendáját, miszerint voltaképp a művésznőnek köszönhető az intézmény 1823-as
létrejötte, amennyiben Déryné a mai Művészetek Háza
melletti téren található Csizmadia Színben történt fellépését követően megfázott. –
Hogy hasonló soha többé ne
essen meg, a helyi polgárok
a kőszínház megépítése mellett határoztak – elevenítette
fel a polgármesteri megbízott.
Egyetlen város sem építhet
úgy jövőt, hogy ne értékelné
és becsülné a múltját – ebben a múltban pedig óriási

Déryné Széppataki Róza

Fedor Vilmos visszatekintését tartja. Fotó: Juhász Ákos

a szerepe a város kulturális
életének, mindezen pezsgésben pedig Déryné Széppataki Rózának Varga Andrea
szerint. Az alpolgármester a
Magyar Múzsa halálának kerek évfordulója kapcsán azt
hangsúlyozta, hogy a művész mindvégig otthonaként
tekintett a városra, haláláig
miskolcinak tartotta magát.
– Születik Jászberényben
egy pici lány, akit édesanyja tanít meg énekelni, s aki
kisgyermekként elhatározza: el fog jutni a színpadig.
Ezt az emberi nagyságot kell
megőriznünk ahhoz, hogy
táplálkozni tudjunk a jövőben, újragondoljuk és újraépítsük a város életét és kultúráját – mutatott rá. Végül
leszögezte, Déryné története
a város múltjának szerves része. Varga Andrea úgy vélekedett, a közös és méltóságteljes megemlékezés egyúttal
a jövőre kettőszáz esztendős
intézményre nézvést is jelentőséggel bír.

Emléksétával is megidézik a feledhetetlen művészt szeptember 30-án, amikor este fél nyolctól fáklyás felvonulás indul a Miskolci Nemzeti Színháztól többek között Déryné egykori lakóháza
érintésével a Szent Anna temetőben található sírjáig. Az ünnepi
menet során több helyszínen is megidézzik a színésznő életének
egy-egy epizódját. A sírhelynél ünnepi beszédet mond Varga Andrea alpolgármester.

– Mindig jólesik azt tudni, hogy egy városban olyan
harcostársak és kultúráért
felelős vezetők vannak, akik
tudják, hogy a város a kultúráján keresztül lesz várossá
– vélekedett a színházigazgató, köszönetet mondva Fedor
Vilmosnak – ahogy fogalmazott -, hogy hátára vette
a programsorozatot. Béres
Attila a rövidesen ünnepelendő személy szavait citálta: „ha dőlünk, akkor viszi
más”. Szerinte „Déryné édes
terhét” tovább kell vinniük
a színház jelenlegi dolgozóinak. – Miskolc mint színházi központ számos nagy színészt adott hazánknak. Ez az
ország sokkal kevesebb lenne e nélkül a színház nélkül
– vonta le a következtetést a
szakember.
A Miskolci Nemzeti Színház földszinti társalgójában
kialakított Déryné-emléksarokban a művésznő életéhez
kapcsolódó múltidéző relikviák kiállítása látható majd,
ezek között Déryné naplójának Bayer József által szerkesztett, háromkötetes első
kiadása, amit az alpolgármester ünnepélyesen nyújtott át a sajtótájékoztatón a
direktornak.
Miskolc neves éttermei,
kávézói a gála napjától, szep-

tember 29-től Déryné kedvenc ételeinek kínálatával
készülnek, hisz a színésznő
gasztronómiai szokásairól
is feljegyzések születtek. A
miskolci vendéglátóhelyek
a forrásanyagok figyelembevételével most saját koncepciójuk szerint gondolják
újra és készítik el az ételeket,
desszerteket, italokat, amelyeket egy hónapig tartanak
„repertoáron”. A vendégek
pedig, végigkóstolva a kínálatot, szavazhatnak majd a
legfinomabbakról.
A Déryné 150 rendezvénysorozat Miskolc önkormányzata, a Miskolci Kulturális
Központ és a Miskolci Nemzeti Színház szervezésében
született. Részletek az emlékév eseményeiről az MKK
Facebook-oldalán elérhetők.
BÓDOGH DÁVID
Az is tudott, hogy Déryné
a sülteket szerette, és kedvenc süteménye egy háromlapos piskóta volt, amelyet
klasszikus vajas krémmel
töltöttek meg, amihez vörös
gyümölcsökből készült lekvárt adtak, hogy szép rózsaszínű legyen, és egy kis citromlevet kevertek hozzá. A
tetejére pedig csokiöntetet
locsoltak.

Országos népmese-konferencia

91 film, 13 000 résztvevő a CineFesten

A mesélés hagyományos és
új helyszínei szolgáltatták
a témát a XVIII. Országos
népmese-konferenciának.
A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban
a magyar népmese közelgő
napja alkalmából ültek össze
a szakemberek.

A CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál sikerét bizonyítja a nézők és a
szakma évről évre növekvő érdeklődése. Az idei,
18. alkalommal megrendezett CineFest számos
telt házzal, és rekordszámú magyar premierrel
zárt.

A könyvtári és otthoni mesélésre, mesemondására fókuszált leginkább a programot
szervező Magyar Olvasástársaság (HUNRA), a Meseszó
Magyar Mesemondó és Szövegfolklór Egyesület, valamint
a miskolci II. Rákóczi Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár.
Varga Andrea személyes élményeire és tapasztalataira támaszkodva leszögezte: a humor,
a játék és a mese elengedhetetlen
ahhoz, hogy a személyiségünk
folyamatosan fejlődjön, és meg
tudjuk belső harmóniánkat tartani. Az alpolgármester szerint az
a gyermek, aki a bölcsődében, az
óvodában vagy az szülei ölében

Fontos az élőszavas mesemondás. Fotó: Juhász Ákos

hallgatja a mesét, azokat a történeteket tovább tudja gondolni saját álmaiban. – Az ilyen gyermek
lesz egészséges és boldog felnőtt.
A II. Rákóczi Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár igazgatója kifejezte örömét, hogy a közel két
évtizedes múltra visszatekintő
programkínálat náluk kapott helyet. A Magyar Olvasástársaság
elnöke köszöntőjében Lázár Ervin Az élet titka c. meséjének első
mondatait idézve az írott mese és
népmese közötti kapcsolódásokat világította meg.

Boldizsár Ildikó előadásában azt járta körül, milyen
jelentősége van a terápiás
munkában az élőszavas mesemondásnak. Rácz Anikó
meseillusztrációs kiállításának megnyitóját követően Hajós Erika, Kovács Marianna,
Draskóczyné Szabó Noémi és
Csörgei Andrea workshopjai a
könyvtári mesetáborok szervezését és az élőszavas mesélés
követésének segítését tárgyalták.
B.D.

