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MILYEN VESZÉLYEK FENYEGETIK MISKOLCOT?
HOGY ÉRINTIK AZ ENERGIAÁRAK A VÁROST?
MIT TESZ MISKOLC VEZETÉSE?
HOGYAN VÉDHETŐ MEG A VÁROS MŰKÖDÉSE?
Részletek a 2-6. oldalon.

Eltéphetetlen lelki kötelék
Ha az emberek között megszűnik a barátság, akkor elveszhet
a béke az államok között – hangsúlyozták a V4 Testvérvárosok
Sporttalálkozójának résztvevői Miskolcon. A borsodi megyeszékhely adott otthont idén az eseménynek.
A találkozót minden év szeptemberében rendezik meg,
mégpedig körforgásban a testvérvárosok – azaz Ostrava,
Kassa, Katowice és Miskolc –
között. Idén Magyarországra
látogattak a települések önkormányzatainak elöljárói, valamilyen sportot űző munkatársai.
A két nap során megismerkedtek Miskolccal, de a kötetlenebb
hangulatú megbeszélések mellett természetesen a közös sportoláson volt a hangsúly.
Az egyetemi sportcsarnokban vetélkedtek a csapatok,
mint Porcs Dánieltől, a polgármesteri hivatal sportcsoportjának vezetőjétől megtudtuk,
tollaslabda, asztalitenisz, kosárlabda sportágban, valamint
kötélhúzás is színesítette a versenyt.
A díjakat és elismerő okleveleket már az Ellipsum strandfürdőben adták át péntek este,
itt rövid köszöntők is elhangzottak, amik a baráti kapcsolatok fontosságát hangsúlyozták.

A találkozót jövőre megrendező Katowice alpolgármestere úgy fogalmazott, a „partnerség” szó üres lenne, ha nem
töltené meg az emberek közötti
baráti érzés. Jerzy Wozniak érdeklődésünkre elmondta, először járt Miskolcon, nagyon
tetszett neki a város, főleg építészeti szempontból, de nagyon
jólesett nekik a házigazdák nyitottsága és szívélyessége is. Úgy
fogalmazott, kitűnő fogadtatásban részesültek, őszinte barátságok szövődtek más városok
képviselőivel, sportolóival.
– Nem lesz béke és barátság
az államok között, ha az emberek között elvész a barátság
– hangsúlyozta Jerzy Wozniak.
– Amikor háború dúl a határaink közelében, akkor ennek a
kapcsolatnak különleges szerepe van.
A katowicei alpolgármester
azt is elmondta, hogy szóban
megállapodás született arról,
hogy Kassa és Miskolc között
kerékpárversenyt szervezné-

nek jövőre. A részleteket később
dolgozzák majd ki.
Badány Lajos szintén a találkozó jelentőségét hangsúlyozta.
– Az együtt töltött idő rendkívül fontos, kivált most, amikor minden változik körülöttünk, amikor a világunk
megszokott rendje valószínűleg
felborul. De a testvérvárosi kapcsolatoknál is fontosabb talán
az a lelki kötelék, ami összeköt
minket közös múltunk által.
Beszéljünk bármilyen nyelven,
próbáljanak feszültséget szítani köztünk – nekünk tudnunk
kell, hogy csak közösen, egymással együttműködve biztosított a jövőnk Európa közepén
– mutatott rá a lengyel és szlovák felmenőkkel is büszkélkedő
miskolci alpolgármester.
KUJAN ISTVÁN
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TÁVHŐ
Az október elsején megjelent rendelet értelmében Miskolcon az intézmények távhődíja a korábbi nettó 3441 Ft/GJ értékről 30.825 Ft/GJ értékre
emelkedett.
A városnak 73 olyan intézménye van, amelyet érintett az áremelés.

