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MUNKÁBA, KIRÁNDULNI KÉTKERÉKEN

Miskolcon is reneszánszát éli a kerékpározás. A bringákat
sokan használják közlekedési eszközként, de sportként és
szabadidős tevékenységként is egyre többen tekernek. A
változáshoz a nagyvárosok, köztük Miskolc is igyekszik alkalmazkodni, a kerékpárút-hálózat elmúlt években folyamatosan fejlődik. Fotó: Juhász Ákos

PÁNIK ÉS SZÜRETELÉS – VITA A KÖZGYŰLÉSEN
Tudósítás a 2. oldalon

TÁVHŐPARALÍZIS – MEGKÖTVE A KORMÁNY KEZE?
Elemző írás a 3. oldalon

FEJLESZTÉSEKKEL A TURIZMUS ÚJJÁÉLEDÉSÉÉRT
Cikk a 4. oldalon

Megmarad-e a járóbeteg-ellátás?
Őszinte tájékoztatást kér a
témában Bartha György és
Bazin Levente.
A diósgyőri szakrendelő esetleges bezárása kapcsán
még júliusban tartottak sajtótájékoztatót a képviselők.
Helyiektől ugyanis olyan információkat kaptak, hogy elköltözhet a tagkórház, megszűnhet a járóbeteg-ellátás.
Mi is megkerestük a kórházat, érdeklődésünkre azt válaszolták, hogy a járványidőszak
alatt számos dolgozó szabad-

sága halmozódott fel. Ez „a
szokásosnál jelentősebb ellátási átszervezéseket, átcsoportosításokat” igényel. Azt is leszögezték, hogy „az intézmény
vezetése jelen körülmények
között nem foglalkozik a járóbeteg-szakrendelések strukturális átalakításával”.
A kérdés azonban továbbra
is fennáll Bartha György (Velünk a Város) szerint.
– Úgy tudjuk, a nőgyógyászati szakrendelés már nincs
itt, és a szemészeti rendelés
sem üzemel. Szeretnénk vá-

Bazin Levente és Bartha György. Fotó: Horváth Csongor

laszt kapni arra, ez miért van
így. Úgy gondoljuk, hogy tájékoztatni kellene a lakosságot –
tette hozzá.
Bazin Levente (Velünk a Város) szerint „mondvacsinált
okból kifolyólag” zárt be a szülészet-nőgyógyászat, pedig azt
ígérték, nem így lesz. Attól tart,
hogy a többi szakrendelés is
hasonló sorsra jut.
– Úgy sejtjük, hogy egy leépítési hullám kezdődött meg
– vélekedett. Azt is elmondta,
se a kórháztól, se a terület országgyűlési képviselőjétől, Kiss
Jánostól, se Alakszai Zoltán
főispántól nem kapnak választ
a kérdésekre.
– Nem tisztességes és nem
egyenes eljárás ez a miskolciakkal szemben. Kérjük tehát,
hogy ismertessék a terveket,
és mondják el őszintén a lakosoknak, mi várható. Követeljük, hogy itt folytatódhasson a
kismamagondozás, és itt maradhassanak a szakrendelések
– hangsúlyozták végül a politikusok.
KUJAN I.

Saját magán kezdi a spórolást az
önkormányzat és a polgármesteri hivatal
A globális válság közepette minden önkormányzat szinte
megoldhatatlan feladatokkal szembesül – egy ilyen helyzetben a helyhatóságok felelőssége még nagyobb, mint „békeidőben”.
Miskolc MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala
mindent megtesz azért, hogy
biztosítsa és megőrizze a város
működőképességét egy olyan
időszakban, amikor a rezsidíjak öt-, tíz-, tizenkétszeresükre drágultak. Egy felelős
és felelősségteljes város ilyen

nehéz időkben magán kell
hogy kezdje a spórolást – ezt
teszi Miskolc önkormányzata
és a hivatal is. Két telephely, a
Széchenyi utca 107. szám, illetve a Petőfi utca 39. szám
alatti éppen ezért átmenetileg
nem fogad majd ügyfeleket, a
dolgozók pedig átköltöznek a

városháza épületébe, a Városház tér 8. alá.
Ezzel komoly rezsiköltségeket takarít meg az önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal, miközben különböző
átcsoportosításokkal meg tudja
őrizni a dolgozók munkahelyét
is, ezzel miskolci családok megélhetését megvédve.
Az átszervezés eredményeként körülbelül 100 millió forintos rezsidíj-megtakarításra
lehet számítani.

A NAGY TÁNCVÁLASZTÓ. Az Ady Endre Művelődési Ház adott otthont a rendezvénynek, ahol a klasszikus balett,
latin táncok és a történelmi társastáncok alapjai is megismerhetők voltak. A „Válaszd a táncot! Válassz egy
táncot!” szlogennel meghirdetett ingyenes program célja, hogy a térítésmentes táncórákkal elérhetővé tegye
gyermek, junior, ifjúsági, felnőtt és senior korosztályok számára a választás lehetőségét. Fotó: Juhász Ákos
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Veres Pál: meg kell védeni a város működését
Ismét erőn felül kell teljesíteni, és ehhez összefogásra van
szükség – hangsúlyozta Miskolc polgármestere a csütörtöki közgyűlésen.

Az ülés előtti felszólalásában
Veres Pál az előttünk álló hónapok teendőiről és azokról az
elvekről szólt, amiknek segítségével a nehéz gazdasági körülményeken is felülkerekedhet Miskolc. Nem kertelt, amikor úgy
fogalmazott a polgármester: egy
„hihetetlenül nehéz” időszakot él
meg a város, „a sáskajáráson kívül szinte minden volt már”, de
sikerként könyvelhetjük el, hogy
a város működik: járnak a buszok, nyitva tartanak az óvodák,
a szociális intézmények. A jelenlegi helyzetben a bizonytalanság
a legrosszabb – mutatott rá –; a
kormányzati szereplők sem tudják pontosan, meddig tarthat a
drágulás, mikor állíthatók meg
az energiaárak.
„Nekünk az a felelősségünk,
hogy a legjobb tudásunk szerint
dolgozzunk Miskolc érdekében”
– hangoztatta, majd összefogást
hirdetve hozzátette: gondoskodni kell mindenkiről, meg kell
védeni az embereket, az intéz-

ményeket, a cégeket. Példákkal illusztrálta, hogy prioritásokat kell
felállítani, dönteni kell arról, mi a
fontosabb: biztosítani az óvodai
alapellátást, vagy egy élményfürdőt működtetni; koncertek sorát
tartani, vagy hogy világítsanak
a lámpák a városban. A jelenlegi
árak mellett ugyanis nem tartható fenn minden. Ugyanakkor
van olyan kormányzati elvárás,
hogy – az alapellátások „végsőkig tartó” biztosítása mellett –
igyekezzenek spórolni az önkormányzatok.
– Ha mégis lesznek olyan városok, amelyek az összes takarékossági intézkedés ellenére sem
tudják a feltételeket biztosítani,
akkor konkrét kérésekkel kell a
kormányhoz fordulni, és az ígéretek szerint kaphatnak támogatást. Én ebben kérem mindenki lobbierejét, segítségét – tette
hozzá, rámutatva arra, hogy először a településeknek kell mindent megtenniük a szolgáltatások megtartásáért.
Most tett esküt az elmúlt hétvégi időközi választást megnyerő Barta Gábor (Fidesz-KDNP)
a közgyűlés előtt, majd a képviselők megkezdték a munkát. A
sürgősségiekkel együtt 23 elő-

SIMON GÁBOR,
VELÜNK A VÁROS-FRAKCIÓVEZETŐ
Miskolc vonatkozásában a
kialakult válság egy folyamat betetőzése, merthogy
a kormány a város, így a
miskolciak pénzét sokmilliárd forint összegben elvonta
korábban. A nehéz helyzetben lévő önkormányzathoz érkezett meg az
energiaválság, aminek két alapvető oka van.
Egyik oka: az orosz-ukrán háború miatt a világpiacon emelkedik az energia ára, másrészt
a kormány alkalmatlan gazdaságpolitikája,
ami miatt a forint instabillá vált.
Az önkormányzat esetén október elsejével a
gáz ára mostani tudásunk szerint hétszeresére
növekszik. Egy olyan költségvetés, ahol a bevétel és a kiadás csak rendkívül feszesen volt
egyensúlyban tartható, egy ekkora energiaár-növekedést nem bír el, túl sok pluszkiadást
jelent az év hátralévő három hónapjára. Az
önkormányzat önerőből ennek a kifizetésére
nem képes, ez azonban nem miskolci sajátosság, szinte minden helyhatóságot érint. Nekünk most az a feladatunk, hogy takarékoskodjunk, spóroljunk, és ennek érdekében meg
kell tennünk minden lehetséges intézkedést.
Vannak olyan törvényes alapfeladatok az
önkormányzatnál, melyeket mindenképpen
végre kell hajtani, az ehhez kapcsolódó épületeinket mindenképpen fűteni kell. Ilyenek a
bölcsődék és az óvodák, a szociális és egészségügyi intézmények, tehát az időseket és a
gyermekeket kell elsősorban védenünk. Minden más feladat végrehajtása csak akkor képzelhető el, ha ezeket biztosítani tudjuk.

A közgyűlés elnöksége. Fotó: Horváth Csongor

terjesztésről vitáztak, végül mindet elfogadták.
Fontosabb napirend volt – és
így nagyobb vitát váltott ki – a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek ingatlanok térítésmentes használatba adásáról
szóló javaslat. Az együttműködési megállapodás megújításáról van szó, az ellenzéki oldal
azonban egyenesen „fészekrakó-program 2.0”-t emlegetett.
Veres Pál a leghatározottabban visszautasította ezt. Kovács
László (KDNP) pártcsaládjának
képviselőinél nyugodtabb hangot ütött meg: mindenki a város
javát akarja, de különbség van

SZARKA DÉNES,
VELÜNK A VÁROS-FRAKCIÓVEZETŐ-HELYETTES
Az önkormányzatiság fokozatos leépítése után a települések mozgástere leszűkült. A helyi iparűzési adón
kívül komolyabb saját bevétellel a város ma már nem
gazdálkodhat, ebből és
az állam szeszélyesen
alakuló hozzájárulásaiból kell mindenekelőtt az alapszolgáltatásokat ellátni, majd az önként vállalt feladatokat elvégezni, illetve fejleszteni. Ebből kell a
városnak a kulturális életet finanszírozni, de
ebből kell a közüzemi számlákat is rendezni,
amelyek a jelenlegi válsághelyzet fő okozói.
Nekünk most olyan helyzetet kell teremtenünk, hogy a város ki tudja fizetni a számláit.
Ez azért nehéz, mert az árak naponta hullámoznak, így szerződést a város még rövidebb
távra is nehezen tud kötni. Ebben a helyzetben
az állam magára hagyta az önkormányzatokat.
Ez érthető is lehetne, hiszen az államháztartás
is csődközeli jeleket mutat, ám az ország vezetőinek nem lett volna szabad megfeledkezniük
azokról, akiknek a bére, ellátása az ő intézkedéseiktől vagy az általuk cserben hagyott önkormányzatoktól függ. Most Miskolc csak magára
és a miskolciak csak egymásra számíthatnak.
Minden olyan intézkedést – akár fájdalmas
döntések árán is – meg kell hoznia a város vezetésének, ami az alapszolgáltatások ellátásához szükséges. Minden önkormányzati feladatot valamilyen szinten el kell végezni, de a
bölcsődék, óvodák, idősotthonok, a szociális
ellátás, a közművek és a közösségi közlekedés
működése kell, hogy fókuszban legyenek.

abban, hogyan ítélik meg a felek a nyomortelep-felszámolási
programot. Véleménye szerint a
mostani városvezetés nem mert,
vagy nem akart hozzányúlni ehhez a kérdéshez. Soós Attila (Fidesz-KDNP) szerint az előterjesztés azt a látszatot kelti, hogy
a Számozott utcákat átalakítják,
az ott lakókat pedig szét akarják
költöztetni. A miskolciak szerinte joggal kezdenek el pánikolni.
Szopkó Tibor alpolgármester
szerint a kormány hoz létre nyomortelepeket az összes magyar
településen a kifizethetetlen
számlákkal, az elértéktelenedő
forinttal.

A heves vita végén a javaslat
előterjesztője, Varga Andrea alpolgármester reagált az elhangzottakra. A Számozott utcákban
biztosított a megfelelő lakhatás,
mégis elhanyagolta a környéket az előző városvezetés. Most
azonban rendeznék a területet,
szó van arról, hogy – az együttműködés folytatása mellett –
magas komfortfokozatú lakóövezetet alakítsanak ki itt.
A költségvetés féléves korrekciójánál is ütköztek a vélemények. Az előterjesztés 800 millió forintos céltartalék képzésére
tesz javaslatot Miskolci Városvédelmi Alap címen. Ez nyújt-

NAGY ÁKOS,
FIDESZ-FRAKCIÓVEZETŐ
A legutóbbi közgyűlésen a
legnagyobb vitákat a költségvetés korrekciója váltotta
ki, melyből mindenki számára kiderülhetett, hogy
a város vezetése milyen
tételeken kíván spórolni. Számunkra egyértelmű, hogy a szigorú és
feszes gazdálkodás sem járhat azzal a következménnyel, hogy a miskolci gyerekek vagy
idősek bármilyen hátrányos helyzetbe kerüljenek, ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a sok
apró tétel mellett vannak olyanok is, melyek
nagyságrendjüknél fogva alkalmasak az érdemi válságkezelésre. Ilyen például, hogy legelső lépésként sürgősen meg kellene szüntetni a
városvezetés propagandavállalatát, a MIKOM
Kft.-t, melynek fenntartása évente 600 millió
forintjába kerül az adófizetőknek. Ha ezt az
összeget azonnal a tömegközlekedés színvonalának javítására fordítaná a városvezetés, akkor nem az iskolatej-akción vagy a városi gyermektáborok költségein spórolna, vagy nem
csökkentené jelentősen a képviselői kereteket,
melyekből a miskolciak központi költségvetésből nem finanszírozott kéréseit valósíthatták
meg az itt élők kérésére a képviselők. További megtakarítást jelenthetne, ha a Holding vezérkara nem az önmaga ünneplésére fordítana
jelentős összegeket, vagy növekedhetnének a
bevételek is, ha a városvezetés eredménytelen
dubaji kirándulásának költségei megtérülnének, és ennek eredményeként újabb befektetők érkeznének a városba, melynek mindeddig
nyomát sem látják a miskolciak.

hat fedezetet az infláció és az
elszabadult energiaárak miatti
problémák kezelésére. Az ellenzék szerint tanácstalanság, megszorítások és csődközeli helyzet
jellemzi a városvezetés gazdaságpolitikáját, a polgármester és
az alpolgármesterek azonban
kiemelték, hogy felelősen gondoskodnak minden miskolciról. A jövőre prognosztizálható
15-16 milliárdos többletköltség
azonban gyakorlatilag megoldhatatlan egyenletet jelent. Hangsúlyozták: a legfontosabb alapellátásokat és alapszolgáltatásokat
minden erejével biztosítani fogja a városvezetés. Mokrai Mihály (Velünk a Város) pedig azt
mondta, tényleg nagy a baj, de
ezt a Fidesz okozza. – 12 év elhibázott gazdaságpolitikájának
minden gyümölcsét most szüreteljük – fogalmazott.
A közgyűlést követően arról
kérdeztük a frakcióvezetőket,
hogy ők személy szerint milyen
intézkedéseket hoznának most
az önkormányzati válsághelyzetben. Milyen, Miskolcra érvényes, konkrét javaslatuk lenne?
A kapott válaszokat cikkünk
alatt találják.
KUJAN ISTVÁN | TAJTHY ÁKOS

MOLNÁR PÉTER,
KDNP-FRAKCIÓVEZETŐ
Először is: gratulálok Barta
Gábornak a múlt vasárnapi választási győzelemhez,
örülök, hogy újra a képviselőtársunk lett. Hiába
kampányolt itt a teljes DK
frakció, hiába állt ki Gyurcsány Ferenc Veres Pállal karöltve a DK-s jelölt
mellett, a FIDESZ-KDNP jelöltje fölényes
győzelmet aratott.
A városvezető baloldal azt rendszeresen
elfelejti kimondani, hogy Magyarország
kormánya a Covid-járvány alatt is és azóta is támogatta és támogatja Miskolc önkormányzatát. Kompenzálta a kormány
a kieső adóbevételeket, és támogatta az
MVK-t is.
A baloldali hagyományosan csak adóemelésben és megszorításban tud gondolkodni.
Ezt tapasztaljuk Miskolcon is.
Az látszik: nem egységes a városvezető
baloldal, nincs reális jövőképük, nincs koncepciójuk. A költségvetési korrekcióban is
csak nyirbálnak. Ha valóban olyan nehéz
a helyzet, ahogy azt Veres Pál felvázolja,
akkor nem kellene luxusvacsorákra, eredményt nem hozó dubaji kiruccanásra, drága
kisbuszra költeni, hanem mondjuk a tömegközlekedést kellene helyreállítani, arra kellene költeni, hogy elfogadható menetrend legyen a városban.
Fontosnak tartanám, hogy az önkormányzat befektetőket csábítson a városba,
fontosnak tartanám, hogy a közrend és a
köztisztaság javuljon.