Bíró Tibor fesztiváligazgató a tavalyinál is sikeresebbnek ítélte meg a 18.
CineFest Miskolci Nemzetközi
Filmfesztivált.
„Minden szakmai programot meg tudtunk valósítani, a vetítések pedig
rendkívül népszerűek voltak, a legtöbbjüknek még
az ismétlése is telt házzal
ment”.
Büszkén emelte ki, hogy
idén hat magyar filmnek
is a CineFesten volt a hazai premierje, ami a fesztivál nívóját mutatja. A né-

zők is értékelték ezt, hiszen
már az előzetes jegyvásárláson látszott, hogy ezek
a legnépszerűbb előadások. A közönségdíjról nem
is beszélve, amit a Nyugati
nyaralás című magyar film
nyert el.
Egyre többen érkeztek
az ország, sőt a világ más
pontjaiból is, ami ugyancsak a CineFest növekvő népszerűségét mutatja.
Bíró Tibor elmondása szerint idén 30 országból fogadtak vendégeket. „Azt
gondolom, hogy a filmes
élmények mellett Miskolc
város jó hírét is elvitték
magukkal” – fogalmazott a
fesztiváligazgató.
Közel 7000 jegyet értékesítettek a fesztivál során,
ami kicsi híján telt házat jelent. „Összesen, a fesztiválon, az ingyenes programokon és az egyéb kapcsolódó
rendezvényeken több mint

13 000-en vettek részt” –
mondta a fesztiváligazgató.
Bíró Tibor információi
szerint viszonylagos egyetértésben hozták ki fődíjasnak a Porrá leszünk című
kínai filmet – két zsűri is
legjobbnak ítélte meg az
alkotást. Külön büszkeség,
hogy a közönségdíj mellett
a fesztivál nagydíját is magyar film, a Hat hét című
alkotás nyerte el, amelynek
a bemutató vetítésére az alkotók is ellátogattak.
„A fesztivál jelenlegi
színvonalát
mindenképpen szeretnénk tartani. Ez
az egyik legfontosabb számunkra. A másik, hogy a
hazai és a nemzetközi ismeretségünket tovább növeljük. További nemzetközi
szakmai szervezeteket szeretnénk idevonzani” – ös�szegezte a CineFest jövőbeli
céljait a fesztiváligazgató.
KIRÁLY CSABA
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A lakosság a helyhatóságoktól várja a segítséget
közélet/várostörténet

A lakosok nem tudják, men�nyire nincs már közünk a
számukra oly fontos helyi
ügyekhez, benne az oktatáshoz, a gyámügyekhez, az
egészségügyhöz, az építéshatósághoz, a közszolgáltatásokhoz. Mégis erőfeszítéseket teszünk arra, hogy
a bajba került lakosoknak
segíthessünk – mondja Tóth
József, Polgár polgármestere.
– Az elszálló energiaárak súlyosan érintik az önkormányzatokat is. Milyen racionalizálási intézkedésekkel igyekeznek
spórolni költségeiken?
– A 2022. évi költségvetés
újratervezését döntötte el önkormányzatunk. Egy megszokott intézkedési tervnél ez
több, hiszen egy első fokozatú
válságterv készül szeptember
végére, amely a finanszírozási
problémák kezelésére keresi a
vállalható megoldásokat úgy,
hogy a költségvetési egyensúly megmaradjon az év végéig. Különlegesen nehéz feladat előtt állunk, mert egyelőre
kormányzati segítségre nem
számíthatunk, így kiadások
lefaragásán, az önkormányzati vagyon, gépek és eszközök
eladásán gondolkodunk, esetleg még a bérleti díjakat, az általunk nyújtott szolgáltatások
árait fontolgatjuk továbbemelni. Ha a lakosságra újabb adóterhet nem akarunk rakni, a

fejlesztési hitel bevonása pedig
kormányzati jóváhagyáshoz
kötött, amelyet a működési
kiadások pótlására egyébként
sem lehetséges fordítani, - mi
kifogytunk az ötletekből.
– Milyen kihívásokkal kell
szembenézniük
energetikai
szempontból, és ezekre milyen
válaszokat terveznek adni?
– Ami eddig természetes
egyszerűséggel működött, miszerint a versenyeztetett árral
kalkulálva megrendeltük az
energiát, megterveztük a költségvetésben az erre szükséges forrást, - na ez most nem
működik tovább…Teljes a bizonytalanság az év hátralévő
hónapjaira. Megkaptuk az augusztusi rezsiszámlákat, amelyekből látszik: nem elegendő
az intézmények működéséhez
a megtervezett és rendelkezésre álló forrás. Az önkormányzati konyhák élelmiszer- és
nyersanyagbeszerzési problémákat jeleznek. Már nemcsak
az a baj, hogy drága egy-egy
beszállító, hanem egyáltalán
tud-e folyamatosan árut biztosítani. A városüzemeltetési cégünk pedig az üzemanyagárak
jelentős növekedésével, illetve
a piaci árral nem tud megbirkózni, s kéri a fenntartó többlettámogatását. Sorolhatnám
a folyamatosan jelentkező és
begyűrűző feszültségeket, s
aggódva figyeljük az elszabaduló inflációt, a naponta változó élelmiszerárakat, a téli

Miskolci Napló

Tóth József, Polgár polgármestere. Fotó: magánarchívum

fűtési szezon és rezsitámogatás ellentmondásait, s próbálunk túlélési forgatókönyveket összeállítani. Ám inkább
hasonlít a helyzetünk arra az
abszurditásra, amikor „egy
vaksötét szobában tapogatunk
a villanykapcsoló után, s amikor megtaláljuk, kiderül, hogy
nincs is áram.”
– A meghozandó vagy meghozott döntéseik mennyiben
segítik csökkenteni a megemelkedett energiaárak miatti
pluszköltségeiket?
– A saját megszorító intézkedéseinkkel és nagyfokú takarékosságot elrendelve, feladva fontos helyi céljainkat,

és elodázva karbantartásokat,
el tudunk menni egy határig,
akár a koppanást okozó falig.
Az intézményeink költségvetését már kifeszítettük, az elhagyható vagy átütemezhető
beavatkozásokat már számításba vettük, az önként vállalt
feladatokat is rangsoroltuk, de
ha az sem elég, akkor további
drasztikus intézkedésekhez,
intézmény-összevonáshoz, létszám-racionalizáláshoz, városüzemeltetési feladatok elhagyásához, saját fejlesztések
feladásához, megnyert pályázatoknál átütemezéshez vagy
végső esetben elálláshoz kell
nyúlnunk, s ha már az sem lesz
elég, akkor térdre rogyunk, és
megadjuk magunkat. Jöhet a
kormányzati csődbiztos.
– A lakosság bizalma a "szegény rokon", az önkormányzat
iránt van. Nem az ispánokat,
főispánokat hívják telefonon
vagy keresik fel őket első körben
gondjaikkal,
problémáikkal,
de még csak nem is a pártokat. Készítettek-e már konkrét
cselekvési tervet az energiaár-emelkedés ellensúlyozására,
mérséklésére? Van-e lehetőségük a lakosok megsegítésére?
– Kihez is fordulnának a lakosok, mint az általuk választott polgármesterhez és a településük vezetőihez. Ők nem
tudják azt, hogy mennyire
nincs már közünk a számukra nagyon fontos helyi ügyekhez, benne az oktatáshoz, a
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gyámügyekhez, az egészségügyhöz, az építéshatósághoz,
a közszolgáltatásokhoz. Mégis erőfeszítéseket teszünk arra,
hogy a bajba került lakosoknak segíthessünk a következő
hónapokban szociális támogatással. A költségvetési céltartalékok felszabadításával próbáljuk segíteni a kilátástalan
helyzetbe kerültek számláinak
kifizetését, benne a gyógyszer,
a tűzifa, az áram, a gázszámlák
megtámogatásával. A költségvetésben eredetileg erre a célra
előirányzott összeg már most
látszik, hogy nem elegendő, és
várhatóan novemberben-decemberben ugrásszerűen megnövekedő támogatási kérelmekkel is szembesülnek majd
a helyhatóságok.
– Mit tehetnek saját erőből?
– Ha lakossági sarcot nem
akarunk kivetni, mert hogy
tényleg nem akarunk, sőt Polgáron megszüntettük a kommunális adót az elmúlt évben, akkor a saját bevételekből
(ipar
űzési adóból) finanszírozott önként vállalt feladatok körét kell drasztikusan lecsökkenteni. Ez érinti a civil-és
sportszervezeteket, az első lakáshoz jutók támogatását, a
tanulmányi ösztöndíjakat, a
fesztiválokat, a kulturális programokat és a hagyományos városi ünnepségeket. Mind-mind
olyan fontos helyi ügyek, amelyeket a kötelezően ellátandó
feladatok forrásbiztosításának