A 300 millió forintos éves költség,
egy éjszaka alatt
több mint 2000 millió forintra
emelkedett.

több
mint

300
millió
Ft

2.000
millió
Ft

2022

2023

Ezen intézmények közt van óvoda, bölcsőde, szociális intézmények,
idősotthonok, ahol a hőmérsékletet nem lehet csökkenteni, így jelentős
megtakarításra sincs lehetőség, illetve vannak olyan telephelyek, intézmények, amelyek közös távhőrendszeren működnek, az ő esetükben sem
lehet teljes egészében leállítani a fűtést.
Korábban több városi intézmény állt át távhőre, ez igazából fejlesztés volt,
mivel ez jelentős megtakarítást eredményezett, most ezek az intézmények veszélybe kerültek. A drasztikus áremelés a korábbi takarékossági
intézkedéseket felülírta, újratervezésre volt szükség.

KÖZEL TÍZSZERESÉRE NÖVEKEDETT
A TÁVHŐDÍJ.
2022. október 5-én rendelkezésre álló adatok alapján.
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Működtetni a várost minden erőnkkel
Elképesztő áremelkedés
sújtja a nagyvárosokat, így
Miskolcot is. Az intézményi
távhőárak is közel a tízszeresükre drágultak október
elsejétől, ami szinte megoldhatatlan feladat elé állítja a
városok vezetését. Miskolc
lehetőségeiről, a veszélyekről,
a takarékossági intézkedésekről és a gondoskodásról
beszélgettünk Veres Pál polgármesterrel.

– Alig két hete beszélgettünk,
azóta drámai hangú videóüzenetben szólt a miskolciakhoz,
majd szokatlanul éles közleményben emlegetett kormányzati selyemzsinórt. Mi történt
ez alatt a két hét alatt?
– Igen, selyemzsinórt emlegettem, mert úgy érezzük, hogy
a kormányzat az intézményi
távhő árának brutális megemelésével selyemzsinórt, halálos
ítéletet küldött a nagyvárosoknak. A döbbenetes mértékű
öt-, hatszoros villamosáram-,
a tíz-, tizenkétszeres gázár már
egy hónapja kritikus helyzetbe hozta a magyar városokat,
így Miskolcot is. Kényszerű lépések sorozatát kellett és kell
meghoznunk, hogy gondoskodhassunk a város alapvető
működéséről, hogy biztonságban tudhassuk azt, ami a város működéséhez feltétlenül
szükséges. A kormány az intézményi távhőárak emelésével azonban egyetlen éjszaka
alatt megpecsételte Miskolc és
a többi hasonló helyzetben lévő
város sorsát. Október elsejétől
ugyanis egy tollvonással tízszeresére növelte az önkormányzati intézmények távfűtési díját.
A nagyvárosok tehát a sokszor
kért és többször megígért segítség helyett életveszélyes sebet
kaptak.
– De mi történik most Miskolcon? Rosszabb helyzetben vagyunk, mint mások?
– Valójában minden nagyváros elképesztő rossz helyzetben
van, mert mindenkit egyaránt
érint az árak hihetetlen emelkedése. És ugyanezt élik át a
családok is. Én is járok boltba.
Ugyanazokat az árakat látom,
mint a miskolciak. Ugyanúgy
látom, hogy egyes termékek
ára a kétszerese, háromszorosa
a korábbinak, hogy míg tavaly
egy kiló kenyér 400 forint alatt
volt, most már bőven 700 felett
van. Ez mindenkinek fáj. Ami
az önkormányzatokat mindenkinél súlyosabban érinti, az az
energia ára, ami minimum ötszörösére, de a gáz esetében
nyolc-, tíz-, tizenkétszeresére drágult. Az önkormányzatok ezen az áron kell hogy fűtsenek, tankolják a gázüzemű
buszokat, ötszörös villamos
energiával kötelesek járatni a
villamost. Elképesztő, őszintén
elképesztő.
– Mit jelent a távhő árváltozása Miskolcnak?
– A lakosságnak nem sokat,
mert a távhős otthonokban
nem változhat az ár, viszont az
intézményi, közületi ár tízszeresére drágult. Ezt sem az önkormányzati intézmények, sem
a távhőt használó cégek nem
tudják majd kitermelni és kifizetni. Hetvenhárom ilyen intézményünk van, köztük óvodák, bölcsödék, idősotthonok,