VÉDELMI INTÉZKEDÉSEKRŐL DÖNTÖTT MISKOLC VEZETÉSE
A napról napra súlyosbodó
válsághelyzet nehéz döntések
elé állítja nemcsak a családokat, a vállalkozásokat, hanem
az önkormányzatokat és az önkormányzati intézményeket is.
Nehéz időkben nehéz döntéseket kell hozni annak érdekében,
hogy megmaradhasson, biztonságot és védelmet kapjon
mindaz, amitől egy város működik. Ezért dolgozik Miskolc város
vezetése is.

Miskolc mindent megtesz
azért, hogy lehetőségeihez
mérten gondoskodjon mindenkiről és mindenről, azért, hogy
a város továbbra is működjön.
Igyekszik megvédeni minden
munkahelyet, megvédeni minden miskolci céget, vállalatot
és intézményt, amit csak lehet.
Ezért kérte fel az önkormányzati intézmények vezetőit, hogy
mérjék fel, hogyan tudnának a
meglévő kevésből is spórolni
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még egy kicsit, és tegyenek javaslatot olyan intézkedésekre,
amelyekkel a lehető legtöbb
munkahelyet megvédve, és
megőrizve a város működőképességét, megóvva a lakosság
által elvárható alapvető szolgáltatások biztonságát, megtakarítások érhetők el.
A város elismerve és tiszteletben tartva az intézményvezetők szaktudását és felkészültségét, támogatta és

elfogadta az általuk kidolgozott
takarékossági intézkedéseket.
Ennek megfelelően a következő átmeneti változásokról
született döntés:
A Miskolci Csodamalom Bábszínházban a kisebb előadások
a kamaraterembe költöznek,
rövidül a próbák és a világítópróbák ideje, több lesz a külső
helyszínen megtartott előadás,
decemberben a két ünnep között szünetelnek a matinék, az

előadásokat pedig csak megfelelő számú közönség, legalább
ötven fő esetén tartják meg, illetve átállnak az épület hőszivattyús fűtésére.
Átmenetileg nem lesz látogatható a Lovagi tornák tere, a
Gárdonyi Géza Művelődési Ház,
illetve a Vasgyári Közösségi
Ház. A Görömbölyi Közösségi
Házban kizárólag projektrendezvények megtartására lesz
lehetőség.

Október 21-étől nem fogadnak olvasókat a miskolci fiókkönyvtárak, dolgozóik a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban
folytatják majd a munkát, nyári
nyitvatartás mellett, valamint
havi szinten két szombaton biztosítják a szolgáltatást.
A Herman Ottó Múzeum központi épülete továbbra is nyitva áll majd a látogatók előtt, az
egyéb kiállítóterek működése
átmenetileg szünetel majd.
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Élet 64,4 Fahrenheiten
„Harminchat fokos lázban égek mindig” – panaszolta Kései sirató című, elhunyt édesanyjának címzett versében József Attila. A költői kép zsigeri erejét egy ellentmondás adja: 36 fok az nem láz. Mégis, a költő a test
alapállapotát is betegségnek érzékeli az anyja hiányában. A 18 Celsius fok (64,4 Fahrenheiten) ennek a fele,
és egy szobára vetítve messze van a fagytól. A lázhoz
azonban ez is elég, és még érzékletes költői képek sem
kellenek hozzá.
Európa-szerte alkalmaznak különböző megszorításokat: ezzel igyekeznek csökkenteni a kontinens energiafüggőségét. Magyarország is igen nehéz helyzetbe került. Spórolni azonban nem csak otthon kell, ez a szó az
árnyékunkká válik lassan, követ a munkahelyünkre is. Azt, hogy a kialakult
helyzet kinek a hibája, nem firtatom, ezt a kérdést a legtöbb ember úgyis a
maga, már jól kitaposott útján közelíti meg. Egy biztos: a tél közeleg. Szokatlanul vaskos csekkeket hoz, szabályozásokat, a jólét kontúrjainak szűkülését.
Bár még csak épp elkezdődött az ősz, sokan már arra kérik a kormányt,
értékelje át az állami intézményekben kötelezően bevezetett 18 Celsius-fokos
hőmérsékletről szóló rendeletét – legutóbb például a Vasutasok Szakszervezete írt ezzel kapcsolatban levelet Orbán Viktornak. Szögezzük le az elején:
a 18 fokos szoba nem halálos, nem egy Don-kanyar, sőt, van, aki annak
adott hangot, hogy ez a hőfok jótékony is lehet. Más szerint túlzottan elkényelmesedtünk az utóbbi évtizedekben, így nem árt a kiképzés. A kérdés
talán mégsem az, mit bír ki az ember – ezt rengeteg katasztrófa és nehéz történelmi kor megfelelően kikutatta már –, hanem hogy mikortól jelentkeznek
elvonási tünetek. Én a 90-es években voltam gyerek, és pazar volt. Aki ezt
szintén megélte, és visszamenne, tegye fel a kezét! Most azok tartsák fel, akik
tudnának akár egy hónapot is eltölteni széles sáv, Netflix, Xbox és kábeltévé
nélkül. Most azok tartsák fel, akik ezt el is hiszik!
18 fokos szobahőmérséklettel suhint arcunkba a valóság: ez a tél a múltunkba visz. Talán igaz, hogy túl edzetlenek vagyunk a kihívásokkal szemben, mint ahogy az a lózung, hogy a könnyű idők könnyű embereket szülnek. Azonban érdemes elgondolkozni, mit hagynánk szívesen az utókorra:
nehéz vagy könnyű időt? A mostani fiatalok számára az életkezdés és a
szülői kasszáról történő leválás jelent kihívást, míg 1900-ban a születéskor
várható élettartam átlagosan 37 esztendő volt. Melyik keresztet kívánnánk
inkább az unokáknak? Tényleg vissza kell lépnünk, hogy előre jussunk? És
ha igen, örömmel kell ülnünk a hűvös munkahelyen, mintha ez direkt jellemerősítő lenne?
Addig meg, míg az általános gazdasági problémák megoldódnak, íme egy
tipp, hogy miképp tornázhatjuk feljebb a szobában a fokokat ingyen: számoljunk Fahrenheitben!
BÁJER MÁTÉ
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Visszaadják a miskolci Fiatalok Házát a miskolci fiataloknak. Első körben tizenöt lakás
talált új gazdára a Király utca
1. szám alatt, a tömb többi lépcsőházában viszont hamarosan
újabb lakásokat hirdetnek meg
– jelentette be keddi, helyszíni
sajtótájékoztatóján Szopkó Tibor, Miskolc alpolgármestere és
Szarka Dénes, a Velünk a Város
frakcióvezető-helyettese.
Szopkó Tibor hangsúlyozta,
a Nagy-Miskolc programon belül a városvezetés egyik vállalása volt a miskolci fiatalok itthon
tartása, a miskolci fiatalok kedvezményes lakáshoz juttatása.
Hogy ez megvalósulhasson, az
önkormányzat az elmúlt években úgy alakította át lakásgazdálkodását, hogy a fiatalok érdekei még inkább megjelenjenek a
pályázatoknál.
– Számomra ez egy igazi sikertörténet, hiszen az átalakításnak köszönhetően mára modellértékű bérlakásprogram jött
létre Miskolcon. Ennek egyik
alapköve, hogy igyekszünk
megóvni a vagyon értékét azzal,
hogy nem hagyjuk tönkremenni a lakásokat. Itt, a Király utcán
az elmúlt időszakban rendeztük
a lépcsőházak helyzetét, most
már egészen más ide belépni,

mint néhány évvel ezelőtt. De
nemcsak a lépcsőházak változnak majd, hanem a lakások is
megújulnak, és a projekt folytatódik, szisztematikusan haladunk tovább. Célunk, hogy
felelősen gazdálkodjunk az ingatlanvagyonnal egyrészt azért,
mert ez egy komoly érték, másrészt, mert nekünk valóban fontos a fiatalok itthon tartása.
A Fiatalok Háza a nyolcvanas
években épült, benne elsősorban
garzonlakások találhatók egy
nagyobb szobával és erkéllyel,
valamint fürdővel, előszobával
és egy kis konyhával. A tömböt a
kétezres években szigetelték, színezték, és az ablakokat is ekkor
cserélték, a környezetet viszont
csak az utóbbi időben rendezte a Holding. Szarka Dénes kijelentette, az elmúlt időszakban
17 lakást hirdettek meg fiatalok
részére, melyekből tizenöt gazdára is talált. – A lakásokra ös�szesen 104 pályázat érkezett be,
ebből is látszik, mekkora a fiatalok igénye a kedvező árú ön-

3

Távhőparalízis – megkötve a kéz?

A távhőszolgáltatás biztosításának ára sokszorosára
nőtt a tavalyihoz képest. A
kormányzat több intézkedést is kilátásba helyezett,
de úgy tűnik, egyelőre nem
tehetnek semmit.

Szeptember elején Palkovics
László innovációs és technológiai miniszter arról beszélt az RTL
Híradónak, hogy egyelőre biztosan maradni fognak a csökkentett rezsiárak a távhőszolgáltatásban. Azonban azt is megjegyezte,
hogy nem tenne hosszú távú kijelentéseket ezzel kapcsolatban.
Mára az is kiderülni látszik, mik
a kormány tervei a jövőre nézve.
Idén télen a lakossági felhasználóknak átadott hőmennyiség
csökkentését tervezik a távhő
rendszerekben – a Népszava információi szerint hó közepén
beszélt erről Steiner Attila, a Technológiai és Ipari Minisztérium
energetikáért felelős államtitkára
a 35. Távhő Vándorgyűlésen. Ezzel a döntéssel a fűtésre jutó hőmennyiség lenne kevesebb, így
csökkenne a lakások hőfoka. A
gáz piaci árához képest olcsó távfűtés fenntartása egyre nagyobb
terhet jelent a kormánynak. Létezik egy úgynevezett távhőkas�sza, amibe az országos szolgáltatásra szánt összeget különítik el.
Most, a megemelt árak miatt a
távhőszolgáltatás az évre már 980
milliárdos költség lenne, miközben júliusig mindössze 11 milliárd forintot sikerült félretenni
erre a célra.
Egyfajta megoldás lenne a tarifák emelése, ám sok lakásban

Ismét a fiataloké a Fiatalok Háza

A Király utcai társasháztömbben körülbelül száz
önkormányzati ingatlan van,
ezekből az első pályázati körben már több mint egy tucat
gazdára talált, és hamarosan
újabb pályázatot ír majd ki a
Miskolc Holding.

aktuális

kormányzati ingatlanra. Fontos,
hogy ezek felújításra szorulnak,
melyet a Miskolc Holding úgy
támogat, hogy a munkálatokra fordított költség „lelakható”
lakbér formájában – árulta el a
frakcióvezető-helyettes, aki emlékeztetett, bár a Fiatalok Házában most hirdették meg először
a garzonokat, fiatalok számára
már 2021 őszén és idén tavas�szal is hirdettek meg lakásokat.
Azok a pályázatok is sikeresek
voltak, a bérlők már birtokba
vették mind a harminc lakást.
Szarka Dénes is megerősítette: a közeljövőben újabb lakásokat pályáztatnak meg a Király utcán. Felhívta a figyelmet
arra, hogy – mint korábban – az
aspiránsoknak 35 év alattinak
kell lenniük; rendelkezniük kell
Miskolcon bejelentett munkahellyel, ahol legalább hat hónapja dolgoznak; és vállalniuk kell
egy legalább húszezer forintos
lakástakarékosságot is. A nyertesekkel a szerződéseket 1+5
évre kötik meg.
TAJTHY Á.

Szarka Dénes és Szopkó Tibor. Fotó: Juhász Ákos

Hosszú távon a kormány programot indít a lakások fogyasztásmérővel való felszerelésére. Fotó: H. Cs.

nincs felszerelve mérőberendezés, így az emelés jelenleg nem
lehetséges. Ezért dönthettek a
leadott hőmennyiség csökkentése mellett, de ez csak ideiglenes
megoldás, ugyanis hosszú távon
a kormány programot indít a lakások fogyasztásmérővel való
felszerelésére – foglalta össze az
államtitkár beszédének lényegét
a Népszava.
Mint megtudtuk, az államtitkár által bejelentettekről a MIHŐ
Kft.-vel nem történt egyeztetés,
sőt, a Kft.-nél arról sincs információ, hogy a többi távhőszolgáltatóval felvette volna az ügyben a kapcsolatot a kormány. A
csend egyik oka lehet, hogy az államnak egyelőre nincs beleszólása a hőmennyiség csökkentésébe
vagy növelésébe.
– A hatályban lévő távhőtörvény nem tartalmaz hőfoktartási
kötelezettséget, a felhasználó és a
távhőszolgáltató állapodik meg a

fűtés paramétereiről. A jelenlegi
gyakorlatunkban a lakóközösségek döntő hányada a MIHŐ Kft.re bízza a fűtésindítás és -leállítás,
valamint az épületben tartandó
hőfok szabályozását – nyilatkozta lapunknak a helyi szolgáltató.
Azt azonban hozzátették, hogy
jelenleg is van olyan lakóközösség, illetve közület, ami maga határozza meg, hogy mikor induljon és álljon meg a fűtés. Egyes
lakóközösségek jelenleg is kérnek éjszakai fűtéscsökkentést, a
közületek közül pedig többen is
élnek azzal a lehetőséggel, hogy
hétvégén és munkaszüneti napokon lejjebb vitetik a hőfokot.
– A fűtés elszámolása Miskolcon mindenütt hitelesített mérőeszközökkel történik, amelyek a
hőközpontokban vannak felszerelve, az itt mért mennyiség felosztása az ingatlanok légköbméterének arányában történik, vagy
ahol már vannak költségosztók

felszerelve, ott ezen eszközök segítségével.
A közgyűlés által 2017-ben
elfogadott, jelenleg hatályos önkormányzati rendelet konkrétan fogalmaz a Miskolc területén végzett távhőszolgáltatásról,
annak díjáról, valamint a díjalkalmazási és díjfizetési feltételekről. E szerint a szolgáltató annyi
hőmennyiséget szolgáltat - ha
a tulajdonosok közösségének
megbízottja másképpen nem
rendelkezik – amennyi az üzemképes működéséhez szükséges.
Ez a lakószobák vonatkozásában és az irodahelyiségek esetében minimum 20°C. Azokban a
helyiségekben, amelyek nem minősülnek lakószobának, és nem
is ezt a célt szolgálják, a szabványban rögzített tervezői előírásokban meghatározott belső hőmérsékletet kell biztosítani a rendelet
szerint.
MN