elsőbbsége miatt kell visszafogni, vagy végső esetben feladni.
Amíg önként vállalt feladatokat
finanszíroz saját bevételeiből
egy önkormányzat, addig a kötelező feladatok ellátásából fakadó finanszírozási problémáihoz nem remélhet kormányzati
támogatást.
– Milyen megtakarításra számítanak első körben, és ez mire
lesz elegendő?
– Az önkormányzat önként
vállalt feladatainak teljes „újrarendezését” kell megtennünk,
amelyben átütemezés, csökkentés és teljes elhagyás döntéseket kell hozni. A költségvetési beavatkozás nagyságrendje
most mintegy 50 millió forint.
Ebben a csomagban a megnövekedett
önkormányzati
rezsiköltségek többletfinanszírozására, a közszféra munkavállalóinak a megélhetési
infláció okozta kompenzálására, valamint a válság miatt
nehéz helyzetbe került városlakók megsegítése érdekében
hozunk fedezetet biztosító és
egyben a kiadási tételeken jelentősen csökkentő intézkedéseket. Ha ez nem lenne elegendő, akkor október végére
elkészítjük a második válságkezelő csomagot, ami valóban
kemény és népszerűtlen döntéseket is tartalmazhat, s remélem, hogy harmadik csomagra
nem lesz szükség, mert az már
tényleg brutális lenne...
BUZAFALVI GYŐZŐ

Miért Miskolc? 54. – Egy Oscar-díjas nagyapa története
„Túl sok az árnyék ebben a
városban, ezért döntöttem
úgy, hogy a fényről fogok
írni. Miskolc ezernyi titkát
csak elhullajtotta az emlékezet, hogy egyszer újra megtaláljuk őket. Amint felemeljük és markunkban tartjuk,
máris fényesedni kezdenek”
– írja Miért Miskolc? című
kötetében Fedor Vilmos. A
lokálpatrióta 63 válaszban
indokolja meg, hogy miért
szereti Miskolcot.
Kevin Macdonald sokszor
ült le beszélgetni nagyapjával,
és leginkább arról a távoli városról kérdezte, ahol nagyapja született, és aminek nevét
egy angolnak egyáltalán nem
könnyű kimondani.
– Nagypapa, szeretném, ha
mesélnél tovább nekem – szólalt meg Kevin, amint a valóban kissé csípős, ám igen finom pörkölt eszegetése közben
meg tudott szólalni. – Hoztam
a korábbi jegyzeteimet. A fiatalember nem említette meg
nagyapjának, milyen titkos
gondolatokat forgat a fejében.
Amióta ő is eljegyezte magát
a filmes szakmával, foglalkoztatja, hogy megírja szeretett

nagyapja élettörténetét, s talán
egyszer majd film is készül belőle. De ezek a tervek még nagyon távolinak tetszettek a fiatalember számára, s nem is
akart róla beszélni.
A jóllakottság hozott némi
elpilledést is, ám a fáradtságot elkerülendő, rögvest elővette jegyzeteit, tollát, s elhelyezkedett az apró szoba
kényelmes foteljában, várva,
hogy nagyapja belefog élettörténetének további mesélésébe. Az öreg is elhelyezkedett,
köhentett néhányat, aztán elcsendesedett. Szeme elhomályosodott, s messze, valahova
az igen messzi távolba nézett.
Már nem itt volt.
Visszautazva ismét a múltba, szinte ugyanaz a kíváncsi és bizsergető öröm járta
át, mint amikor egy alkalmi
munkából szerzett nagyobbacska összeget arra fordított,
hogy vetítőgépet vásárolt magának. Felnevetett, amikor
eszébe jutott, hogy egy nyáron, hazautazva, meghívta
apja munkásait egy kis filmnézésre, ám az egyszerű emberek nem tudták, hogy mit
kell nézni, így nem a vásznat
figyelték, s csak felvillanó fé-

Pressburger Imre József néven született 1902ben Miskolcon. Az 1920-as évektől írt forgatókönyveket. 1935-ben telepedett le Angliában, itt egy kis
magyar filmes közösségre talált, tagjai szintén az üldöztetés elől menekültek a szigetországba. Köztük
volt Korda Sándor, a London Films tulajdonosa, aki
forgatókönyvíróként alkalmazta Pressburgert.
1938. június 24-én feleségül vette Donáth Ágit,
de már 1941-ben elváltak. Későbbi felesége, Wendy Orme, tőle egy lánya született, Angela Pressbur-

Oscar-díjasok: az angol Powell és a magyar Pressburger

nyeket láttak. „Pásztor szindróma” – emlegette sokszor ezt
az élményt, amikor olyanokkal találkozott, akik nem értették filmjeit.

ger. Az ő fia Kevin Macdonald, Oscar-díjas dokumentumfilmes, filmrendező. Kevin írt nagyapjáról egy
életrajzot, meg is filmesítette életét The Making of an
Englishman címmel 1995-ben.
2007. szeptember 21-én, miskolci szülőházán
(Szentpéteri kapu 3.) emléktáblát helyeztek el,
melyet 2009 szeptemberében a CineFest meghívására Miskolcra érkező Kevin Macdondald - a
cikksorozat szerzőjének társaságában - megkoszorúzott.

Első átütő sikerét az 1943-as
év hozza, amikor a 49. szélességi fok című filmjüket két témában is Oscar-díjra jelölik, és
meg is kapják „a legjobb eredeti történet”-ért. Szokatlan volt
a filmvilágban az is, ahogy a
stáblistán e két filmnagyság
megjelenítette magát. Mert az
„író, producer és rendező Michael Powell és Emeric Pressburger” felirat alapján nem különítették el a szerepeket, igaz,
a film készítése során is ez jellemezte őket.
Mennyit beszélgetett még
utána is nagyapjával, egészen

annak következő évben bekövetkezett haláláig. Hiányt
érzett… ellátogat néha a sírjához, s most itt van szülővárosában, Miskolcon, hogy
felkeresse azt a házat, ott a
Szentpéteri kapuban, ahonnan nagyapja alig 10 évesen
nekiindult a világnak. Tudta, hogy interjúk, fotózások
várnak rá, hogy a filmszemle
további programjai is fárasztóak lesznek, de nem bánta.
Eszébe jutott, milyen érdekes
volt, amikor először nézte meg
nagyapja több filmjét… men�nyire személyesek, gondol-

ta azonnal. Akkor erősödött
meg benne, hogy nagyapja
olyan alkotó volt, aki megérdemli, hogy ne feledhesse őt el
az utókor. Akkor, igen akkor
döntötte el, megírja élettörténetét, és filmre is viszi. Milyen
büszke lenne most, ha látná,
hogy eljöttem ide. A szülőházához, és méltó lettem ahhoz
a munkához, amit ő elkezdett,
és ami nekem is olyan utat jelentett, melynek vége nemzetközi elismerés és Oscar-díj
lett. És most itt állok nagyapa
egykori háza előtt.
FEDOR VILMOS
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A JOGÁSZ VÁLASZOL