Választói passzivitás az időközin
Időközi választást tartottak
szeptember 25-én Miskolcon
a 3-as számú egyéni választókerületben.
Az eredményt hétfőn a Demokratikus Koalíció (DK) országgyűlési és önkormányzati
képviselői értékelték. A Helyi
Választási Bizottság vasárnap
megállapította: az alig 25 százalékos részvételi arány mellett tartott voksolást 56,24
százalékkal a Fidesz-KDNP
jelöltje, Barta Gábor nyerte,
míg a Velünk a Város frakciójának pártjai által jelölt és
támogatott Sebe-Gazdig Judit
(DK) a voksok 42,82 százalékát szerezte meg.
Számítottunk erre a lehetőségre is. Engem legfőképp a választói passzivitás döbbentett
meg – mondta Borkuti László,
a DK önkormányzati képviselője, aki szerint egyes utcákban kritikusan alacsony volt
a részvétel. A választópolgárok közömbössé váltak a közügyeinkre, és nem úgy értékelték, hogy a jelenlegi politikai
klímában súlya lehet a helyhatósági választásoknak. Úgy
ítélte meg: a tél közeledtével
ez a közhangulat akár változhat is. Az egyre nehezedő körülmények között fontos, hogy
egymásra figyeljünk.
– Bármilyen körülmények
voltak, Barta Gábor nyerte a
körzetet – jelentette ki Mokrai
Mihály, a DK önkormányzati képviselője, aki köszönetet
mondott mindazoknak, akik

Borkuti László, Mokrai Mihály és Hegedűs Andrea. Fotó: H. Cs.

a választásban bármilyen formában is, de részt vettek. – A
választónak mindig igaza van.
Magunkba kell nézni, hogy
mi az, amit mi rontottunk el –
húzta alá a képviselő.
A helyi DK-s politikus szerint két következtetés vonható le a vasárnapi eredményből:
egyrészt az ellenzéki pártok
teljesítménye nem győzi meg
a választókat; másrészt a jelenlegi városvezetés teljesítményét
is elégtelennek ítélik a miskolciak, s ennél többet szeretnének.
– Most kaptunk a választóktól egy figyelmeztetést. Nem
tudjuk, meg kell-e várnunk a
következő sárga lapot, hogy
kiállítsanak bennünket. Vagy
akár le is cserélhetjük azt a játékost, aki a sárga lapot eredményezte – fogalmazott Mokrai Mihály.
– Felfogtuk, hogy több hozzáadott értéket kell a DK-nak

bevinni ebbe a városvezetésbe. Mögöttünk a legerősebb ellenzéki párt áll – egészítette ki
Borkuti László.
A körzet korábbi képviselője úgy látja, Sebe-Gazdig Judit
az időközi választáson nagyon
szép teljesítményt ért el, de ez
az eredmény kevés volt a győzelemhez. A párt országgyűlési képviselője rámutatott: az
ellenzék legnagyobb pártjaként a Demokratikus Koalíció feladata a további erősödés;
kulcsfontosságú, hogy alternatívát tudjanak nyújtani mindazoknak, akik nincsenek megelégedve a jelenlegi rezsimmel.
Ezt a törekvést mutatja az is,
hogy Dobrev Klára megalakította az árnyékkormányát.
– Előre kell nézni, tovább
kell lépni egy demokratikus,
szabad és európai Magyarország építésében – összegzett
a sajtótájékoztató után az országházba igyekvő képviselő.
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DK: Nem adjuk oda a miskolciak vízművét a kormánynak

Mokrai Mihály. Fotó: Juhász Ákos

A Demokratikus Koalíció
sem támogatja a Miskolci
Vízmű Kft. állami kézbe történő átadását. A döntés okait Mokrai Mihály szerdán
délelőtt sajtótájékoztatón
ismertette.
A DK önkormányzati képviselője elmondta: a Velünk a
Város-frakció előző esti ülé-

sén Veres Pál polgármester
tájékoztatta a képviselőket a
vízművel kapcsolatos tárgyalások jelenlegi állásáról. Ezt
követően a Demokratikus Koalíció elnöksége ülésezett, és
arra a döntésre jutottak, hogy
ezekkel a feltételekkel semmilyen körülmények között nem
járulnak hozzá, hogy Miskolc
átadja a magyar államnak a
vízművet.
– A megbeszélések során az
derült ki, hogy az állam nem
rendelkezik megfelelő forrásokkal a Miskolci Vízmű Kft.
üzemeltetéséhez. Semmi mást
nem akar, csak einstandolni a
miskolciak vagyonát, amely 1520 milliárd forintos nagyságrendű vagyontömeget jelent. A
Demokratikus Koalíció ehhez
nem tud hozzájárulni – jelentette ki. – Nem lesz jobb a víz Miskolcon. Nem lesz olcsóbb, sőt,

drágább lesz a víz Miskolcon.
Emellett elveszítjük az irányítást a szolgáltató fölött, mert az
állam egy 5 százalékos aranyrészvény-pakettet akar a vízművekben, amely azt jelentené,
hogy gyakorlatilag mindenbe
beleszólhat. Ráadásul nem csak
követeli, hogy azonnal fizessük
ki a város intézményeinek teljes

vízközműtartozását, de ígéretet
sem tesz arra, hogy feltőkésíti a
céget. Az államnak az az elvárása, hogy 95-5 százalékarányban tegye bele Miskolc városa a
pénzt a vízművekbe – részletezte a politikus.
– Miért jó a miskolciaknak
az, hogy egy olyan vagyontömeget, ami az övéké, átadjunk

Mint arról korábban több alkalommal beszámoltunk, számos más önkormányzati tulajdonban lévő vízműhöz hasonlóan a
miskolci is nehéz helyzetbe került mostanra. A rezsicsökkentés miatt nyolc éve változatlan, hatósági áron nyújtja szolgáltatásait
a MIVÍZ, emiatt a bevételei évek óta stagnálnak, a költségei viszont folyamatosan
emelkednek, a cég 2018 óta veszteségesen
működik. Több száz milliós terhet jelent ráadásul az államnak fizetendő víziközműadó
és a felügyeleti díj. A rekonstrukciós, felújí-

Az alpolgármester szerint
a turisztikai szektor talán
még a világjárványnál is
nehezebb időszak előtt áll,
a város azonban mindent
megtesz azért, hogy segítse a
tavaszi újraindulást.

Szopkó Tibor és Orosz Eszter. Fotó: Juhász Ákos

város turizmusa az elsők között
mutatott életjeleket, azt követően, hogy a korlátozások lehetővé
tették az attrakciók újranyitását
és az emberek mozgását.
– Talán nincs is másik város, ahol a négy városrész
négy különböző turisztikai
desztinációt jelenít meg. Miskolcon viszont a kulturális
intézményekkel, gasztronómiai különlegességekkel tűzdelt történelmi belváros, ide-

tási munkálatok sem tudnak olyan tempóban haladni, ahogyan a csőhálózat természetes amortizációja megkövetelné, ez
pedig további veszteségekhez vezet.
Az utóbbi években jelentősen megugrott mind a meghibásodások száma, mind
az elfolyt víz mennyisége. Az alulfinanszírozás, az energiaárak ugrásszerű emelkedése és az infláció miatt 2022 nyarára a MIVÍZ
gazdálkodása instabillá vált, mindenképpen szükséges a mihamarabbi tőkepótlás.
A kormány a megoldást az önkormányzati

értve a történelmi Avast is, az
újjáépülő várral is történelmi
hangulatot árasztó Diósgyőr,
a gyönyörű környezetben fekvő Lillafüred és a fürdőiről jól
ismert Miskolctapolca szintén
népszerű minden évszakban.
Abban bízunk, hogy a fejlesztések lezárulása után egy teljesen megújult, attraktív környezetbe érkezhetnek majd a
turisták jövő tavasszal, nyáron
– mondta.

Miskolctapolcán egyébként
jelenleg is zajlanak a park és a
Csónakázó-tó megújítását célzó
munkák, melyek a kivitelező jelzése szerint az ütemterv szerint
haladnak – ezt már Szopkó Tibor mondta el. Az alpolgármester kiemelte, Miskolc nagyon
büszke turisztikai potenciáljára,
még akkor is, ha az elmúlt két év
kiemelten nehéz időszaka volt a
városnak és a turisztikai szereplőknek, szolgáltatóknak.
– Sajnos minden jel szerint
újra nehéz, sőt talán még nehezebb időszak vár a turisztikára,
és arra számítunk, hogy ez az
ágazat legkorábban jövő év tavaszától kezdhet újra éledni, talpra pedig minden bizonnyal csak
nyáron áll majd. A mi célunk
az, hogy azokkal a fejlesztésekkel, melyek jelenleg is zajlanak,
olyan körülményeket teremtsünk, melyek segítik a szektor
szereplőit abban, hogy minél
előbb magukra találjanak újra –
tette hozzá a városvezető.
TAJTHY ÁKOS

Együttműködés a török testvérvárossal
Kayseriből, Miskolc török
testvérvárosából érkezett
delegáció szeptember 27-én
a miskolci városházára.
Nagy örömünkre szolgál,
hogy nem csupán a testvérvárosi, hanem a kulturális, a gasztronómiai, a kereskedelmi és a gazdasági
kapcsolatokat is erősíteni
tudjuk a mai nap folyamán
– mondta Veres Pál, Miskolc polgármestere. Veres

Pál emlékeztetett: a török
város felsőoktatási intézménye már korábban együttműködési megállapodást írt
alá a Miskolci Egyetemmel,
továbbá a megyei iparkamara és a kayseri üzletemberek
között is kiépült már egyfajta kapcsolat. Ezúttal egy
szélesebb körű küldöttséget
fogadott Miskolc, miután a
kis-ázsiai városon túlmenően az annak környékén fek-

súlyozta. A Miskolci Vízművek jelenlegi anyagi helyzetét
semmi más nem okozta, csak
a kormány felelőtlen gazdaságpolitikája: a rezsicsökkentés és hogy víziközműadót kell
fizetnie a cégnek – jelentette
ki végezetül az önkormányzati képviselő.
CZ A

A BEVÉTELEK ÉVEK ÓTA STAGNÁLNAK

Fejlesztésekkel segítik a turizmus újjáéledését

Az energiaválság miatt talán
még a Covid19-világjárvány
okozta két évnél is nehezebb
időszak előtt áll a turizmus,
Miskolc azonban a jelenleg
zajló fejlesztéseivel gyakorlatilag előremenekülne, ezekkel
szeretnének olyan körülményeket teremteni, melyek segítik a szektor mielőbbi talpra
állását – jelentette ki Szopkó
Tibor, Miskolc alpolgármestere és Orosz Eszter, a MIDMAR
Nonprofit Kft. ügyvezetője egy
szerdai, Miskolctapolcán tartott sajtótájékoztatón.
Orosz Eszter felidézte, Miskolc földrajzi elhelyezkedésének
köszönhetően nagyon szerencsés helyzetben van, minden bizonnyal ez is segítette azt, hogy a

ingyen az államnak úgy, hogy
közben semmi nem fog változni? Miért is éri ez meg a miskolciaknak? – tette fel a retorikus kérdést Mokrai Mihály.
– Semmiért. Ezért ezt semmilyen körülmények között nem
tudjuk támogatni. Nem lesz
jobb a miskolciaknak, nem
lesz jobb a városnak – hang-

vő települések is képviseltették magukat. A miskolci
városvezető kiemelte: remélik, hogy a látogatás nyomán további török befektetőcsoportok érkezhetnek
majd ide – ezen törekvésüket támaszthatja alá, hogy
Kayseri egy olyan európai
uniós forrásért nyújtott be
pályázatot, amiben szintúgy
együttműködik Miskolccal.

Miskolc török testvérvárosának küldöttei és Veres Pál. Fotó: Horváth Csongor
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víziközművagyon állami tulajdonba vételében látja. Az ezzel kapcsolatos tárgyalások
megkezdésére a város közgyűlése Veres Pál
polgármestert jogosította fel. Múlt hét pénteken Szarka Dénes sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a Jobbik nem támogatja
a MIVÍZ átadását, mert továbbra sincs arról
elegendő információ, hogy milyen feltételek mellett venné át az állam a vízművet, és
semmilyen biztosíték nincsen arra, hogy a
továbbiakban is megfelelő lenne a miskolciak ivóvízellátása.

Virágtakarót kap a Tiszain
az aluljáró lejárata
Már dolgoznak a helyszínen a Városgazda munkatársai, a tervek szerint
alig két hét alatt végeznek
a tájseb eltüntetésével.
Szebb kép fogadja majd a
Miskolcra vonattal érkező
utasokat a Tiszai pályaudvaron.
Zsalukövekből építik fel,
a lépcső alatti részt feltöltik,
medenceburkolatot
is kap, kerül bele egy humuszréteg, és két, egyenként egy köbméteres víztartály, amit feltöltenek
vízzel, hogy abból tudják
locsolni a pályaudvarnál
található növényeket – így
írható le műszakilag az a
felépítmény, amivel egy
hosszú évek óta meglévő
tájsebet „gyógyít” be a miskolci városvezetés.
Fontos a kivitelezésnél –
emelte ki érdeklődésünkre
Kertész Béla, a Városgazda
Nonprofit Kft. műszaki vezetője a helyszínen -, hogy
egészen kis költségekkel,
bármikor el tudják bontani, ha szükségessé válna.
– Ha az időjárás is engedi, várhatóan két héten belül befejezzük a munkát.
A beruházásra az önkor-

mányzat saját forrásból 3,5
millió forintot biztosított –
tudatta.
A jelenlegi városvezetés
vállalása volt a beruházás,
már a 2019-es önkormányzati kampányban is szerepelt. A Velünk a Város sem
szerette volna, hogy egy elhanyagolt, rozsdás aluljáró
fogadja a Miskolcra vonattal érkező vidékieket, turistákat és persze az ingázó
miskolciakat.
– Nehéz helyzetben van
az önkormányzat, de sikerült egy apró forrást félretenni erre a beruházásra
– mondta Veres Pál polgármester. – Az aluljáró lejárata egy virágtakarót kap,
reményeink szerint egy
sokkal szebb és kulturáltabb látványt nyújt majd,
mint a mostani állapot.
A városvezető szintén
kiemelte, a mostani megoldás könnyen és olcsón
visszabontható, ha indulna a területen egy nagyobb aluljárófejlesztés, illetve, ha megkezdődne az
Y-híd-projekt
következő
ütemeinek kivitelezése: a
3-as belvárosi elkerülő szakaszának építése.
KUJAN ISTVÁN

Városi esték
Az e hétvégi (2022. október 2.) Régiségvásáron
is kitelepülnek a Városi
esték előkészítő stábjának tagjai.
Céljuk, hogy személyesen tájékoztathassák a
rendezvény látogatóit, és
meghallgathassák észrevételeiket, javaslataikat,
kérdéseiket, vagy segítsenek az említett kérdőív kitöltésében. Lesznek náluk
szórólapok, térképgrafikák, háttéranyagok. Megtalálhatók a Régiségvásár
időtartama alatt a főutcán, az Észak-Keleti Átjáró Egyesület sátránál.

Veres Pál és Kertész Béla. Fotó: Horváth Csongor
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Gáz van, babám! – feketén-fehéren a válságról
A Miskolci Egyetem oktatója
arról beszélt, miért átverés
a rezsicsökkentés, és hogyan hozta magát a kormány
kényszerhelyzetbe.
Friderikusz Sándor – a youtube-on meghallgatható –
podcastjének 56. adásában
Holoda Attila energetikai szakértővel, olajmérnökkel, a Miskolci Egyetem docensével, volt
helyettes energetikaügyi államtitkárral beszélgetett a rezsicsökkentésről és a mostani
energiaválságról.
Arra, hogy télen lesz-e fény és
gáz, világítás és meleg a magyar
otthonokban, illetve az irodákban, röviden azt válaszolta
Holoda Attila, hogy lesz. A fő
kérdés szerinte az, hogy meg
tudjuk-e fizetni majd. A hos�szabb indoklást és a téma mélyebb boncolását, ok-okozati
összefüggéseit is kijegyzeteltük
a beszélgetésből, ezt alább olvashatják pontokba szedve.
Rezsicsökkentés
Annak ellenére, hogy a
számlákon minden hónapban
szerepelt a megspórolt ös�szeg, Holoda Attila átverésnek
tartja a rezsicsökkentést. Azzal indokolja, hogy a feltüntetett számításokat mindig az
intézkedés bevezetésének időpontjához, vagyis a 2012 végi
árakhoz igazítják. Ekkor pedig magasan voltak a világpiaci árak.
– 2013-ban már látszott,
hogy egy viszonylagos gázbőség éri el Európát, tehát ár-

csökkenés jöhet. Ez be is következett. Akkor már pontosan
tudta a kormány, hogy ezzel jól
fognak járni, közben az embereknek meg elmondhatják,
hogy három ütemben csökkentették a gáz árát 25 százalékkal. Pedig ehhez képest
jóval nagyobb volt a csökkenés – indokolja véleményét az
energetikai szakértő, aki rámutatott, hogy míg a piacon 40-50
százalék volt az esés a 2012-es
árakhoz képest, addig hazánkban mindössze 25 százalékkal
olcsóbban érkezett meg a gáz a
fogyasztókhoz.
A podcastben azt is kifejtették, hogy a rezsicsökkentés
a tehetősebbeknek kedvezett
jobban: amíg a legtöbben pár
ezer forintot spóroltak, azoknak, akik több száz négyzetméteres ingatlanokat fűtöttek,
jóval több pénz maradt a zsebükben, hála az intézkedésnek. Egyes esetekben százezres
nagyságrendű spórolásról beszélünk, ez pedig nem észszerű
elosztás, fogalmaztak.
Árvédelem és háború
– Orbán Viktor július 28-án
azt mondta, hogy megvédik
a rezsicsökkentést a háborús
infláció ellenére is. Ezt az ígéretet azonban egy hónapig sem
tartotta a kormány.
A mostani földgázhiány okai
Holoda Attila szerint a járványidőszakra nyúlnak vissza.
Visszaesett a termelés, megjelent a földgáz– és kőolajhiány a
világpiacon, ez pedig kihatott a
villamos energiára is. A szakér-

méterrel is meghaladja a fogyasztása, akkor máris átugrik
egy olyan kategóriába, ahol ennek a hétszeresét kell kiadnia.
Úgy véli, a kormány által számított árakat úgy állították be,
hogy az valamelyest visszahozza a rezsicsökkentés miatt elszenvedett eddigi veszteségeket is az államnak.

A fő kérdés az lesz: meg tudja-e fizetni a magas energiaárakat a lakosság? Fotó: Juhász Ákos

tő szerint a távol-keleti piacok,
ahol magasabb árat is megadtak, elszívták a 2018-19-ben
még ránk ömlő, borzasztó sok
földgázt Európa elől. Ez negyvenszeres áremelkedést hozott
megwattóránként számolva.
– A Gaspromnak volt egy tanulmánya tavaly, amiben azt
írták, nagyjából 160 milliárd
köbméter hiányzik az energiaigényhez képest világszinten.
Erre a helyzetre jött a háború,
ami föl is erősítette a problémát.
A volt energetikai államtitkár szerint Orbán Viktorék
azzal számolhattak az idei választáskor, hogy gyorsan vis�szaesik a gáz ára, és némi veszteséggel kihúzza az állam ezt az
időszakot. Az áprilisban bevett

kommunikáció hamar megváltozott a választások után:
Tusványoson a miniszterelnök
már arról beszélt, hogy 2021ben 296 milliárdos veszteséget okozott az államkasszának
a rezsicsökkentés miatti árkülönbözet.
– Ebből kiderült feketén-fehéren, hogy az idei teljes évben, a mostani árakkal számolva 2000 milliárd forint lett
volna a veszteség. Júliusban
már látták, hogy nem fog egyhamar normalizálódni a helyzet, és azt mondták: ekkora
pénz már nincsen, be kell avatkozni. Ezt persze igyekeztek
úgy előadni, hogy a kormány
valamennyire mégis tovább segíti a lakosságot.

Drasztikus változás
Holoda Attila – más szakértőkkel egyetemben – már a
választás idején azon a véleményen volt, hogy nem tartható az árbefagyasztás, mielőbbi
emelésre lesz szükség, hogy elkerüljük a még fájóbb intézkedéseket.
– A mostani beavatkozás
már szükségtelenül drasztikus.
Ha választások után elég bátor lett volna a kormány, megtehettek volna már bizonyos
lépéseket, hogy elkerüljék a
most kialakult helyzetet – állítja az energetikai szakértő, aki
szerint a szigorítás fő problémája, hogy nem következetes:
valaki a rezsicsökkentett árat
fizeti, de ha ezt akár egy köb-

Árszabás
Holoda Attila elmondta, kérdés az is, hogy a szolgáltató hogyan számolja ki az árait.
– Nem úgy van, hogy a kormány kimegy a világpiacra, és
az aktuális árakon vesz 20 millió köbméter gázt, amit ugyanannyiért továbbad a fogyasztóknak. A földgázt hosszú és
rövid távú szerződésekkel vásárolták, amelyek rögzített
árakról szóltak. Vagyis nem a
mostani világpiaci árakat fizették ki a gázért.
Hozzátette, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal feladata lenne a szerződések ellenőrzése.
Summa
Holoda Attila szerint a jelenlegi tendenciák azt mutatják, sokan nem tudják majd
kifizetni a számláikat. Itt kéne
a kormánynak beavatkozni és
segíteni. Mindezt a költségvetés terhére, ahogy azt például
Norvégiában teszik. Nem kell
olyanokra költeni, amik most
tűrnének halasztást, mint például a Vodafone megvásárlása
– hangzik el a podcastben.
MN

Bizakodnak az orvosok, szépen fejlődik Zsombi Utcát neveznek el
Gellért Károlyról
Másfél évvel azt követően,
hogy megkapta a Zolgensma-kezelést, egyre több
orvos mondja azt, hogy
sokat várnak az SMA-val
diagnosztizált kazincbarcikai kisfiútól.

Kitárult a világ a 3. születésnapjához
közeledő
Zsombi számára. Édesanyja, Burinda-Szűcs Szabina
nevetve meséli a történeteket, ahogy a kisfiú nekiindul felfedezni az új dolgokat – legyen szó akár csak
egy bevásárlásról, vagy kisebb kirándulásról -, majd
idővel jelzi, hogy a „tátában” elfáradt, de segítséggel menne tovább.
– Most már tudunk családi programokat szervezni,
és könnyebben elvisszük egy
nagybevásárlásra is. Legutóbb a Miskolci Állatkertet
látogattuk meg, előtte egy
fontos kezelés miatt Olaszországba kellett utaznunk.
Igazán ott mutatkozott meg,

Kitárult a világ a 3. születésnapjához közeledő Zsombi számára.
Fotó: Juhász Ákos

milyen szépen bírja már az
utazást, az otthonról kimozdulást. Azt vettük észre a
férjemmel, igényli, hogy világot lásson – mondja.
A kezelést tavaly márciusban végezték el, de
időnként még járniuk kell

A kazincbarcikai kisfiúnál nem sokkal születése után,
2020 elején diagnosztizáltak SMA-t, gerincvelői izomsorvadást. A legjobb megoldásnak a Zolgensma-kezelést tartják,
ez azonban hatalmas összeget emésztett fel (akkor még
nem volt államilag támogatott a kezelés): 730 millió forintba
került. A család gyűjtésbe kezdett, rengetegen támogatták
őket kisebb-nagyobb összegekkel, sportolók, zenészek, civilek álltak az ügy mellé. A génterápia során az orvosok egy
olyan módosított vírust juttatnak be a beteg gyerekek szervezetébe, ami pótolja a rossz vagy hiányzó gént, így akadályozva meg az izmok elsorvadását. Nagy előnye, hogy csak
egyszer kell beadni a babának infúzió formájában.

Solgensma-kontrollra
a
Bethesda Gyermekkórházba, a rehabilitációt pedig
a Budai Gyermekkórházban végzik. Zsombi és szülei rengeteg orvossal állnak
kapcsolatban, akik – bár
biztosat nem tudnak mondani – bizakodóak. Nem
alakult ki például tölcsérmellkas, rendben vannak
a légzőfunkciók, és szép az
izmok lefutása.
– Most „újrahuzalozzuk” a testét. Zsombi fekvő SMA-s volt, másfél éves
korában innen indultunk.
Ha egy gyermek már tudott például ülni, ő sokkal
hamarabb eljut odáig, hogy
állni, menni tudjon. Az
optimális az újszülöttszű-

rés lenne, ezt egyébként a
gyógyszergyártó cég is elismeri. Akkor semmilyen tünete nem lenne egy SMAsnak – teszi hozzá Szabina.
Az elmúlt időszakban tehát Zsombi izmait kezdték
el építeni, például a forgást
gyakorolják.
– Tanulja a mozdulatokat, nincs olyan, hogy ref
lexből jön valami; mindent
kemény munka árán érünk
el – húzza alá a kisfiú édesanyja.
A sok fekvés azonban
magában hordozza a gerincferdülés és a csípőficam folyamatosan fennálló
veszélyeit, súlyosbodását.
Sajnos Zsombi jobb oldali
csípője kificamodott, és a
súlyosbodó gerincferdülés
hozadékaként a feje balra, a
gyengébbik oldal felé tolódott. Felmerült, hogy műteni kellene, de a család kitart annál az álláspontnál,
hogy inkább megpróbálják
„beállítani” kezelésekkel,
fejlesztőtornával és különböző eszközökkel.
Nagy örömre adott azonban okot, hogy a beszédben
sikerült fejlődni, már nemcsak a szokott szavakat utánozza, hanem van pár új
hangkészlet, új szó is.
Összességében jó hírek érkeznek tehát Zsombiról, de
rengeteg munka vár még rá
és a családra, ami töretlenül
bizakodó.

KUJAN ISTVÁN

„Gellért Károly (1921-1999)
miskolci lakatosmestert a
sokszögeszterga feltalálójaként tartják számon, amely a
fémmegmunkálást forradalmasító, nagy horderejű világszabadalom volt”
– áll abban a közgyűlési
előterjesztésben, amelynek
értelmében utcát neveznek
el Gellért Károlyról. Fia,
Gellért Attila mesélt a neves
miskolciról, akinek emlékét
mostantól utca is őrzi.
A Hejőcsaba – Görömböly
térségében, a 47511/3 helyrajzi számú, iparterületi felhasználású közterületet fogják majd
Gellért Károly utcának hívni.
Az ipari kapcsolat nem véletlen,
hiszen egy olyan lakatosról van
szó, aki találmányával forradalmasította a fémmegmunkálást.
Fiától, Gellért Attilától megtudtuk, hogy édesapja Erdélyben született, a lakatosmesterség alapjait Székelyudvarhelyen
sajátította el. 1941-ben került
át Magyarországra, és az „Új
gyárban” kezdett el dolgozni,
Diósgyőrben. „Egyszerű szakmunkásként kezdte, majd a
ranglétrán lépkedve a fogazó
üzem vezetője lett” – emlékezett vissza Gellért Attila.
Az 1956-os forradalom idején a gyár munkás szervezőbizottságának tagja volt, illetve
a megyei munkástanácsban is
szerepet vállalt. Ezért 1959-ben
egy évre internálták. Hazatérve

kényszermunkahelyet jelöltek
ki számára minimálbéres fizetéssel. Ugyanakkor az itt eltöltött évek eredményeként kis
iparos mesterlevelet váltott ki,
„és egy zsebkendőnyi kis műhelyben alkotta meg a sokszög
esztergát, ami világszabadalom
lett” – folytatta édesapja történetét Gellért Attila.
A nyugdíjazás előtti utolsó
10 évét a Miskolci Egyetem
elődjén, a Nehézipari Műszaki Egyetemen töltötte műszaki tanácsadóként. „Élete végéig a lakatosmesteri címére volt
a legbüszkébb” – összegzett az
ugyancsak büszke utód.
„Két bátyámnak, gyermekeinknek, unokáinknak egyaránt
nagy büszkeség ez” – utalt arra,
hogy utcaelnevezéssel tiszteleg
Miskolc a haláláig itt élt feltaláló előtt. „Kissé elégtétel is, hiszen édesanyánkkal együtt évtizedeken át küzdöttek azért,
hogy a találmányát elismerjék.
Ezért nagyon megtisztelő számunkra, hogy a város gondolt
rá” – zárta gondolatait Gellért
Attila.
KIRÁLY CSABA
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Nem etikus, de szabályosan parkolt a négy gépjármű
A mozgó járműből történő
olvasásra sarkalltak azok a
kocsik, amiket a Kiss Ernő
utca külső sávjában parkoltatott tulajuk az elmúlt
napokban. A nem hétköznapi – nem kevésbé balesetveszélyes – akcióval a „tettes”
szándékain túl is rávilágított
valamire.
„A Kiss Ernő utcán, a Thököly utca és Ernye bán utca
közötti útszakaszon ismeretlen személy, személyek irányonként 2-2 járművel leparkolt a külső forgalmi sávban”
– ismertette a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rend
őr-főkapitányság Kommunikációs és Megelőzési Osztály
megkeresésünkre.
Eszerint a rendőrség a helyszínt azonnal megtekintette:
a rendelkezésre álló adatok
alapján azonban nem valósult meg bűncselekmény vagy
szabálysértés, ennek mentén
nem vették fel a kapcsolatot a
járművek tulajdonosával sem,
aki/akik (vélhetően ő vagy ők)
kocsijait szeptember 27-én,

Vincze Csaba szerint a forgalmi rendet érdemes felülvizsgálni. Fotó: Horváth Csongor

kedden a délutáni órákban elvitt(ek) onnan.
Dobi Tamás r. százados elmondta: a parkoló járműveket
a hatóság szeptember 25-én,
vasárnap a déli órákban észlelte, felvették a kapcsolatot a közút kezelőjével, mely egyeztetés
után a forgalmi rend felülvizsgálatára került sor. A sajtóreferens beszámolója szerint nincs

tudomásuk arról, mire irányult
a parkolás.
Az autók ablakainak belső oldalára a Miskolci Önkormányzati
Rendészetnek
(MIÖR) szánt üzenetek voltak
olvashatók. Mint azt a szervezet igazgatója megkeresésünkre elmondta: hivatalosan nincs
értesülésük, ki tehette. Ilyen jellegű cselekménnyel még nem

találkoztak. Egy biztos, – ecsetelte Vincze Csaba – az illető nagyon jól és alaposan körbejárta
a jogszabályi környezetet: miután a tárgyalt útszakasz nem
minősül városon átvezető főútnak (mint például: a 26-os kivezető, a 37-es és a 3-as bevezető
szakasza vagy épp az „egri út”),
így bizony a külső sávban való
várakozást semmi nem tiltotta.

A MIÖR mindenesetre
egyeztetett a rendőrséggel, hogy
mégis mi alapján tudnák feloldani a helyzetet, azonban – miként az a fentiekben olvasható
– ők sem találtak semmi olyasfajta jogsértést, aminek mentén
eljárhattak volna. S habár – tette
hozzá – az akció bőven hordozott magában balesetveszélyt,
ugyanakkor a MIÖR sem tehetett ennél többet, mert az autók nem minősültek roncsnak,
amiknek az elszállításában eljárhattak volna.
– Korábban nem mutatott
arra semmilyen körülmény,
hogy ezekre a táblákra szükség
lehet. A gépjárművezetők már
csak a saját kocsijuk védelme érdekében sem léptek meg eddig
ilyesmit. Ez a szituáció azonban
rávilágított arra, hogy a forgalmi rendet érdemes felülvizsgálni – fogalmazott Vincze Csaba.
Aki érzékeltetve a lépés átgondoltságát rámutatott, hogy az
illető ráadásul ott állt meg, ahol
megfelelő a közvilágítás is, magyarán autói megfelelő távolságból észlelhetők – tehát emiatt sem vonható felelősségre.

A MIÖR vezetője elmondta: a városháza közlekedési
feladatokkal megbízott osztálya azonnal hozzálátott annak a huszonhat „Megállni tilos!”-táblának a beszerzéséhez,
melyek kihelyezését követően a
külső sávban történő parkolás
immár megszűnik – vagyis a
KRESZ szerint rövidesen kizárólag baleseti és műszaki okokból lehet majd ott várakozni.
Etikailag tehát bármen�nyire is elítélendő cselekedet,
az „elkövető” megtalálta azt a
keskeny jogszabályi mezsgyét,
amire még felfért – négy kerékkel is.
BD

Meghosszabbították a LED-határidőt Rendőrkézen az Avastető firkálói
Eddig már csaknem 3700
miskolci család jelentkezett
a Miskolc MJV Önkormányzata által szeptember közepén indított LED-csereprogramra.