Társasház alakítása
közös tulajdonból
Miskolci olvasónk egy nagy családi házban él.
Az alsó szinten lakik ő és felesége. A felső szinten fiuk lakik a családjával, vagyis felesége és 2 gyermekük. Eddig a rezsit
közösen fizették. Most, az új rezsiszabályok
miatt, az egy gázóra és egy árammérő okán,
rendkívül nehéz helyzetbe kerültek. Kérdezi
levélírónk, milyen lehetősége van arra, hogy két
családként, külön-külön kerüljön figyelembevételre a
fogyasztásuk.
A családi ház társasházzá alakítása jogi megoldást kínálhat a kialakult
helyzetre. A társasházakról szóló törvény szerint
társasházat fennálló vagy
felépítendő épületre lehet
alapítani, ha abban legalább két, külön tulajdonként bejegyezhető lakás,
illetőleg nem lakás céljára
szolgáló helyiség van vagy
alakítható ki.
A társasház létrehozásához alapító okirat szükséges. Az alapító okiratban
szerepelnie kell a kifejezett
alapítási elhatározásnak,
valamint a törvény szabályozta tartalmi elemeket
kell meghatározni. Így többek között rendelkezni kell
a külön tulajdonba kerülő
lakásokról, a közös tulajdonban álló épületrészekből és a földrészletből az
egyes tulajdonostársakat
megillető tulajdoni arányokról.
Mindezen feladatok elvégzéséhez ügyvédet és
mérnököt kell megbízni, mert társasház ingatlan-nyilvántartásba való
bejegyzéséhez a alapító
okirat ügyvédi ellenjegyzése szükséges. Továbbá
az ingatlanügyi hatóság

általi nyilvántartáshoz elvárt alaprajz elkészítéséhez
műszaki munka végzése is
szükséges, amelyet földmérő mérnök tud elkészíteni.
A társasháztulajdon ing at l an - ny i lv ánt ar t ás b a
történő bejegyzése iránti kérelem is szükséges az
alapítás során, melyhez az
alapító okiratot, valamint
a szervezeti- és működési
szabályzatot is mellékelni
kell az illetékes földhivatal
részére.
A társasház alakuló közgyűlésén, az összes tulajdoni hányad szerinti legalább
egyszerű
szavazattöbbséggel meg kell állapítani a társasház szervezetiés működési szabályzatát.
Ebben kell megállapítani
a társasházközösség szerveit, hatásköreit, jogait és
kötelezettségeit, valamint
a közös költség viselésének
szabályait.
Társasház esetén az
egyes lakások a lakók külön tulajdonába kerülnek,
így ezekhez önálló közműmérő igényelhető, így a lakások gáz- és áramellátása
külön mérhető.
DR. STRASSBURGER GYULA
ÜGYVÉD

mozaik
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Nehéz helyzetben a Szimbiózis Alapítvány
Az áram, a gáz, az üzemanyag és a takarmány árának növekedése a Szimbiózis
Alapítványt is nehéz helyzet
elé állítja. Az áremelkedés
több mint 74 millió forint
többletkiadást jelent, amely
a legnagyobb odafigyelés és
spórolás mellett sem kigazdálkodható.

Az alapítvány mindent
megtesz a költségek csökkentése érdekében, ez azonban
önmagában nem elég. Külső
segítség nélkül a működés is
veszélybe kerül.
A Baráthegyi Majorságban
található nappali intézményük
és konyhájuk egy fűtési körön
működik, ide faelgázosító kazánt szereltek be. A Baráthegyi
Lakóotthonba szintén rendeltek egyet, folyamatban van a
gépészeti terv készítése és a kazánház építése. Terveik szerint
még a tél előtt elkészülnek vele.
A martinkertvárosi lakóotthonukba is szeretnének beszerelni egy ilyen kazánt, itt azonban

Életkép a Baráthegyi Majorságból. Fotó: Mocsári László

égető szükség lenne előbb az
épület szigetelésére. Az élelmiszerbanki adomány napi szállítása miatt beszereztek egy
elektromos autót, ezen kívül
vásároltak egy könnyű szeke-

ret is, hogy amit tudnak, lóval
szállítsanak majd. Eszközeik
és állatállományuk egy részét
értékesítik: azokat, amelyekre
nincs feltétlenül szükség a napi
működéshez.

Jelenleg a szolgáltatások ös�szevonásán dolgoznak annak
érdekében, hogy a minimális és elengedhetetlen működési feltételek biztosítása mellett néhány épület részleges
bezárásával csökkenthessék
fűtésszámláikat. Emellett pályázati és egyedi támogatási
kérelmeket nyújtottak be a leginkább kitett, szigetelés nélküli
ingatlanok energetikai korszerűsítésére.
Az alapítvány lakóotthonokat és támogatott lakhatást működtet Miskolcon fogyatékossággal élők számára. 5 házban
60 főt, nappali intézményeikben 150 embert segít. Több mint
500 fogyatékossággal élő személyt lát el különböző szociális
és terápiás szolgáltatásokkal, és
több mint 250 fogyatékos/megváltozott munkaképességű embert foglalkoztat.
Mindez veszélybe kerül, ha
nem érkezik segítség, mivel a
többletkiadás az említett költségmegtakarító intézkedések
mellett sem kigazdálkodható.

A hideg, szeles idő sem ijesztette el a bicajosokat
A rossz idő ellenére is nagy sikerrel zajlott le múlt vasárnap
a huszonnegyedik Bükki Kerékpáros Teljesítménytúra.
A Zöld Kapcsolat Egyesület által szervezett sportprogramon a hagyományoknak
megfelelően idén is négy távon – 30, 50, 80, 115 kilométeren – lehetett indulni. Orosz
Emese, a rendezvény szervezője lapunknak elmondta, bár kicsit tartottak tőle, de a nevezők
többségét még a szombati esőzés és a vasárnap reggeli hideg,
szeles, kifejezetten kellemetlen
időjárás sem tartotta vissza attól, hogy kerékpárjával útnak
induljon a Bükkbe.
– Összesen 169-en neveztek
a versenyre, ami egy nagyon

szép szám. Ebből 140-en, harminc nő és 110 férfi el is indult
az általa választott távon. A legnépszerűbb táv az ötven kilométeres volt, ezen hatvanheten
indultak, harminc kilométeren pedig harminchárman. A
nyolcvan kilométeres tekerést
huszonhárman, a leghosszabb
és legnagyobb szintemelkedéssel járó száztizenöt kilométert pedig húszan teljesítették
– részletezte Orosz Emese, aki
érdekességként hozzátette: 115
kilométeren most először indult el női túrázó.
Idén is az ország minden tájáról, összesen negyvenegy településről érkeztek nevezések.
Miskolcról ötvenheten, Budapestről 13-an jelentkeztek, a
legtávolabbról érkező túrázó