A jelenlegi regisztrációs adatok alapján több mint
41 ezer LED izzót „hívott le”
Miskolc a készletből. A regisztrációs határidő szeptember 30-a volt, de Miskolc
MJV város vezetése a nagy
érdeklődésre való tekintettel
kérte a jelentkezési határidő
meghosszabbítását, így egy
héttel tovább tart a miskolci
LED-csereprogram.

A Gondoskodó Miskolc
szociális és támogatócsomag részeként érhető el az ingyenes LED-csereprogram,
amelyben a hagyományos,
nagyobb energiaigényű villanykörtéket lehet modern,
takarékos fényforrásokra cserélni. Az elszabadult energiaárakkal, a kiszámíthatatlan
gazdasági környezettel az embereknek és az önkormányzatnak is meg kell küzdenie.
A városvezetés elkötelezett
amellett, hogy akár erőn felül teljesítve, de segítse a miskolciakat. Ezért indult el – a
CYEB jóvoltából – Miskolcon
is a LED-csereprogram, amely

korszerűbb izzókat, alacsonyabb villanyszámlát, éves
szinten pedig akár 50 ezer forintos megtakarítást is jelenthet a miskolci családoknak.
Aki még nem regisztrált, továbbra is megteheti a www.miskolc.hu/ledcsere, illetve a www.
ledcsere.hu internetes oldalakon
a „jelentkezés” gombra kattintva. Miskolc MJV Önkormányzata azoknak is szeretne segíteni a LED-cserében, akik nem
tudnak online regisztrálni, őket
regisztrációs pontokon várják
az önkormányzat munkatársai
több városrészben. A regisztrációs pontok listája megtalálható
a www.miskolc.hu honlapon.

Néhány fiatal a közelmúltban összefirkálta az Avastető több pontját.

Miközben felfújták neveiket a Horváth-tetőn található
skate park betonelemére, né
hány arra járó tetten érte és
feltartóztatta őket, míg az értesített rendészek és rendőrök
a helyszínre érkeztek. Zsolt,
Milán és Brigi valószínűleg
nem gondolták át kellően a
napjukat, amikor saját nevüket felfújták a Horváth-tetőn
található, újonnan átadott skate park egyik betonelemére.
Emellett az Avasi kilátóra és az

avasi református templom betonkerítésén is kétes mélységű
üzeneteket helyeztek el. Vincze
Csaba, a Miskolci Önkormányzati Rendészet (MIÖR)
igazgatója ismertette, hogy a
skate park melletti játszótéren
játszó gyerekek kapták rajta a
firkálókat. Rájuk is szóltak a
fiatalkorúakra, akiket nem hatott meg a kicsik intő szava. A
gyerekek azonban nem hagyták ennyiben a történteket, és
szóltak szüleiknek, akik konkrétabban léptek fel: értesítették
a rendőrséget, illetve helyszínre érkezésükig feltartóztatták a
rongálókat.

Először a MIÖR kollégái
érkeztek meg, akik átvették a
renitenseket, majd a pillanatokkal később befutó rendőrségi portyaszolgálat számára
átadták őket. Az elkövetőket
előállították, és rongálás vétsége miatt eljárás alá vonták
a Miskolci Rendőrkapitányságon. Bodnár Gábor rendőr
alezredes, a bűnügyi osztály
vezetője hozzátette, gyanúsítotti kihallgatásukon beismerő vallomást tettek, egyben
megbánták meggondolatlanságukat. „A rongálás vétsége
akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.”

Hirdetés

KÖZLEMÉNY
Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzatának
rendeletmódosításáról
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a
23/2022. (IX. 30.) számú önkormányzati rendeletével módosította Miskolc Megyei Jogú Város
területén végzett távhőszolgáltatásról, annak díjáról, valamint a díjalkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 39/2017. (XII. 5.) önkormányzati
rendeletét.
A módosítás értelmében 2022. október 1-jétől a
lakóépületben és a vegyes célra használt épületben lévő, nem lakás céljára szolgáló épületrészek
díjfizetői lakossági távhőszolgáltatási díjat (alapdíjat, fűtési hődíjat és vízfelmelegítési díjat) fizetnek, mely díjtételek továbbra is változatlanok.

l MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
3530 Miskolc, Szemere u. 5. sz.
Tel.: +36 46 501-740 (csak ügyfélfogadási időben)
ugyfel@miho.hu, www.miho.hu

Fontos a kötődés

A kedvezményezett neve: Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány. A projekt címe: „DIÓSGYŐR LEGYEN A TIÉD!”. A szerződött támogatás összege:
9 460 200 Ft. A támogatás mértéke: 100%
A fiataloknak és kisgyermekes családoknak szóló rendezvényeken keresztül, az idősebbeket is megszólítva
projektünk segítse Miskolc város népességmegtartó
képességét. Egy jól működő közösségben szívesebben élnek az emberek és ennek egyik feltétele a szabadidő hasznos eltöltése, a tehetséggondozás és a
közösség fejlesztése a projektben megvalósított programokon keresztül. A fiatalokban és gyerekekben fontos, hogy kötődés alakuljon ki a város irányába és ennek egy fontos eleme, hogy megismerjék a városrész
épített és természeti szépségeit, pozitív érzelmek kötődjenek hozzájuk.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 08. 03.
A projektazonosító száma:
TOP-7.1.1-16 H-ESZA-2021-02344
További információ:
https://www.palyazat.
gov.hu/

Miskolci Napló

2022. október 1.
39. hét | XIX. évfolyam 39. szám

kultúra

7

Hetven éve az olvasókért – ünnepel a könyvtár
Az ünnepségsorozat januárban egy tárlattal kezdődött,
szeptember 26-án pedig az
egykori és jelenlegi munkatársak közösen emlékeztek
az elmúlt évtizedekre a Tudomány és Technika Házában.
Fennállásának 70., a Görgey utcai központi épület átadásának pedig 50. évfordulóját ünnepelte múlt hétfőn
a II. Rákóczi Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár. Az esemény első részét a szomszédos Tudomány és Technika
Házában tartották, így először az épületet fenntartó Expert Faktor Zrt. Pro Urbe díjas tulajdonosa köszöntötte a
rendezvényen megjelenteket.
Hajdú László úgy fogalmazott, könyvszerető, könyvgyűjtő emberként megtiszteltetés számára, hogy vendégül
láthatja a könyvtár kollektí-

váját, és méltatta a két intézmény között évek óta fennálló jó együttműködést.
– Lehet-e olvasás nélkül
élni? Már a kérdésfeltevés is
felettébb furcsa. Az ember járni, aztán beszélni tanul, mesét
hallgat, aztán ír, olvas, számol.
És amikor könyvet vesz a kezébe, már nem egyszerűen csak
olvas, hanem elgondolkodik,
érzéseit fogalmazza meg, rátalál a vágyaira, és megfejti álmait – ezekkel a gondolatokkal
kezdte beszédét Varga Andrea,
Miskolc alpolgármestere, aki
a fenntartó miskolci önkormányzat nevében köszöntötte a könyvtár dolgozóit. – Az
olvasás nem más, mint saját
magunk és a környező világ
megismerésének legszórakoztatóbb formája. Aki nem olvas,
annak a világ csak egy szűk része válik megismerhetővé. Az
olvasó embernek viszont a világ sok kérdése válik megvála-

Nagy érdeklődés kísérte az jubileumi könyvtári ünnepséget. Fotó: Beregi László

szolhatóvá, és persze újabb és
újabb ismeretlen felé ajtó is kitárul előtte általa. Ezért aztán,
egyetlen könyv elolvasása után
újat keresünk, kölcsönzünk,

vagy vásárlunk. Ebből persze
az is következik, hogy aki a
Gutenberg-galaxis végét vizionálja, az minden bizonnyal téved – mondta el a városvezető.

Bár előzményei régebbre
nyúlnak vissza, a megyei könyvtárakat 1952-ben egy kultúrpolitikai rendelet hatására hozták
létre a városi és a járási könyv-

tárak egyesítésével – erről Varga Gábor könyvtárigazgató beszélt. „A város szolgálatában
álltunk a könyvtár alapításakor,
akkor is, amikor 1960-ban a városi könyvtár kivált, és a két intézmény évtizedekig párhuzamosan működött, és akkor is,
mikor 2013-ban ismét egyesültünk” – hangsúlyozta az intézményvezető, aki beszéde végén
köszöntötte az intézmény két,
az eseményen megjelent korábbi igazgatóját: Tircsné Popper
Valériát és Borkuti Lászlót is.
Az intézmény a dupla jubileumot színvonalas programokkal
ünnepelte. Januárban indult az
Ötven év, ötven kép című tárlattal, az év folyamán irodalmi pályázatokat, vetélkedőket, online
programokat is szerveztek, és
hivatalosan októberben ér véget.
A II. Rákóczi Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár 2022-ben megkapta a város nívódíját is.
TAJTHY ÁKOS

Vendégségben Miskolcon: Városunkkal ismerkedtek a tamperei küldöttek
Tampere is aspirált – az ottani
Finn testvérvárosából látoa legendás Bródy János
menedzsment pedig úgy gongatták meg Miskolcot kedOktóberben a magyar kultúra emblematikus alakja,
Bródy János lesz városunk és
minden miskolci vendége.

Szeptemberben
Molnár
Piroskával, a Nemzet Színészével indult újra a legendás
Vendégségben
Miskolcon
program, amelyben 20 évvel
ezelőtt, a magyar kulturális és
közélet kiemelkedő személyiségei töltöttek el egy-egy hétvégét Miskolccal ismerkedve.
A program gazdája, moderátora változatlanul az
alapító Fedor Vilmos, számos Miskolc-könyv szerzője
-akit most egy új lokálpatrióta csapat támogat: Balogh
József MBM Autó, dr. Hajdú
László, Expert cégcsoport,
Gyarmati János Huniko
Kft., Dányi Gábor D-Gesztor Kft., Nyeste Gábor FPS,
és nem utolsósorban a MIKOM mint médiapartner.
Az október 14-én 18 órakor,
a Miskolci Tudomány és Technika Házában – Görgey utca 5.
– rendezendő esten 75 év dalairól, emlékezetes pillanatairól,
mindannyiunk közös életéről

den.

Bródy János. Fotó: Emmer László

lesz szó, családias, oldott hangulatban. Ezen az estén szeretnénk bemutatni – hazánkban
először – a Bródy Jánosról készült portréfilmet is. A színpadon Bródy János a házigazda,
beszélgetőpartnere pedig Fedor Vilmos. Páratlan alkalom
ez, amelyet szeretne minden
szervező és Bródy János emlékezetessé tenni a miskolciak
számára. Jegyek 2490 forintos
áron a technikahaza.hu vagy
a tixa.hu oldalon vásárolhatók
meg elővételben, illetve korlátozott mennyiségben az előadás előtt egy órával a helyszínen.
MN

– Ha pontosan szeretnék fogalmazni, akkor azért érkezett
a tamperei küldöttség, hogy
előkészítse a jövő évi kapcsolatfelvételt – árulta el a Miskolc
Televíziónak Borkuti László, tudniillik: a két település
2023-ban ünnepli testvérvárosi kötelékük hatvanéves fennállását. A kulturális tanácsnok
elmondta még, hogy a vendégek voltaképp Veszprémbe menet álltak meg nálunk.
A dunántúli megyeszékhely
nyerte ugyanis az Európa kulturális fővárosa címet, melyre

dolta, tapasztalatszerzés céljából Magyarországra jönnek.
A küldöttség előtt a kulturális polgármesteri megbízott rövid előadásában Miskolc kulturális és turisztikai
történetéről ejtett szót. Fedor
Vilmos egykori alpolgármesterként felidézte a 2000-es
évek elején – amikor Miskolc
ugyancsak pályázott a fent említett titulusra – részben általa
is megálmodott kulturális városfejlesztési koncepciót, mely
a város természeti, épített és
szellemi örökségén alapult.
Hallgatósága számára kifejtette: a nyolcszáz esztendős törté-

Borkuti László és Fedor Vilmos fogadta a vendégeket Fotó: H. Cs.

nelmi hagyatékkal rendelkező
település rengeteg változáson
ment keresztül, amiben nagyban segítette, hogy az idegenekhez az évszázadok során
befogadó módon viszonyult. A

tampereiek ezután Lillafüredre
is ellátogattak, bemutatták nekik a Miskolci Nemzeti Színházat, végül a Miskolci Szimfonikus Zenekarnál is viziteltek.
MN

Tisztújítást és összegzést tartottak a MiDÖk-nél
Egy év kemény, de sikeres
munkáját zárták le a Miskolc
Városi Diákönkormányzat
delegáltjai szerdán tisztújítással és összegzéssel.
Varga Andrea alpolgármester üdvözölte a megjelent diákokat és tanáraikat. Az önkormányzat és a közgyűlés
nevében köszönetet mondott

azért a „nagyon sok és kemény
munkáért”, amit elvégeztek az
eltelt egy évben. Ezután a MiDÖk leköszönő elnöke, Rőczei
Laura és Hudák Lilla diákpolgármester taglalta az elmúlt
időszakot. Az egy év munkáját
megköszönték a búcsúzó MiDÖk-elnökségnek, valamint
Feketéné Pál Enikő ifjúsági referensnek.

Szarka Dénes ifjúságpolitikai tanácsnok is értékelte az eltelt időszakot. Úgy látja, hogy a
mostani vezetőségváltás azt is
példázza: eltelt egy év az újjáalakult MiDÖk életében, amelyet
sikeres működés és folytonosság
jellemez. Kiemelte a sikeres jégkoridiszkót, a diákbált, valamint
a tényt, hogy a miskolci fiatalságnak újból van egy érdekkép-

viseleti szervezete. Újabb 13 intézmény csatlakozott a Miskolc
Városi Diákönkormányzathoz.
Megalakult a Miskolc Városi
Diákönkormányzat 2022/23-as
tanévre érvényes elnöksége. Az
elnök Kovács Patrik lett. Az elnökség további tagjai: Bodnár
Zsófa, Tarbaj Tamás, Lipták Dárius, Fűtő Bence és Szabó Péter.
KIRÁLY CSABA

Hirdetés

DÉRYNÉ-EMLÉKGÁLA. Korának egyik legnagyobb színésznőjéről, a 150 évvel ezelőtt elhunyt Déryné Széppataki Rózáról emlékeztek meg csütörtök este a Miskolci Nemzeti Színházban. Az ünnepi műsorban Déryné
korának zenei klasszikusai és népszerű dalai csendültek fel, közöttük olyanok, amelyeket ő maga is énekelt.
A programban részletek hangzottak el Déryné naplójából a színház Déryné-díjas művészeinek tolmácsolásában, megemlékezve élete fontosabb állomásairól, mint Kolozsvár, Kassa, Budapest, Miskolc. Fotó: Horváth Cs.
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Kicsiket és nagyokat vár a könyvtár
A II. Rákóczi Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár idén is csatlakozik az országos programsorozathoz.
Az Országos Könyvtári Napok – amelynek mottója idén az
„Esély – Egyenlőség – Könyvtár” – részeként idén október 3.
és 9. között várják az intézmények a látogatókat különleges
programokkal. Minderről sajtótájékoztatón számoltak be a II.
Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár munkatársai kedden. Az idei programsorozattal párhuzamosan futnak majd
a magyar megyei könyvtárak
működésének 70. évfordulóját
ünneplő akciók is. Ezek egyike,
hogy október 3-ától „70 év – 70
érv” címszó alatt hívják Miskolcon párbeszédre a könyvtárak
látogatóit. „Kifejthetik vélemé-

A könyvtár vezetői a sajtótájékoztatón. Fotó:Juhász Ákos

nyüket a könyvtárakról, érveket
vonultathatnak fel a működéssel
kapcsolatban” – fejtette ki Varga
Gábor, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója. Az e-mailben is beküldhető
válaszokat október 26-áig várja az intézmény, ezt követően
közzéteszik az összesített véleményeket. Emellett régi vendégkönyveket is átböngésznek majd

a szervezők, és közzéteszik az ott
található izgalmas bejegyzéseket
közösségi felületeiken, október
26-ára, az alapítás pontos dátumára pedig nagyszabású akcióval készülnek. Az Országos
Könyvtári Napok során számos
programmal igyekeznek népszerűsíteni a könyvtárlátogatást.
Csoma-Simon Mária igazgatóhelyettes elmondta, hogy mind

a központi, mind pedig város
szerte a tagkönyvtárak számos
egyedi eseménnyel készülnek
október 3. és 9. között. Visszatér a beiratkozási akció is: „Idén
október 7-én iratkozhatnak be
kedvezményesen a látogatók.
Aki egy évre regisztrál, másfél
évet kap cserébe” – részletezte az igazgatóhelyettes. Október 9-én, vasárnap is nyitva tart
majd a könyvtár, ezen a napon
ingyenesen lehet internetezni a
központi könyvtárban. Számos
egyéb programmal készül még a
felnőttek számára az intézmény,
ezekről részletes leírást a könyvtár honlapján találhatunk. Miklós Katalin gyermekkönyvtári
csoportvezető elmondta: az Országos Könyvtári Hét záróakkordja október 9-én a Könyves
Vasárnap lesz.
KIRÁLY CSABA

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat november 3-áig
A hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének
támogatása érdekében Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához.
Az ösztöndíjpályázat keretében az önkormányzat 150 pályázót '– 130 fő „A” típusú és 20
fő „B” típusú – kíván 5000 Ft/fő/
hó önkormányzati támogatásHirdetés

ban részesíteni, akiknek háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 350%át (2022-ben ez az összeg: 99 750
Ft), amennyiben a pályázót szülője egyedül neveli, a nyugdíjminimum 450%-át (2022. évben ez
az összeg: 128 250 Ft ).
A pályázatok elbírálásának
szempontja nem a tanulmányi
eredmény, hanem a pályázó
szociális helyzete. „A pályázói

regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatlapok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A
rögzítést követően a pályázati
űrlapot kinyomtatva és aláírva kell a pályázati kiírásokban
felsorolt igazolásokkal, dokumentumokkal együtt az önkormányzathoz a megadott címre
postai úton vagy személyesen
eljuttatni az előírt határidőig.
A pályázat benyújtását megelőzően előzetes ellenőrzésre a
Lakosságszolgálati Főosztály

Szociális és Köznevelési Osztályának ügyfélszolgálatán (3530
Miskolc, Petőfi u. 39. szám) van
lehetőség. A pályázat benyújtásának (postára adás) határideje
2022. november 3.
Elbírálásának
határideje:
2022. december 5. Az önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2022.
december 6-áig az EPER-Bursa-rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton
küldött levélben értesíti a pályázókat.

2022. október 1.
39. hét | XIX. évfolyam 39. szám

VI. többtusaverseny

A nagybarcai Lezák lőtéren szeptember 24-én nagy
részvétel mellett rendezték
meg a Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASz)
VI. Honvédelmi Többtusa
Versenyt.

Széles Ernő nyugalmazott dandártábornok, a MATASz elnöke, a Honvédelmi
Sportszövetség elnökhelyettese megnyitó beszéde után
Pető Sándor, a MATASz Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
elnöke köszöntötte a jelenlevőket, majd Kresák Zoltán
szervező és Dajka Tibor alezredes, a Nagybarcai Lezák lőtér lövészetvezetője ismertette a szabályokat.
Az egyéni összetett versenyt Gulyás Lajos nyerte 184
ponttal, második helyen végzett Parókai Lara Hanna 175
ponttal, harmadik lett Miha-

lik Áron 172 ponttal, negyedik Kondás Máté (167 pont),
ötödik Lakatos András (162
pont). A további sorrend: Szécsi Eszter Szonja, Rácz Olivér,
Sári Gábor Kevin, Gyöngyösi
Dominik, Suha Krisztofer Bálint, Barta Szabolcs, Puskás
Nikolett, Kun András Tamás,
Adu Oszkár, Let Dominik, Rihocsek Dávid.
Csapat diák összetett: 1.
Surányi iskola II. (377 pont),
2. Surányi I. (332 pont), 3.
Don Bosco 116 pont. Csapat
junior: első Selyemrambók
osztaga 97 ponttal. Csapat
diák akadálypálya: 1. Surányi II. (77 pon), 2. Surányi I.
(56 pont), 3. Don Bosco (50
pont).
Az ünnepélyes eredményhirdetés után Széles Ernő
nyugalmazott dandártábornok, a MATASz elnöke zárta
be a viadalt.
BGY

Az ünnepélyes díjátadó. Fotó: Komáromi István
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A JOGÁSZ VÁLASZOL

Továbbtanulás esetén
járó gyermektartásdíj
Miskolci levélírónk kérdezte, hogy mennyiben
változik a kötelezett tartásdíjfizetési kötelezettsége, ha a gyermek nagykorú lesz, és a középiskolai
tanulmányok befejezését
követően a felsőoktatásban tanul tovább.
A gyermek 18 éves koráig
az a törvényi szabály érvényesül, hogy a gyermek a tartásra rászorul. A jogszabály
szerint a gyermeknek 18.
életéve betöltése után legfeljebb a 20. életéve betöltéséig
ugyanazon szabályok szerint
jár a tartásdíj, mint a kiskorúak részére, amennyiben a
gyermek még középiskolai
tanulmányokat folytat.
Ezt követően a továbbtanuló, munkaképes, nagykorú
gyermek tartására a rokontatás szabályait kell alkalmazni.
Ebben az esetben a gyermek
akkor jogosult a tartásra, ha
szükséges tanulmányai indokolt időn belüli folytatása érdekében arra rászorul.
A szükséges tanulmányok
folytatása szempontjából a
tanulmányok
folyamatos
végzésének van jelentősége,
ami azt jelenti, hogy a nagykorú gyermek általában csak
tanulmányainak folyamatos
végzése esetén követelhet
jogszerűen tartásdíjat. Azt
a kérdést, hogy a megszakí-

tás idejére tartásdíj
a gyermeket
mennyiben illeti meg, az
alapul szolgáló
ok figyelembevételével kell megítélni.
Ha a középiskolai tanulmányok végzését követően
hosszabb idő telt el, az ös�szes körülmény mérlegelésével kell állást foglalni abban a
kérdésben, hogy a tanulmányoknak a főiskola, egyetem
nappali tagozatán való folytatása idejére a tartásdíj fizetése a szülőtől elvárható-e.
Nem köteles a szülő tartani a szükséges tanulmányait
folytató, munkaképes nagykorú gyermeket akkor, ha a
gyermek a továbbtanulásra
alkalmatlan.
Szintén megtagadható a
tartás, ha a gyermek érdemtelen, vagyis a gyermek a tartásra kötelezettel vagy vele
együtt élő közeli hozzátartozójával szemben olyan súlyosan kifogásolható magatartást
tanúsít, amelyre tekintettel a
társadalmi felfogás szerint a
tartásra nem méltó.
Továbbá nem igényelhet
tartást a gyermek, ha ezáltal a
szülő saját szükséges tartását
vagy kiskorú gyermekének
tartását veszélyeztetné.
DR. STRASSBURGER GYULA
ÜGYVÉD

sport/mozaik

9

Lássam a tüzet a szemetekben!
Első hazai bajnokiját szeptember 28-án, szerdán játs�sza 18:30-tól a DVTK HUNTherm a Vasas Akadémia
ellen.
Ebből az alkalomból kedden
sajtótájékoztatót tartott a klub.
Völgyi Péter vezetőedző, Kányási Veronika csapatkapitány
és Bacsó Zsófia válaszolt az újságírói kérdésekre. Az idei szezon előtt a legfontosabb célunk
az volt, hogy egyben tartsuk a
tavalyi Magyar Kupa-győztes
és bajnoki bronzérmes csapat
magját, szerencsére ez sikerült is
– jelentette ki Völgyi Péter. Sajnos Tóth Franka, aki idén már a
felnőtt korú játékosok közé tartozott volna, a BEAC-ba igazolt.
Mindenki mást, akit szerettünk
volna hogy Miskolcon maradjon, azt megtartottuk. A két légiósunkkal kapcsolatosan nem
a vártak szerint alakult a helyzet,
Arella Guirantes a Puerto Ricó-i,
Darcee Garbin pedig az ausztrál
válogatottat képviseli jelenleg is
a világbajnokságon. A DVTK
kosárlabdacsapatának történetében sosem szerepelt még két
játékos is vb-n, ezt nagy dolognak tartom. Darcee Garbin világbajnoki meghívója meglepetésként ért bennünket, bekerült
egy erős ausztrál válogatottba,
örülök neki, hogy jól teljesít,
amikor játékperceket kap. Arella
Guirantes helyzete annyiból szerencsésebb, hogy ő már két hetet
eltöltött Miskolcon, megismerkedett a várossal és a csapattársaival is. Ő húzóembere a saját
nemzeti válogatottjának. Mindkét együttes jól szerepel a vb-n,

Bacsó Zsófia, Völgyi Péter és Kányási Veronika. Fotó: DVTK.eu

ezért az érkezésük csak tíz nap
múlva várható.
Hat felkészülési mérkőzést játszottunk, a cél az volt, hogy a tavalyi elemeket, az agresszív védekezést és a kreatív támadást
gyakoroljuk, fejlesszük. Jelentősen befolyásolja majd az évünket, hogy az Euroligában vagy
az Európa Kupában szerepel-e a
csapat. Értelemszerűen az Euroligában több mérkőzés van, és erősebbek az ellenfelek is. Olyan lesz,
mintha minden héten játszanánk
egy találkozót egy Sopron szintű
csapat ellen, és még ezután jönnek a magyar bajnokik. A DVTK
történetében még nem volt euroligás csapat, szeretnénk ezt idén
a hazai rendezésű kvalifikációs
tornán kivívni.
Minden évben azzal a céllal vágunk neki a bajnokságnak,
hogy szeretnénk a legjobb négy
közé jutni. Ennek egyrészt van
egy rangja, másrészt jó pozíciót
teremt számunkra a playoff során, amikor már érmekért kell
harcolni. Valószínűleg idén is
Sopron lesz a domináns a bajnokságban, ők ráadásul Euroliga-címvédőként vágnak neki az
idénynek. Ugyanakkor a Szekszárd, a Győr, és a PEAC is nehéz

ellenfélnek tűnnek. Az első forduló azt is megmutatta: a hátrébb
végzett csapatok is erősödtek,
nem lehet senkit félvállról venni.
A már említett világbajnokság miatt a rotációnk egyelőre
szűkös, hat felnőtt és öt U20as kor alatti játékossal vágunk
neki a következő mérkőzéseknek. A fiatal játékosok között
egészséges versenyhelyzet van,
aminek nagyon örülök. A sűrű
naptár miatt biztos, hogy sok
lehetőséghez jutnak, a Szigetszentmiklós ellen is az utolsó
három percet leszámítva végig
volt U20-as játékos a pályán. A
felnőttkeret mellett a B-csapatot is igyekeztünk feljavítani:
Aho Tyra a Vasas Akadémiától
érkezett, és már meg is kezdte
a beilleszkedést. A Csatától jött
Toman Petra viszont keresztszalag-szakadást szenvedett az
U17-es vb-n, így ő várhatóan
csak a következő szezonban
léphet majd pályára.
Nagyon hosszú a szezon, nem
tudom megígérni, hogy nem
lesznek hullámhegyek és hullámvölgyek a játékunkban, azt
viszont igen: minden mérkőzésen küzdenek a lányok a győzelemért. Azt kértem tőlük: idén is

azt a tüzet lássam a szemükben,
amivel tavaly minden rájátszás
mérkőzésen kimentek a pályára.
A csapat nevében azt mondhatom: a tavalyi sikerektől sokkal motiváltabbak lettünk – fogalmazott Kányási Veronika. Ez
tényleg egy kiváló társaság, jól
megtaláljuk a hangot egymással
a pályán és azon kívül is. Darcee
Garbinnal még nem találkoztunk, de nem gondolom, hogy
problémái lennének majd a beilleszkedéssel. Arella Guirantes
töltött itt már egy kis időt, megismerkedett velünk és a játékrendszerrel, ő nagyon hamar be fog
illeszkedni, ha visszatért a világbajnokságról. A felkészülés alatt
éreztük azt: ez egy összeszokott
társaság, néha már félszavakból
is értjük, mit szeretne a másik, ez
nagy előnyünk lehet. Ahogy Peti,
én is azt tudom megígérni: minden mérkőzésen küzdünk majd
egymásért és a csapatért, és mi
is azt kérjük a szurkolóktól: jöjjenek ki a meccseinkre és szurkoljanak nekünk!
Akadémiai játékosként nagyon sokat várok ettől a szezontól, úgy érzem, itt van az a
lehetőség, amiért korábban eddig dolgoztam – hangsúlyozta
Bacsó Zsófia. Természetesen
van bennem egy egészséges
drukk, de személy szerint sokat várok az idénytől. Remélem, sikerül meglépni azt a
szintet, amit szeretnék elérni.
Többen is vagyunk most hasonló helyzetben, ami olyan
szempontból jó, hogy tudjuk
húzni egymást, és átlendíteni a
másikat a holtpontokon.
MN

JEGYZET

Tejben-vajban már nem fürdünk Új kerékpárút-hálózat épülhet
Elkényeztetett egyke voltam.
Drága édesanyám bármilyen
korán ment munkába, kikészítette nekem a fölösen pillés, bögrés kakaót és a vajjal megkent
kifliket. Mai szemmel, a mára
már eltűnt három közkedvelt
miskolci tejivóban korántsem
volt ilyen luxus. Noha ezekben
a mindent átható klóros-tejes
illatú micsodákban mindent
megtettek a vendégekért. Az idősebbek tudják, az ötvenes évek
első, siváran berendezett állami
tejboltja a hajdani Beloiannisz
utca elején, talán a Centrum
áruház sarkában lehetett.
Persze akik igazi bociillatú
nedűre, házi vajra, tejfölre áhítottak, azok a Vásárcsarnok
úgynevezett fehér termébe jártak. Bár még a gyufásskatulyákon is hirdették, a tej élet, erő és
egészség, emlékezetem szerint
mi még csak a hatvanas évek
elején ismerkedtünk meg az iskolatej-rendszerrel. A dobozos,
szívókás kiszereléssel, amihez
egy kifli is dukált.
Majd egy évtizeddel később
Miskolcon, a tejcsárdákból kibújva egyszerre három tejivóval lettünk gazdagabbak. A
Hunyadi utcai után nyílt meg a
Bajcsy-Zsilinszky utcai, amely
sosem volt képes versenyre
kelni a szomszédos borozóval.
Majd a hálózat zászlóshajója,
a tapolcai, valósággal aratott
az üdülési szezonban.
Vakáció idején barátaimmal a strand nyitása előtt egy-

egy pohár tejeskávé mellett úgy
ücsörögtünk a napernyős teraszon, mintha a hawaii tengerparton múlatnánk az időt.
Egy zöldhasú bankóval az élet
császáraként rendeltük a friss
péksüteményeket. Ez volt az az
időszak, amikor tejcsárdákból,
büfékből elegánsabban hangzó
tejivók lettek. S ekkor már csupán a járdán sorakozó 25 literes, csatos kannák emlékeztettek a régi bolt jellegére.
Végül az új mechanizmus, a
gebines rendszer, s a még idegenebbül hangzó profitorientált szemlélet csak megreformálta a teljes vendéglátóipart.
Még harsogott a szlogen, az itt
az erő, izom, én mindennap
pasztőrözött tejet iszom, ám
a büfék vezetői a szép elvekkel
szakítva rákényszerültek a racionális gazdálkodásra.
Hogy mennyire, lásd, a
nyolcvanas évek elején megnyílt
a Pátria tejbár. A csupa üveg
portál mögött nívós berendezés,
a magasított székeken ülő vendégekkel szemben csaknem egy
tucat csinos hölgy leste a kívánságunkat. Sokáig, a bár nevéhez
híven, zömében fehéráru, kakaó, tejeskávé s friss péksütemények kínálták magukat, de az
irodában gyorsan kiszámolták,
szintet kell lépni.
Varga László üzletvezető, aki
csaknem egy évtizedig vezette
ezt a bárt, először tejbegrízzel
bővítette az étlapot. Nem jött
be, de a tejberizs és az akkor

még nem nagyon elterjedt gyümölcsturmixok vonzották a
vendégeket. Különösen a speciális mogyorókrémes, amelynek
az alapját a Capri cukrászdában keverték ki.
László – mint született vendéglátós – máig is emlékszik a
törzsvendégeire. Nem csoda,
hiszen kezdetben meginterjúvolta őket, mit szeretnének látni az étlapon. Megkérdezte, mit
ennének szívesen. Egy bizonyos
idő után már fejből vágta, kinek
mi a kedvence. A nagy bajszú
Benedek Miklós, az Észak-Magyarország akkori szerkesztője,
kultúrkritikusa igazi gourmand
volt. Bár leért a lába a bárszékről, csak ezen szeretett ücsörögni. Még akkor is, amikor már az
alkoholos italok kínálatával egy
időben a főzőkonyhát is versenybe állították. A szerkesztő
úr látni akarta, hogy rajta kívül még mennyien rendelik az
általa proponált rántott sajtot,
gombát, gombapaprikást.
Végül a tejbárnak indult üzlet
csak azért is ételbárrá avanzsált.
A kannás tehénnedű, a zacskós
tej is már a múlté. A tejtermékek választéka mára a legkisebb
szupermarketben is óriási. Reméljük, meg is marad. Bár mostanában az ársapkás változat a
legmenőbb. Annyira, hogyha ez
így marad, ismét barátkozhatunk a kimért kannással, s újra
elővehetjük a minden jobb családban megvolt kandlit is…
SZÁNTÓ ISTVÁN

A beruházás során létrejövő
új bicikliutak csatlakoznak
majd a már meglévő hálózathoz.