pedig Balatonfüredről érkezett. Még mindig a számoknál
maradva, a nevezők életkora
is vegyes volt. A legidősebb
túrázó 1950-ben látta meg a
napvilágot, azaz idén 72 éves,
míg a legfiatalabb 2014-ben
született, vagyis ő még csak
idén ünnepli a nyolcadik születésnapját.
És még egy érdekes adat:
arra már utaltunk, hogy idén
nem igazán kedvezett az időjárás a kerékpáros teljesítménytúrának. Hogy mennyire nem,
azt az alábbi két adat jól mutatja: vasárnap, amikor a legmelegebb volt, akkor is csak 17,5 fokot mértek, Szentlélek mellett
(amit a nyolcvanas és a száztizenötös kör is érintett) viszont
ekkor is csak 5 fok volt. Elkélt

tehát a hosszú szárú öltözet,
dacára annak, hogy az elmúlt
években még a rövid ujjú és
szárú mez is bőven elég volt.
A Bükki Kerékpáros Teljesítménytúra több mint két évtizedes múlttal rendelkezik.
A programot eleinte a Vörösmarty Művelődési Ház Természetjáró szakosztálya szervezte
meg, de több mint tíz éve már,
hogy a Zöld Kapcsolat Egyesület átvette ezt a feladatot. Hos�szú ideig évente egyszer, ősszel
volt kerékpáros teljesítménytúra a Bükkben, tavaly azonban
a szervezők a program népszerűségére való tekintettel úgy
döntöttek: évente kettő, egy
tavaszi és egy őszi alkalmat is
meghirdetnek.
TAJTHY ÁKOS

Hirdetés

Kezdődhet a szavazás!
Lévay József
Református Gimnázium és Diákotthon

Mit gondol, mely attrakció érdemli
a „legzöldebb” elismerést
a megújult Diósgyőrben?

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.

A hírportál
www.minap.hu

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.

A végéhez közeledik Diósgyőr városrész komplex fejlesztése, ahol a
városi önkormányzatnak köszönhetően, az elmúlt évek során több beruházás is megvalósult. Itt az ideje, hogy
közösen döntsünk arról, hogy melyik
a „legzöldebb” projektelem, Ön hova
látogat ki legszívesebben a megújult
Diósgyőrben?
• Petőfi Sándor Fiókkönyvtár • Diósgyőri Római Katolikus Plébánia templomkert • Vár utca kávézó • Árpád úti
A felhívás a TOP-6.3.2-15-MI1-201600002 azonosító számú „Diósgyőr
városközpont integrált rehabilitációja” című projekt részeként
valósul meg. A projekt 100
százalékos támogatással,
az Európai Unió és a
Magyar Állam hozzájárulásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul
meg.

szolgáltatóház előtti tér • Táncsics
Mihály tér • II. János Pál pápa tér •
Nagy Lajos király útja és a Blaha Lujza
utca közötti játszótér • Pálosok parkja
sportpark.
Szavazni a https://tervezzukmiskolcot.hu/szerintem/aktualis-szavazasok
oldalon lehet.
Szavazás időtartama: 2022. 09.
21. – 2022. 10. 05.
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SzolgáltatóHÁZ

A LELKIISMERETES
KÖZÖS KÉPVISELET
Válassza a legjobbat
a legjobb áron!
Közvetlen gyártótól!
Műanyag-nyílászárók
szakszerű beépítése
1 nap alatt akár
falbontás nélkül is!

Díjmentes felmérés
Bontás, beépítés
(kőműves munkával)
l Külső, belső párkányozás
l Törmelékelszállítás
l 5 ÉV GARANCIA
l REDŐNY
l SZÚNYOGHÁLÓ

2010 óta az Önök szolgálatában.

l
l

HÍVJON BIZALOMMAL, NEM FOG CSALÓDNI! 06-70/401-9777, www.begyikablak.hu

Ha leadná, ha leváltaná a házkezelőséget,
mi szívesen vállaljuk az Önök házának kezelését!
Belvárosi irodánk:
Kiliáni irodánk:

www.kozpontitarsashazkezelo.hu
0-24 órás ügyeletes telefonszámunk: 06-70/944-4408

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2022. 09. 24-től 2022. 09. 30-ig
Viva kéztörlő, 2 tekercs, 134,5 Ft/tekercs
Denim tusfürdő, 250 ml, 1796 Ft/l
Pur mosogató, 450 ml, 1108,88 Ft/l
Fa folyékony szappan, ut., 385 ml, 1036,36 Ft/l
Duck WC-tisztító, 750 ml, 665,33 Ft/l
Baba szappan, 4x125 g, 1698 Ft/kg
Air Wick illatosító, pumpás, 300 ml, 2996,66 Ft/l
Garnier Naturals hajfesték
Pronto bútorápoló, aerosol, 250 ml, 3996 Ft/l
Viaszosvászon 140 cm széles, 1099 Ft/fm
Tomi mosópor, 1,17 kg, 1024,78 Ft/kg
Bref WC-illatosító, Classic, 3x50 g, 7993,33 Ft/kg
Vanish folteltávolító, 1 l, 1499 Ft/l
Coccolino mosószer, 1,2 l, 1249,16 Ft/l
Zewa WC-papír, 16 tekercs, 181,18 Ft/tekercs
Héra Prémium színes falfesték, 5 l, 2319,8 Ft/l

Arany János u. 21., fszt/2.
Szinyei Merse Pál u. 7., 1/1.

299 Ft
269 Ft
549 Ft
449 Ft
549 Ft
499 Ft
599 Ft
399 Ft
599 Ft
499 Ft
949 Ft
849 Ft
999 Ft
899 Ft
1099 Ft
999 Ft
1199 Ft
999 Ft
1199 Ft 1099 Ft
1299 Ft 1199 Ft
1399 Ft 1199 Ft
1599 Ft 1499 Ft
1799 Ft 1499 Ft
3199 Ft 2899 Ft
12 599 Ft 11 599 Ft

Apróhirdetés
Ha nincs segítsége a pici baba mellett, hívja az Otthon
Segítünk Alapítványt! Önkéntes anyukák segítik egymást.
miskolciotthonsegitunk@gmail.com, 30 905 8113
Aranykalászos gazda (OKJ31 621 02, Eng. sz.:
E-000683/2014/A005) és Fakitermelő (OKJ31 623 01, Eng.
sz.: E-000683/2014/A026) képzés indul szeptemberben,
novemberi vizsgával a DEKRA Akademie szervezésében.
Érdeklődni 06-30/5244-954 telefonszámon.

program
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PROGRAMAJÁNLÓ Programokkal színesítik az őszt
SZEPTEMBER 24., szombat
34. Természetjárók napja (Dobogókő).
Szervező: Magyar Természetjáró Szövetség,
információ: mvsctura.hu
9:00 „Szeptember végén” – 9. Petőfi
Könyvtári Napok, családi délelőtt, Petőfi Sándor Könyvtár
11:00 A magyar grafika évtizede 1961-1971:
Kondor Béla miskolci litográfiái, kiállításmegnyitó, Miskolci Galéria, Rákóczi-ház
13:30 Grela Alexandra illusztrátor kiállításmegnyitója, Művészetek Háza, Kortárs Galéria
16:00 Kacsenyák Gábor - Nahaj Máté-akusztik a Miskolci Galéria udvarán
17:00 DVTK Jegesmedvék – Gyergyói HK
jégkorongmérkőzés, Erste Liga 3. forduló, Miskolci Jégcsarnok
19:00 Szabó Balázs Bandája-koncert, Művészetek Háza
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 26., hétfő
19:00 A Miskolci Szimfonikus Zenekar
koncertje, Szimfonikus bérlet I., Művészetek Háza
SZEPTEMBER 27., kedd
10:00 Bábabukra Hagyományőrző Meseműhely, Tompa Mihály Könyvtár
10:00 Baba-mama klub, Tompa Mihály
Könyvtár
15:00 Angol klub, Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár
16:00 Határtalan kalandozás papírszínházzal a mesék birodalmában, Petőfi
Sándor Könyvtár
17:00 Kézműves kedd a Mesebirodalomban,
II. Rákóczi Ferenc Könyvtár Gyerekkönyvtára