Kiírták a közbeszerzést, a
tervek szerint jövő év tavaszán kezdődhet a Miskolc
déli kerékpárút építése – erről beszélt lapunknak szerdán Badány Lajos, Miskolc
alpolgármestere. A projekt
részeként körülbelül nyolc kilométer hosszan hoznak létre
új bicikliút-hálózatot.
– A beruházás pedig összesen négy elemből áll. A négy
fejlesztés magában foglalja a
Mályi és Kistokaj felől érkező

kerékpáros forgalom bekötését a Déli Ipari Parkba, Hejőcsabán és Görömbölyön keresztül összeköttetést biztosít
az egyetem és a Miskolctapolca felé haladó kerékpárúttal,
valamint Miskolc és Harsány,
illetve Kisgyőr között egy új
szakasz megépítését is tartalmazza – sorolta Badány Lajos.
Ezek a különálló részek
gyakorlatilag
funkcionálisan egy egységet képeznek,
ezért is kezelik őket egyben.
„A tervezői költségvetéseket
természetesen felül kell vizsgálni, hiszen öt év telt el azóta, hogy ezeket elkészítették.
Most, az előzetes árajánla-

tok alapján mi úgy becsüljük, hogy a beruházás teljes
forrásigénye mintegy másfél milliárd forint lesz. Az
ehhez szükséges forrást átcsoportosítással
próbáljuk
biztosítani, úgyhogy a költségnövekmény-igényt már be
is nyújtottuk az irányítóhatósághoz – mondta az alpolgármester. A kiírt közbeszerzésre október 17-éig várják az
árajánlatokat, a munkálatok
pedig várhatóan jövő tavas�szal indulhatnak, és a kivitelezőnek a tervek szerint 180
nap alatt kell majd elkészülnie.
TAJTHY ÁKOS

Szép miskolci siker a hegyi futamon
A XV. Pilis Kupa kerékpáros HEIF II. forduló hegyi,
egyenkénti indítású időfutamát szeptember 25-én,
vasárnap rendezték meg,
mely a 2022. évi Magyar
Kerékpáros Amatőr Bajnokság egyik fordulója.
A pálya első 6 km-e „sík”, legalábbis ezen a szinten, majd a
maradék 8 km 4-6, majd 10%os meredekségű részeket tartalmaz, és ebben a versenyben ez
az igazi kihívás. Csapatunkból
5-en álltak rajthoz: Nyirkó Attila 1. hely senior1 kategóriában,
összetett 2. hely. Felipe Gastón
Miranda 2. hely elit 2 kategóriában, összetett 2. hely. Éger Áron

5. hely elit 1 kategóriában, ös�szetett 3. hely. Kálmánchey
Bulcsú 2. hely U15 kategóriában, összetett 2. hely. Szarvas
Balázs 10. hely elit 1 kategóri-

ában. Kőkemény csata zajlott a
helyezésekért, ezúton is gratuláció a csapat tagjainak a kiváló eredményeikhez és minden
résztvevőnek.
MN

Nyirkó Attila (középen) első lett senior1 kategóriában. Fotó: PGy
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Meghatározó szerepe van a hallásnak
A hallásvizsgálat során három
lényeges kérdésre kapunk
választ: melyik fülünkön, milyen mértékben csökkent a
hallásunk, valamint a halláscsökkenés típusát is megállapíthatjuk.
A hallás életünkben betöltött
fontos szerepe már a születés
előtt elkezdődik, és kis szerencsével végigkíséri az életünket.
Egyértelmű a pozitív hatása a terhesség alatt hallgatott zenének.
Hiszen a hallószerv a terhesség
8. hetére kifejlődik, a magzat a 18.
héttől hall vele.
Születéstől fogva meghatározó szerep jut a hallásnak: beszédkészség kialakulása, fejlődése, ezáltal a kommunikáció,
az interperszonális kapcsolatok
meghatározójává lép elő. Szükséges az audiológiai visszacsatolás.
Amennyiben a hallás csökkent,
vagy születéstől hiányzik, ezen folyamatok fejlődése zavart szenved, vagy el sem indul, vagy megreked egy kezdetleges szinten. Az
életünk során számos körülmény
okozhat átmeneti vagy akár tartósan fennálló halláscsökkenést,
rosszabb esetben süketséget.

Sok esetben csak nem éri el
a hang a dobhártyát – pl.: fülzsír zárja el a hallójáratot. Vagy a
dobhártya mögötti levegővel teli
üreg légtartalma csökkent, akár
folyadék is lehet benne, és emiatt
nem jut be a hang. Más esetben
bejut a hang, viszont a belső fülben a hangot felfogó, ezer számmal jelen lévő szőrsejtek mennyisége csökkent, így a hang által
keltett jel nem éri el az agykérget,
nem alakul ki hangérzet. Ezért nagyon fontos, hogy tisztázzuk, milyen kiváltó tényezők állhatnak

a háttérben. A hallásvizsgálat
során három lényeges kérdésre
kapunk válasz: melyik fülünkön,
milyen mértékben csökkent a
hallásunk, valamint a halláscsökkenés típusát is megállapíthatjuk. Természetesen elsődleges
szempont mindenki számára,
hogy védje a fülét, ezen keresztül
a hallását. Viszont ha halláscsökkenés alakult ki, akkor több lehetőségünk adódik, hogy a hallást
– az esetek döntő többségében
– rehabilitáljuk. A habilitáció, rehabilitáció történhet műtéti úton

vagy hagyományos hallásjavító készülék használatával. Ilyen
esetben a készülék összegyűjti
a környezet hangjait, majd koncentráltan, a halláscsökkenést is
figyelembe véve, felerősítve sugározza a fülbe. Manapság már,
ha valakinél tartós halláscsökkenés alakult ki, tudunk segíteni,
a hallást erősíteni, támogatni. Hiszen rosszul látás esetén szemüveget készíttetünk, rossz hallás
esetén megoldás lehet hallókészülék készíttetése.
DR. TÖRÖK LÁSZLÓ

Apróhirdetés
„Az egészséges,
boldog mosolyért”
DR. SOMODI ÉS TÁRSA KFT.
FOGORVOSI RENDELŐ
è Ínyproblémák korszerű kezelése
è LUMINEERS® by CERINATE® porcelánhéjak

ragasztása a fogak csiszolása nélkül

è Azonnal terhelhető implantációs

rendszer, kis beavatkozás,
fájdalommentes gyógyulás
è Biofunkcionális kivehető fogpótlás
BPS® kiváló tapadás, magas fokú,
testreszabható esztétika

3525 Miskolc, Madarász V. u. 13. A. 1/5.
Tel.: +36-46/757-376
+36-30/249-2164, +36-30/434-5044
drsomodijudit@gmail.com
laura.csatlocki@gmail.com

ANTIKHUNTER Galéria

Inter-V Kft. munkatársakat keres
MARÓS-ESZTERGÁLYOS,
GÉPSZERELŐ LAKATOS
és CNC-MARÓS munkakörbe.

Régiség- és aranyfelvásárlás, karórák, zsebórák
MISKOLC, október 4., kedd, 10-14 óra között
Ady Endre Művelődési Központ, Árpád út 4.
Arany ékszerek, ezüsttárgyak, festmények, Zsolnay, Herendi
14 k fazonarany: 14 000 Ft/g-tól 21 000 Ft/g-ig
Törtarany: 12 900 Ft/g-tól 17 000 Ft/g-ig
HÍVÁSRA HÁZHOZ IS MEGYÜNK!
www.antikhunter.hu Időpont egyeztetés: 06-70/946-0033

Feltétel: műszaki végzettség,
műszakirajz-olvasási készség.
Szakmai önéletrajzokat a
jaborcsik.agnes@inter-v.hu
e-mail-címre várjuk.

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

HELYBE JÖN A PIAC!
Burgonya 199 Ft/kg-tól l Vöröshagyma 249 Ft/kg-tól l Alma (több fajta) 249 Ft/kg-tól
l Lapos, kerek káposzta 299 Ft/kg l Karfiol 399 Ft/kg

Ezen kívül kapható még mák, bab, lencse, sárgaborsó, pirospaprika termelői áron
Helyszínek:
l október
o któber 1., szombat: Komlóstető,
Lomb utcai buszvégállomásnál
l október 3., hétfő: Újgyőri főtér
l október 4., kedd: Újgyőri főtér
l október 5., szerda:
12:00-16:00 Batsányi úti orvosi rendelő
parkolója
16:00-18:00 Hegyalja u. 15., parkoló
l október 7., péntek:
13:00-16:00 Hegyalja-Hóvirág utca
sarkán, Kő ABC-nél
l október
o któber 8., szombat: Görömböly,
Lavotta utcai játszótér mellett
l október 11., kedd: Balázs Győző tér

l október 12., szerda: Balázs Győző tér
l október
o któber 14., péntek: Kuruc utca,

Coop ABC mögött

l október 15., szombat: Avasi postánál

l október 16., vasárnap: Avasi postánál
l október 18., kedd: DVTK parkolója

l október
o któber 19., szerda: Mátyás Király utca,

ABC mellett

l október
o któber 21., péntek: Honfoglalás park

mellett

l október
o któber 22., szombat: Futó utca, Coop

ABC mellett

l október
o któber 25., kedd: Jókai általános

iskolánál

l október 28., péntek: Otthon tér mellett

ÉRDEKLŐDNI: 06-20/559-3252

Takarítást, vasalást vállal Miskolcon cégnél vagy
magánszemélynél becsületes, megbízható hölgy.
Tel.: +36 20 584 0794
Ha egyedül neveli a gyermekeit, és jó lenne egy kis
baráti segítség, akkor hívja
az Otthon Segítünk Alapítványt! Önkéntes anyukák
segítik egymást. miskolciotthonsegitunk@gmail.
com, 30 9058113

APRÓHIRDETÉSEK

a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink!

Adják fel apróhirdetésüket
kedvezményes áron a Miskolci Naplóban hétköznap
8.00 és 16.00 óra között!
Hirdetésszervezőink
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.

Tel.: 70/795-7402,
30/499-8630
E-mail: info@mikom.hu

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2022. 10. 01-től 2022. 10. 07-ig
Sindy papírzsebkendő, 100 db, 3,39 Ft/db
Signal fogkrém, 75 ml, 4386,66 Ft/l
Perfex Jumbo, 1 tekercs, 499 Ft/tekercs
Ajax általános tisztítószer, 1 l, 599 Ft/l
Fiorillo mosogatószer, 750 ml, 865,33 Ft/l
Baba tusfürdő, 400 ml, 1997,5 Ft/l
Palette hajfesték
Biopon mosópor, 1,17 kg, 939,31 Ft/kg
Fiorillo mosószer, 2,5 l 519,6 Ft/l
Fürdőszobaszőnyeg, 65 cm széles, 1649 Ft/fm
Silan öblítő, 2775 ml, 648,28 Ft/l
Tento WC-papír, 24 tekercs, 116,62 Ft/tekercs
Impregnált vászon, 140 cm széles, 3099 Ft/fm
Trinát magasfényű fehér zománcfesték, 1 l, 5699 Ft/l
Héra Prémium színes falfesték, 2,5 l, 2479,6 Ft/l
Héra belső falfesték, 15 l, 799,93 Ft/l

379 Ft
339 Ft
399 Ft
329 Ft
599 Ft
499 Ft
699 Ft
599 Ft
749 Ft
649 Ft
899 Ft
799 Ft
999 Ft
899 Ft
1299 Ft 1099 Ft
1399 Ft 1299 Ft
1749 Ft 1649 Ft
1999 Ft 1799 Ft
2999 Ft 2799 Ft
3399 Ft 3099 Ft
5899 Ft 5699 Ft
7199 Ft 6199 Ft
12 999 Ft 11 999 Ft

program

Miskolci Napló

2022. október 1.
39. hét | XIX. évfolyam 39. szám

11

PROGRAMAJÁNLÓ Még mesésebb lett Lillafüred
OKTÓBER 1., szombat
10:00 Ködmön Ovi Dance, Ifjúsági Ház
14:00 DVTK – Újpest, labdarúgómérkőzés, női NB I, 7. forduló, DVTK Edzőközpont
15:00 A Borsodi Moly Klub találkozója, József Attila Könyvtár
18:30 DVTK-PINKK, női kosárlabda-mérkőzés, NB I A-csoport, 3. forduló, DVTK Aréna
19:00 Musical és Miskolc Symphonic-koncert, Művészetek Háza
20:00 Kalapács-koncert, Gárdonyi Műv. Ház
OKTÓBER 2., vasárnap
9:00 Régiségvásár, Széchenyi utca
OKTÓBER 3., hétfő
10:00 „A betű a kulcsa a szellemi könyvtárnak” - Kiállítás Gárdonyi Géza halálának 100. évfordulója alkalmából,
József Attila Könyvtár
15:00 „Vedd fel a fonalat!” Gombolyag
klub – Horgolók, kézimunkázók köre,
József Attila Könyvtár
16:00 Emlékezés Déryné Széppataki Róza
halálának 150. évfordulója alkalmából, Mikita Gábor muzeológus előadása,
Tompa Mihály Könyvtár
17:00 Közelítés a végtelenhez – Szántó
Szabolcs fotókiállításának megnyitója, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
18:30 Pilates, Ady Endre Művelődési Ház
OKTÓBER 4., kedd
10:00 Író-olvasó találkozó Bubrik Zseraldina
miskolci meseíróval, József Attila Könyvtár
10.00 A part alatt... Játékos papírszínházas mesefoglalkozás: ismerkedés az
állatfigurákkal, Tompa Mihály Könyvtár
16:00 Állati fogadóóra - Találkozz és ismerkedj állatokkal a könyvtár előtti
téren!, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
16.00 Hamuban sült pogácsa: útravaló a
kiegyensúlyozott mindennapokhoz,
Dr. Pócsi Orsolya klinikai szakpszichológus
előadása, Szabó Lőrinc Könyvtár
17:15 Hatha jóga, Ifjúsági Ház
17:15 és 18:00 Hastánc-foglalkozások, Ady
Endre Művelődési Ház
17:30 Ködmön Ovi Dance, Ifjúsági Ház
OKTÓBER 5., szerda
10:30 A múlt ismerete a jövő esélye: kézműves foglalkozás Török Eszterrel, József Attila Könyvtár
13:30 Érdekességek Petőfi Sándorról, Vetítéses foglalkozás általános iskolásoknak,
Tompa Mihály Könyvtár
15:00 Szerintem senki se maradjon otthon szerda délután – az olvasókkal ta-

lálkozik: Kiss Ottó József Attila-díjas költő,
író, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
17:00 ArTTér: Színezd újra! Rózsaszín
szemüvegen át..., MÜHA Kávézó
18:00 DVTK-Dorog labdarúgó-mérkőzés,
NBII. 10. forduló, DVTK Stadion

OKTÓBER 6., csütörtök
10:00 Babusgató klub, II. Rákóczi Ferenc
Könyvtár Gyerekkönyvtára
14:00 Frici, Fülöp és a hackerek, Solymos
Ákos könyvbemutatója, Kaffka Margit Könyvtár
16:00 Soltész Imre: Kis-Tiszától a bányász
fellegvárig könyvbemutatója, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
16:30 Lurkótanya: kézműves foglalkozás,
József Attila Könyvtár
16.30 Éppen jókor – Gyakorlati útikalauz életközepi válsághoz kezdőknek és
haladóknak, Szalay Ágnes könyvbemutatója, Petőfi Sándor Könyvtár
17:00 Diósgyőri Alkotó Képzőművészek kiállítása – megnyitó, Ady Művelődési Ház
19:00 Dan Gordon: Becéző szavak, MÜHA
OKTÓBER 7., péntek
10:00 Utazás Komposztániába, a Kala
majka Bábszínház előadása, Tompa
Mihály Könyvtár
13:30 Bócz Sándor Operabarátok Klubja,
II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
14:00 A magyar népmesekincs hősei, II.
Rákóczi Ferenc Könyvtár Gyerekkönyvtára
OKTÓBER 8., szombat
10:00 Generációk találkozása – Ismerkedjünk az okostelefonunkkal!, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
19:00 A Nagy Szenes Gála, Művészetek Háza
20:00 Pokolgép + Radar-koncert, Ady Művelődési Ház
OKTÓBER 9., vasárnap
10:00 Könyves családi vasárnap: minden
út a könyvtárba vezet!, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár Gyerekkönyvtára
10:30 és 16:00 Ciróka babakoncert, a Miskolci Szimfonikus Zenekar székháza, Malom
OKTÓBER 10., hétfő
10:00 Felelős állattartással a környezetvédelemért, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
15:00 „Vedd fel a fonalat!” Gombolyag
klub – Horgolók, kézimunkázók köre,
József Attila Könyvtár
OKTÓBER 11., kedd
18:30 Ramla-DVTK női kosárlabda-mérkőzés, Euroliga-selejtező, DVTK Aréna

FOGADÓÓRA
Varga Andrea alpolgármester lakossági fogadóórát
tart október 5-én, szerdán 14:00-tól a városháza alpolgármesteri tárgyalójában. Sorszámosztás: október 3-án, hétfőn, 8:00 órától a polgármesteri hivatal
főportáján. A fogadóórára tíz sorszámot osztanak ki.
Erdei Sándor Zsolt önkormányzati képviselő az alábbi helyszínen és időpontban fogadóórát tart. Helyszín: Jókai Mór Általános Iskola - Miskolc, Pallós utca
1. Időpont: 2022.10.11., (kedd) 17 órától 18.30-ig.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
OKTÓBER 3., hétfő 06:00 Az előző esti adás
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00
Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Generációk (12) 19:00
Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Diagnózis (12) 20:00 Miskolc
Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12)
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
OKTÓBER 4., 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 ism. (12) 19:00
Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés
(12) 19:25 A deszka népe (12) 20:00 Miskolc
Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12)
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
OKTÓBER 5., 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 Egészségpercek ism. (12)
19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (12) 20:00
Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
OKTÓBER 6., 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
Köztünk élnek ism. (12)
20:00 Miskolc Ma ism.
(12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film
(12) 21:30 Képújság (12)

Újabb látványossággal bővült,
és még inkább mesébe illő
hellyé vált Lillafüred.

Csütörtökön
megnyitották
ugyanis a Hétmérföldes Meseutat. A hét állomásból álló szabadtéri tanösvény elsődleges fókusza
a mesék és a természet megismerése. A Meseutat végigjárva
a résztvevők meseházakat találnak, melyek tematikája egyedileg
válogatott népmesékre épül. Az
előre kijelölt útvonal hét ládáját
sorra kinyitva meséket és kapcsolódó elmélyítő játékokat, feladatokat, beszélgetésindító kérdéseket találnak a résztvevők.
– Tősgyökeres miskolciként
jó pár éve feltett szándékom és
vágyam, hogy Miskolcot mesés
várossá varázsoljam. Ennek egy
óriási lépése az, hogy most Lillafüreden létrejött ez a Meseút, ami
a Mária sétányon és az Erzsébet
sétányon vezet végig, a nyitóállomásnak a Medvetalp Bisztró
ad helyet. Innen lehet elindulni,

OKTÓBER 9., 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
Promenád ism. (12) 20:00 Krónika ism. (12)
20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12)
21:30 Képújság (12)
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

és bejárni ezt a két és fél kilométeres, varázslatos utat – mondta
a csütörtök délelőtti megnyitón
Zámborszky Eszter mesepedagógus, MeseErdő-vezető, a Szávitri
Alapítvány elnöke, akinek régóta
dédelgetett vágya volt, hogy Lillafüreden is létrejöhessen egy, a
noszvajihoz hasonló tanösvény.
– A titkos térképet és a mindent nyitó kulcsocskát, ami az
állomásokon található házikókat
nyitja, a Medvetalp Bisztróban lehet kikérni. Ezzel kell végigsétálni a meseúton. A térképen jelölt

állomásokat végigjárva állhatják
ki a próbákat a családok, játszhatnak, kalandozhatnak – mutatta be a Meseutat Tátrai Vanda.
– Az a tapasztalat, hogy egy kis
játék, kaland, nevetés és komolyság is van az úton, és ez a legkisebbeket is arra készteti, hogy
végigjárják az erdőt. A titkos térkép és a mindent nyitó kulcsocska az egészen kicsiket is végigvezeti. Aki végigjárta, az visszajön,
leadja a kulcsot, és megkapja az
oklevelét, ami bizonyítja, hogy
mennyire ügyes mesejáró volt.

Becéző szavak – előadás a Művészetek Házában
Október 6-án a Művészetek Házában lesz látható
Dan Gordon : Becéző szavak
című műve a Szentendrei Teátrum és az Orlai Produkciós Iroda közös előadásában
Hernádi Judit és Gyabronka
József főszereplésével érkezik a
Művészetek Házába – az emlé-

kezetes regény és film után – a
komikus helyzetekben bővelkedő történet, ami mindenekfelett arról szól, hogy sohasem
késő az őszinteség. Az előadás
egyfelől a szülői oldalról közelít, próbál rávilágítani, hogy
bizony vannak strapás anyák.
Sziporkázóak, szórakoztatóak
ők, de sokszor a legrosszabb-

HARANG-HÍREK

Hirdetés

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában
október 2-án, vasárnap,
16 órától a görömbölyi
görögkatolikus templomból közvetítenek. A szent
liturgiát bemutatja: dr.
Orosz Atanáz püspök.
Október 4-e Szent Ferenc ünnepe. Előző nap
este, a Minorita templomban a tranzitust, az „átköltözést” ünneplik az esti
szentmise előtt, 4-én, kedden este ünnepi szentmise a templomban. Tízéves
a diósgyőri Szent Ferenc
Katolikus Általános Iskola.
Kedden, 4-én, fél 10-től ünnepi szentmisével emlékeznek meg az évfordulóról.

OKTÓBER 7., péntek 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 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 8., 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 Egészségpercek ism. (12) 20:00 Krónika ism. 20:25 Film 21:30 Képújság (12)

A hét állomásból álló szabadtéri tanösvényt csütörtökön adták át. Fotó: J. Á.

A Lillafüreden megvalósult új
látványosságot Miskolc város is
üdvözölte, és örömmel támogatta annak létrejöttét. Fedor Vilmos
polgármesteri megbízott emlékeit felidézve elmondta: kisgyermekkorában mindig ünnep
volt, amikor a szülei azt mondták, hogy hétvégén kirándulni
mennek Lillafüredre. – Az egy
miskolci gyereknek hatalmas
csoda volt. Volt itt egy ház, amelyet körülölelt a Szinva patak, és
a ház lakója vélhetően nagyon
szerethette a gyerekeket. Fából
különböző kis építményeket hozott létre, a víz erejével hajtotta a
malmot, mozgatta az odaérkező
törpéket. Egészen különleges világ volt. Akkor nem volt bódésor,
de mégis mesevilág volt nekünk,
gyerekeknek. Szerintem az ország legszebb pontján vagyunk
most. Ez a mi értékünk. Az a dolgunk, hogy vigyázzunk rá, és minél több értékkel gyarapítsuk –
fogalmazott Fedor Vilmos.
CZIFFRA ANDREA

A MISKOLCI NEMZETI
SZÍNHÁZ MŰSORA
OKTÓBER 7., péntek 15:00 Micimackó,
mesés-zenés állatkavalkád, Kamara | 19:00 Jézus Krisztus szupersztár,
Nagyszínház | OKTÓBER 8., szombat
15:00 Micimackó, mesés-zenés állatkavalkád, Kamara | 19:00 Jézus Krisztus szupersztár, Sebestyén Mihály-bérlet,
Nagyszínház | OKTÓBER 11., kedd 14:00
Micimackó, mesés-zenés állatkavalkád, Kamara | OKTÓBER 12., szerda
10:00 Micimackó, mesés-zenés állatkavalkád, Habakuk-bérlet, Kamara

kor szólnak, tapintatlanok, és
mindig hibátlanul szúrják be
a legbrutálisabb megjegyzést.
Ha nem a családtagok bőrére
menne, boldogan élvezné mindenki imádni való humorukat.
A főszereplő Aurora ilyen, pedig mindig a legjobbat akarja.
Az egész életét parkolópályára
állítja, csakhogy végre gatyá-

ba rázza a lányáét, aki mellesleg férjes asszony, és gyerekei
vannak… Larry McMurtry regénye és a Paramount Pictures
Corporation filmprodukciójának James L. Brooks által írt
forgatókönyve alapján nemcsak strapás anyáknak, hanem
mindenkinek bátran ajánljuk!
MN
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2022. október 1.
39. hét | XIX. évfolyam 39. szám

Könyvújdonságok a Géniusztól
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A belvárosban hangoltak a biztonságra
Idén is megrendezte a „Hangoljon a biztonságra!” elnevezésű bűn- és baleset-megelőzési fesztiválját a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság múlt szombaton Miskolc belvárosában. A fesztivál keretében a résztvevők közelebbről megismerkedhettek a közúti közlekedés veszélyeivel, kipróbálhatták a rendezvényen kiállított új közlekedési járműveket. A program másik fontos eleme a bűncselekmények
megelőzését segítő praktikák voltak, és bemutatták a virtuális és online világ csapdáit is. Janasóczki Attila rendőrségi sajtószóvivő elmondta,
a fesztivál elsődleges célja a baleset- és bűnmegelőzés népszerűsítése, „de van egyfajta társadalmi küldetése is: összefogást kovácsolni,
ahol a segítőkészség, a jótékonykodás, a tolerancia és az elfogadás is fókuszba kerül” - fogalmazott. Fotó: Horváth Csongor

Gazdikereső

Ezen a héten Drazsét (6246.), 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

Sudoku

Akkor és most. Régi és új felvételünk a korábbi Luther, ma Bartók tér egyik térfalát, a Lichtenstein-palotát ábrázolja. A Hunyadi
utca 5. szám alatti egyemeletes sarokházat Lichtenstein László,
a Hitelintézet igazgatója, Miskolc többszörös főispánja építtette az 1900-as évek elején. Érdekesség, hogy a ház valószínűleg
két ütemben készülhetett el: először a kapubejáróig tartó rész
készült el, majd 1914-ben egy, az utcába benyúló ház lebontása után épülhetett keleti rész. A sarkon üzletbejáró, fölötte kovácsoltvas korláttal ellátott erkély látható. A ház kapubejárója a
Hunyadi utcai fronton van. Az emeleti ablakok fölött timpanondíszek voltak mindkét oldalon, de a nyugati oldalról – feltehetően az 1950–60-as évekbeli felújítás után – eltűntek. Az udvaron
eredetileg végig függőfolyosók voltak kovácsoltvas ráccsal, de a
déli oldalt beüvegezték. A házat a 2000-es években ismét felújították, itt kezdte meg működését az azóta már a Petőfi utca 1-3.
szám alá költözött Miskolc Holding Zrt. (Tajthy Ákos szövege, dr.
Sáfrány Gy. József képeslapja és Horváth Csongor fotója)

Bekerülés helye: József Attila u.
Fajta: keverék
Kor: 1 év 9 hónap
Neme: kan
Szín: világosbarna
Súlya: 15 kg
Magasság: 45 cm
Hirdetés

Nagyon barátságos, játékos,
fiatal kutya. Szereti az embereket, valamint a többi kutyával is jól kijön, ezért olyan
gazdi mellé is ajánljuk, akinek
már van másik kedvence. Pórázon vezetve szépen sétál.

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

HETI HOROSZKÓP
Kos (03. 21.–04. 20.) Sok dolog tekintetében bizonytalan, nem tudja, mit tartogat a jövő, de a jelenben több
olyan dolog is van, ami miatt oka van a boldogságra.
Koncentráljon ezekre, és ne aggódjon túl sokat feleslegesen!

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Próbál lépést tartani, de
úgy érzi, mások egészen más tempóban haladnak.
Nem baj, ha a saját ütemében végzi a dolgokat, a lényeg, hogy végül büszke lehessen az elvégzett munkára.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Feszült és ingerült, ez pedig
azokon csattanhat, akik igazán nem érdemlik meg,
hogy morgolódjon velük. Próbálja feltárni, melyik kapcsolata okozza a feszültséget valóban, és itt orvosolja a problémát!

Bika (04. 21.–05. 21.) Egy látszólag apró dolog elbizonytalanítja egy régi döntésével kapcsolatban,
pedig eddig egy percet sem kételkedett benne. Még
nem késő meggondolni magát, ha tényleg ezt akarja.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Próbáljon most lassítani egy
kicsit, mert nehéz időszakon van túl, és ha mindig mindent ön akar megoldani, akkor idővel felesleges teher
kerülhet a vállára. Hagyjon időt magának a pihenésre!

Bak (12. 22.–01. 20.) Jó tett helyébe jót várhat, de
nem biztos, hogy mindez azonnal be is következik. Lehet, hogy most úgy tűnik, senki nem vette észre a fáradozásait, de a szükség óráiban kiderül majd, mindenki emlékszik.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Teljesen elfeledkezik egy feladatáról, és mikor valaki figyelmezteti rá, már jócskán
kifutott az időből. Ne próbálja hárítani a felelősséget, a
legjobb, ha elismeri a hibát, és elkezd dolgozni a megoldáson.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Jobb és rosszabb pillanatok
váltogatják egymást a héten. Igyekszik ugyan megőrizni a jókedvét, de lehangolják a szerelmi életét érintő kérdések. Próbálja a többi dolgát függetleníteni a magánéletétől!

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Ahol más kudarcot lát, ott
ön észreveszi a lehetőséget, és azonnal le is csap a kínálkozó alkalomra. Ugyan ebben van kockázat, de az
idő önt igazolhatja. Egy mostani ötlete később jövedelmező lehet.

Rák (06. 22.–07. 22.) Meggyűlhet valakivel a baja a
munkahelyén, és hiába próbál megoldást keresni, ha a
másik egyáltalán nem tűnik együttműködőnek. Még
szerencse, hogy hétvégén lesz ideje megnyugodni kicsit.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Nincs felkészülve arra, hogy
olyan támadja hátba, akinek a segítségére számított, de
sosem tudhatja, hogy ki az, akiben megbízhat. Lehet,
hogy csalódni fog, de valaki kellemes meglepetéseket is tartogat.

Halak (02. 20.–03. 20.) Szeretne pontot tenni egy
ügy végére, de valaki halogatja a lezárást. Ha azt szeretné, hogy továbbléphessen, akkor nem engedhet az
érzelmeinek, különben sokáig ebben a mocsárban ragadhat.

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