SZEPTEMBER 28., szerda
9:30 „Egyszer volt, hol nem volt…” - Vetélkedő a magyar népmese napja alkalmából, József Attila Könyvtár
13:30 Tompa Mihály nyomában, Tompa
Mihály Könyvtár
16:00 Mutatom, csináld utánam! – Kézműves délután, Petőfi Sándor Könyvtár
18:30 DVTK-Vasas, női kosárlabda-mérkőzés, NBI A csoport, 2. forduló, DVTK Aréna

SZEPTEMBER 29., csütörtök
14:00 A népmese napja a Mesebirodalomban, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár Gyerekkönyvtára
15:00 Társasjátékkuckó, Kaffka Margit Könyvtár
16:00 Könyvvarázs olvasóklub, Tompa Mihály Könyvtár
16:00 Tompa-nap, Tompa Mihály Könyvtár
16:30 Mesék a dobozból – Papírszínházas
mesefoglalkozás, József Attila Könyvtár
16:30 Francia klub, Szabó Lőrinc Idegen
nyelvi Könyvtár
SZEPTEMBER 30., péntek
10:00 Tökmag baba-mama klub, Petőfi
Sándor Könyvtár
14:00 Ki nyer ma? Társas-játék, móka, kacagás!, Petőfi Sándor Könyvtár
15:00 Könyvvadász Tini Klub, Petőfi Sándor Könyvtár
16:00 Spanyol klub, Szabó Lőrinc Idegen
nyelvi Könyvtár
18:30 DVTK Jegesmedvék - FTC-Telekom,
jégkorongmérkőzés, ERSTE Liga 4.
forduló, Miskolci Jégcsarnok
19:00 Georges Feydeau: Amíg az asszony
alszik, vígjáték két felvonásban, Művészetek Háza
OKTÓBER 1., szombat
14:00 DVTK – Újpest, labdarúgómérkőzés, női NB I., DVTK Edzőközpont
19:00 Musical és Miskolc Symphonic-koncert, Művészetek Háza
OKTÓBER 2., vasárnap
9:00 Régiségvásár, Széchenyi utca

ÁTMENETILEG SZÜNETEL
Műszakik okok miatt átmenetileg nem
működik majd a MIÖR ingyenes száma
szeptember 29-én.
A rendészet ingyenesen hívható 06/80-4600-46 telefonszáma szeptember 29-én, csütörtökön 00:00-06:00-ig műszaki okok miatt

Prózai és zenés műsorokat,
koncerteket és ünnepekhez,
jeles napokhoz kapcsolódó
programokat kínál idén ős�szel is a Művészetek Háza.
A napokban elindult őszi
szezon rendezvényeit együttműködő partnereivel ismertette a Miskolci Kulturális Központ szerdán.
– A korábbi években elkezdett tematikus programjaink
rendkívül sikeresek, mind a közönség, mind a szakma részéről
pozitívak a visszajelzések, ezért
ezek a sorozatok idén is folytatódnak – vezette fel sajtótájékoztatót Majorné Bencze Tünde, az intézmény ügyvezetője.
Bartókkal indítják a bérletes
szezont
Hosszú évek óta koncerthelyszíne a Miskolci Szimfonikus Zenekar fellépéseinek a
Művészetek Háza. A zenekar
ebben az évben két bérletsorozatot hirdetett meg.
– A Szimfonikus bérletünket
nyolc, a Yamaha bérletünket pedig három hangversennyel hirdettük meg. Előbbi szeptember
26-án, hétfőn indul el – ismertette Szászné Pónuzs Krisztina,
a zenekar ügyvezetője, aki hozzátette: a Yamaha bérlet – három
zongorahangversennyel – az
évad közepe után indul. Októ-

Együttműködő partnereivel ismertette a programokat az MKK. Fotó: J.Á.

ber 1-jén pedig a Zenita Alapítvánnyal közösen a Musical és
Miskolc előadással emlékeznek
meg a zene világnapjáról.
Zene, tánc, stand up
Számos egyéb színes, kulturális program várja még a miskolciakat az ősz folyamán a MÜHÁ-ban – erről már Halászné
Rőthy Anita, a Miskolci Kulturális Központ közművelődési
szakmai vezetője és a Művészetek Háza vezetője beszélt.
Az októberben fellép az idén
75 éves Charlie, és Szenes Iván
slágereit is meghallgathatjuk
egy emlékműsorban. Az önfeledt kikapcsolódáshoz két
könnyed színdarab is hozzájárul: Hernádi Judit főszereplésével érkezik a Becéző szavak,
valamint a népszerű Anconai
szerelmesek. Bödőcs Tibor Meg
se kínáltak című színdarabját
Thuróczi Szabolcs tolmácsolá-

nem lesz elérhető - tájékoztatta szerkesztőségünket Vincze Csaba, a Miskolci Önkormányzati Rendészet igazgatója. Kérik, hogy a
lakossági bejelentéseket az érintett időintervallumban a 06/30-573-0630-as telefonszámon tegyék meg.

Munkatársunk, Horváth
Csongor felvételeit vonultatja fel az a tárlat, ami szerdán
délután nyílt meg a Miskolci Nemzeti Színház emeleti
társalgójában.

SZEPTEMBER 24., szombat 11:00 Kakaókoncert: beavató kamarakoncert, Nagyszínház,
nézőtéri társalgó | SZEPTEMBER 28., szerda 19:00 Dixie Klub: a Miskolc Dixieland Band
koncertje, Játékszín | SZEPTEMBER 29., csütörtök 19:00 A magyar múzsa – Déryné Széppataki Róza emlékgála, Nagyszínház

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában
szeptember 25-én, vasárnap, 16 órától a Deszkatemplomból közvetítenek. Igét hirdet: Barna
László lelkészi főjegyző,
püspökhelyettes.
Harmincéves a Páli
Szent Vince Szeretetszolgálat. A jubileum alkalmából kedden, 27-én
hálaadó szentmisét mutatnak be 15 órai kezdettel a diósgyőri plébániatemplomban. A mise
után a Versbarátok Köre
ad műsort. Szerdán, 28án a 18 órai szentmisét
Kelemen Didák boldoggáavatásáért mutatják be
a Minorita templomban.
Október 1-jén, szombaton, egyházmegyei ministránstalálkozó lesz az
egri bazilikában. Közös
busszal indulnak a miskolci plébániákról.

MOZIMŰSOR
• Művészetek Háza, Uránia-terem:
SZEPTEMBER 22-28., csütörtök-szerda:
17:30 King – Egy kis oroszlán nagy kalandja 19:30 A meghívás | SZEPTEMBER
29. – OKTÓBER 2., csütörtök-vasárnap:
17:30 Elátkozott barlang | SZEPTEMBER
29. – OKTÓBER 5., csütörtök-szerda:
19:45 Mosolyogj | OKTÓBER 3-5., hétfő-szerda: 17:30 Családi legendák
• Művészetek Háza, Béke-terem: 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 | SZEPTEMBER 29. – OKTÓBER 2., csütörtök-vasárnap: 17:00 Bereményi kalapja |
19:30 Csodálatos teremtmények | OKTÓBER 3-5., hétfő-szerda: 17:00 Mennem kell | 19:30 Fiatal szeretők
• Cinema City: SZEPTEMBER 22-28., CSÜTÖRTÖK-SZERDA, naponta több időpontban
– A gyilkos járat | Ahol a folyami rákok
énekelnek | A meghívás | Avatar (2009,
újra a mozikban) | DC Szuperállatok Ligája | Hamupipőke három kívánsága |
Háromezer év vágyakozás | King – Egy
kis oroszlán nagy kalandja | Magasságok és mélységek | Mia és én: Szintópia
hőse | Minden jót | Leo Grande | Minyonok: Gru színre lép | Miután boldogok leszünk | Nincs baj, drágám | Nyugati nyaralás | Rosszkor, rossz helyen | Szia, életem! |
Tomboló blöki | Top Gun Maverick

FOGADÓÓRA
Bartha György önkormányzati képviselő utcafórumot tart szeptember 27-én, kedden 17 órától az Andrássy utca 53. mellett található játszótéren.

Hangszínhely ráadás
Szeptember 24-én, szombaton tartják az augusztusban
nagy sikert aratott Hangszínhely
Fesztivál ráadás napját. Ennek
keretében felavatják a művészeti iskola augusztusban elkezdett,

Visszatérő programok
Az előző szezonban elindult,
népszerű tematikus programsorozatok idén ősszel is folytatódnak. A MÜHA Kávézójába
visszatér a Jazz Inside Klub: a továbbiakban latin klubbal, kubai
esttel, konga show-val és neves
magyar jazz-zenészekkel készülnek a szervezők. De folytatódik
az ArTTér találkozások is minden hónap első szerdáján, és
szintén havonta jelentkezik a továbbiakban is a (S)ikertörténetek
című sorozat a Műút mentorálásában. A sorozat vendégeiként
Miskolcra érkezik Varró Dániel,
Nádasdy Ádám, Winkler Róbert
és Balla Zsófia is. MÜHA Klub
címmel zenei sorozat is indul:
népszerű zenekarok szűkített,
akusztikus formációi lépnek fel a
kávézóban.
CZIFFRA ANDREA

A természet csodáit
örökíti meg fotósunk

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

HARANG-HÍREK

sában láthatjuk, míg a gyermekeket Halász Judit koncertje és
a Kicsi Gesztenye Klub várja.
Novemberben aztán Abba
show-val és Honeybeast-koncerttel készül az MKK, de fellép a Csík zenekar is. Kormos
Anett a Dumaszínház Duma
swing című előadását hozza el
Miskolcra, de érkezik a Ne most,
drágám! című vígjáték is, jön a
népszerű Válótársas folytatása, a
Munkatársas is. Az adventet pedig a gyerekeknek szóló Magic
Show-val, a Padlás című musicallel és a Diótörővel, valamint a
Budapest Bár koncertjével varázsolják igazán ünnepivé.

színesre festett betonoszlopait a Csengey-Uitz utcák sarkán.
Megnyíilik a Miskolci Galéria
nagyszabású
grafikatörténeti kiállítása is, amelyen az 1961
és 1971 közötti Országos Miskolci Grafikai Biennálék anyagából látható egy válogatás. Az
ötven éve elhunyt Kondor Béláról külön kiállítási egységben
emlékeznek meg, és tárlata nyílik Grela Alexandrának is: könyvillusztrációi a MÜHA Kortárs
Galériájában tekinthetők meg.

TERMELŐI NAP A FILMEK JEGYÉBEN. Vasárnap délelőtt szokás
szerint helyi és környékbeli termelők portékái, kézműves termékei
közül válogathattunk, illetve kóstolhattunk az Erzsébet téren. A CineFest apropóján ezúttal a filmek szabták meg az esemény alaphangulatát. A kilátogatók filmzenei klasszikusokat hallgathattak, miközben a termelői csodákat böngészhették. Fotó: Mocsári László

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
SZEPTEMBER 26., hétfő 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00
Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Szomszédvár (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12)
19:25 Kvantum (12) 20:00 Miskolc Ma ism.
(12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film
(12) 21:30 Képújság (12)
SZEPTEMBER 27., kedd 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12)
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Sportpercek (12)
19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Köztünk élnek ism.
(12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30
Képújság (12)
SZEPTEMBER 28., szerda 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12)
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Kilátó (12) 19:00
Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 ArTTér ism. (12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés
(12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
SZEPTEMBER 29., csütörtök 06:00 Az előző
esti adás ismétlése (12) 18:00 Miskolc Ma
(híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12)
18:25 Promenád (kulturális magazin) ism.
(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Idő-

járás-jelentés (12) 19:25
Szemtanú (bűnügyi magazin) (12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés
(12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
SZEPTEMBER 30., péntek 06:00 Az előző esti adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 Közért (híradó) (12) 18:15
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Forgószínpad
(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (közéleti
magazin) (12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12)
20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12)
21:30 Képújság (12)
OKTÓBER 1., szombat 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12)
18:00 Krónika (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Kilátó ism. (12) 19:00 Krónika ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12)
19:25 Szemtanú ism. (12) 20:00 Krónika
ism. 20:25 Film 21:30 Képújság (12)

A kiállítást Bózsó Gyula, az
Északerdő műszaki osztályvezetője, az I love Bükk, valamint
az Erdő finom című könyvek
szerzője nyitotta meg, aki beszédében méltatta a mindössze 19
éves lokálpatrióta fotóriportert.
– Horváth Csongor barátunk
olyan küldetéstudattal van megáldva, ami példaértékű lehet
nemcsak a saját korosztályának,
de az előtte járó és utána jövő
generációknak is. Erdész emberként mikor először találkoztam vele, nekem azonnal átjött,
hogy ez a fiatalember mennyire csodálja a Bükköt, valóban
küldetésének tekinti, hogy ezt
a gyönyörű környezetet bemutassa másoknak is. Mikor egyegy képe megjelenik a közösségi médiában vagy a sajtóban,
biztos vagyok benne, hogy arra
inspirálja az ország más részein
élőket, hogy azt a csodát, ami a
felvételeken megjelenik, ő is átélje – jelentette ki Bózsó Gyula.

A kiállított képeken a nyári,
az őszi és a téli Bükk elevenedik meg – ezt már maga a kiállító, Horváth Csongor árulta el
érdeklődésünkre. „A kiállítás a
Miskolci Nemzeti Színház felkérésére jött létre, ők kértek fel arra,
hogy töltsem meg fotóimmal az
emeleti társalgót. A kiállított felvételek az elmúlt három-négy
évben készültek, többségük a
Lillafüred Online oldalon jelent
meg elsőként. A képeket teljesen szubjektív módon állítottam
össze, vagyis azok kerültek fel a
falra, melyeket a legjobban szeretek” – tette hozzá.
Horváth Csongor 2021. augusztus óta erősíti a Miskolci
Napló csapatát. A média világa már gyermekkora óta vonzza. Különleges, sok szervezést
igénylő természetfotói mellett
a szerkesztőségi munkában is
rendkívül aktív: sajtótájékoztatókat, kiállításokat, színházi
próbákat épp olyan lelkesedéssel fotóz, mint ahogyan az Akkor és most rovat új felvételein,
vagy címlapfotókon dolgozik.
Munkatársunk
kiállítása
október 29-éig látogatható a
Nagyszínház előadásai alatt.
TAJTHY ÁKOS

OKTÓBER 2., vasárnap 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12)
16:00 Hívőszó (12) 18:00 Krónika (12)
18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Kilátó (közéleti magazin) ism. (12) 19:00 Krónika ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12)
19:25 ArTTér ism. (12) 20:00 Krónika ism.
(12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film
(12) 21:30 Képújság (12)
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Horváth Csongor kiállítása szerdán nyílt meg. Fotó: Szilágyi Dorka
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Együtt vigadtak a görömbölyi fesztiválon
A Görömbölyi Pince Piknik nagy sikerén felbuzdulva szervezte meg tíz év után újra a Görömbölyi Őszt a Görömbölyi Kulturális Egyesület múlt hétvégén. A kétnapos rendezvény pénteken családi kerékpáros kirándulással kezdődött, és szombaton is mozgással, egészen
pontosan focikupával és közösségi futással indult a nap. Ezt követően, délután, a színpadon fellépett többek között a Miskolci Mazsorett
Együttes, a Ködmön Formációs Táncegyüttes, az Avasi Művészeti Iskola, valamint Felméri Péter, a Dumaszínház humoristája is. A napot a
Zenegép koncertje zárta. A színpadi programok mellett a felnőtteket a termelői és kézműves vásár, míg a kisebbeket ugrálóvár, játszópark
és kézműves foglalkozások várták. Fotó: Horváth Csongor

Gazdikereső

Ezen a héten Rainbowt (6178.), 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.

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. október 12. E-mail-cím:
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja.
Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Akkor és most. A Nagyváthy János u. 5 sz. alatti iskolaépület
egyike Miskolc első állami általánosiskola-épületeinek. Megépítéséről 1907-ben döntött a város közgyűlése, a „magyaros stílusú” főépület Galter János tervei alapján készült, és 1909-ben,
Miskolc önálló törvényhatósággá válásának évében, Szentpáli
István polgármestersége idején avatták fel ünnepélyes keretek között. Az iskolaépületet először 1984-ben bővítették, ekkor egy kilenc tantermet magába foglaló épületszárny és nagy
tornacsarnok épült a Szinva felőli oldalon. Az általános iskolát a
kilencvenes évek elején bezárták, azonban nem maradt üresen:
ide költözött be 1996-ban a Zrínyi Ilona Gimnázium, miután a
Kálvin János utcai ingatlant a Tiszáninneni Református Egyházkerület visszaigényelte. 1998-ban egy 1162 négyzetméteres új
szárny épült, melyben díszterem (ez egyben ebédlő is), melegítőkonyha, öltözők, próbaterem, nyelvi és informatikai termek és
könyvtár is van. (Tajthy Ákos szövege, dr. Sáfrány Gy. József képeslapja és Juhász Ákos fotója)

Sudoku

Bekerülés helye: Miskolc,
Hadirokkantak útja
Fajta: európai házimacska
Kor: 4 hónap
Neme: kandúr
Szín: fekete-fehér
Hirdetés

Rainbow 4-5 hetesen került a
telepre. Az idegenekkel egy kicsit
félénk, de nagyon hamar barátságossá válik. Kíváncsi, érdeklődő,
igazi kis kamasz cica, aki vidámságot vinne új gazdájának az életébe.

TERJESZTÉSSEL
KAPCSOLATOS
VISSZAJELZÉS
Hirdetés

M
EG
NY
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OT

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.

NK
!

HETI HOROSZKÓP

TU

Egy örök darabra
vágyik?

Vásároljon magas
minőségű magyar
varrodánk
egyedi termékeiből!

Kos (03. 21.–04. 20.) Végre megkönnyebbül, és sikerül
egy kicsit felengednie. Ez azt is jelenti, hogy a kedve is
jobb lesz, és a munkában vagy házimunkában is jobban
halad, ami rég nem érzett elégedettséggel tölti el.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Lehet, hogy nincs kedve
valamihez, vagy nem szívesen lép ki olyan térbe, ahol
mások is megláthatnák, de ha láthatatlan próbál ma
radni, akkor a munkáját sem fogják mások észrevenni.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Nem kell mindig mindenhol
ottlennie, joga van néha egy kis szünetet tartani, és el
vonulni a világtól, hogy átgondolja a terveit, és elter
vezze a következő lépést. Mondjon igent a lehetőségekre!

Bika (04. 21.–05. 21.) Valaki azt szeretné, hogy va
lami olyasmivel foglalkozzon, ami önt nem érdekli, és
közben azt érzi, hogy nem marad ideje azokra a dol
gokra, amik ön szerint igazán fontosak. Próbáljon tenni ez ellen!

Szűz (08. 24.–09. 23.) Ne akarjon a múltban élni,
mert ha valami elmúlt, akkor önnek már nem tud töb
bet adni. Merjen új utak felé nyitni, és ezeken keresni a
boldogságot, mert ez sokkal több energiát fog önnek adni.

Bak (12. 22.–01. 20.) Minél jobban igyekszik meg
győzni valakit valamiről, annál inkább ellenáll. Ne eről
tessen semmit, hagyja, hogy mindenki a saját útján ha
ladjon, és ön is inkább a maga dolgaival foglalkozzon!

NŐI KABÁTOK

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Meglát olyan problémákat is,
amiket mások nem látnak, vagy nem akarnak észreven
ni, de még így is azt érzi, hogy van keresnivalója itt, és
hogy lesznek, akik meghallgatják a véleményét.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Attól fél, hogy ha valamit
most elenged, akkor ezt a későbbiekben meg fogja
bánni. Mindent azonban nem vihet előbbre, és valamit
le kell tennie, mert túl sok teher nyomja a vállát.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Váratlan anyagi források
segíthetik hozzá ahhoz, hogy helyrehozzon egy régóta
zavaró problémát. Ez pedig ahhoz is hozzásegíti, hogy
újabb célokat kezdjen el keresni, és továbbhaladjon a sikerhez.

ÖLTÖNYÖK

Rák (06. 22.–07. 22.) Egyre jobban bosszantja, hogy
valaki úgy viselkedik valamivel kapcsolatban, mint
ahogyan ön szerint nem kellene, de nem tud ez ellen
tenni. Rövidesen sikerül fényt derítenie a valódi okokra.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Ne legyen elutasító másokkal,
mert könnyen lehet, hogy ez még visszaüt. Próbáljon nyi
tott maradni, és igyekezzen közös nevezőt keresni azok
kal is, akikkel elsőre talán nem talál egyszerűnek!

Halak (02. 20.–03. 20.) Minél tovább tart valami,
annál nagyobb hatással lesz az életére. Ezért ha vala
mi kellemetlenül érinti, akkor ne halogassa a dolgot,
hanem igyekezzen minél hamarabb lezárni, hogy továbbléphessen.

Óriási raktárkészletünk
darabjait kérje az eladótól!

34-től 58-as méretig

63 900 Ft-ért
46-tól 64-es méretig

59 900 Ft-tól

Miskolc, Széchenyi u. 117.