ami eddig 300 millió forint volt
most 2000 millióra emelkedik.
Több száz vállalkozás, bolt, raktár, munkahely használ távhőt, ők sem tudják majd ezt az
emelkedést kezelni.
– Csődbe megy a miskolci távhőcég?
– Ezt igyekszünk elkerülni,
amit csak lehet, intézményeket,
épületeket zárunk be, hogy ne
kelljen ott fűteni. Arra koncentrálunk, ami elengedhetetlenül
fontos, hogy működjenek az
óvodák, a szociális intézményeink, járjanak a buszok, és jöjjön
víz a csapból. Ami nélkül lehet
élni, azt egy időre most fel kell
függesztenünk.
– Nincs más választás? Nincs
könnyebb út?
– Egyszerűen ezt kell tennünk a város túlélése érdekében. Kicsit úgy érzem magam,
mint egy ostromlott erődben,
mint az egri várvédők, akik
mindent fegyvernek használtak, ami a kezük ügyébe került.
A mi fegyverünk most az extrém takarékosság, hogy megvédjük a várunkat, Miskolcot.
Azért zárjuk be, amit bezárunk,
hogy legyen mit megvédeni, legyen mivel újrakezdeni.
– Ha már a párhuzamnál vagyunk, Ferdinánd király 1552ben mégsem küldött felmentő
sereget az ostromlott egri várba.
Ön bízik a kormányzati segítségben?
– Aki a vízben fuldokol, azt
azonnal kell menteni. Most a
kormányzat minden jel szerint a partról figyel stopperrel,
nézi meddig bírjuk még levegővel. Miközben tudnia kell, nem
engedheti meg, hogy az önkormányzatok elsüllyedjenek.
Annál is inkább, mert támogatói közül sokan a városunk
lakói. Őket ugyanúgy bünteti,
ha nem tárgyal és nem segíti a
településeket. Nem szórakozásból zárunk be intézményeket és
korlátozzuk működésüket, ez
mind a takarékossági terv része. A kényszer miatt kell fájdalmas döntéseket hoznunk.
Amelyek a miskolciak újabb és
újabb csoportjainak okoz még
nehezebb feltételeket.
– Mint a Barlangfürdő bezárása?
– Pontosan. Néhány napja a
Magyar Turisztikai Ügynökség
új vezérigazgatójánál, Horváth
Péternél jártam, és beszámoltam neki a miskolci fürdők látogathatóságának kényszerű

„Harcolunk és megvédjük mindazt, amitől a város működik.”

korlátozása miatt kialakult kritikus helyzetről. Elmondtam,
hogy a Barlangfürdő és az Ellipsum Élményfürdő hiánya
milyen súlyosan érinti majd a
tapolcai és miskolci szállásadókat és a turizmusban, vendéglátásban dolgozó helyi vállalkozókat, családokat. Jeleztem
neki, hogy a kialakult energiaválságban Miskolcnak a városi alapműködés biztosítása az
elsődleges feladata, és a turisztikai attrakciók üzemeltetése a
mostani öt-, tizenkétszeres rezsiárak mellett rövid távon nem
lehetséges. De pénzt nyomtatni
ő sem tud, és mivel más városok ugyanilyen problémákkal
küzdenek, ezért az MTÜ is az
egész ágazatot érintő élénkítésen dolgozik.
– A kormányzat is látja vajon,
hogy baj van?
– Mindenki látja, baj van, ráadásul olyan, ami jelentős részben már túlmutat rajtunk. Én
azt gondolom, hogy egy ilyen
helyzetben nincs helye politikai adok-kapoknak, különösen
nem a városban. Én mindenkivel tárgyalok, szükség szerint az
ördöggel is, ha ez az ára Miskolc
túlélésének, működtetésének.
A baj az, hogy eddig senki nem
ígért semmilyen konkrétumot.

„Most a létezésünk, a működésünk, az otthonunk, Miskolc a tét.”

Nemcsak nekünk, hanem a fideszes vezetésű városoknak
sem, ami meglehetősen aggasztó. Ha mi képesek vagyunk
arra, hogy Városvédelmi Alapot
hozzunk létre, akkor ugyanezt
elvárhatnánk kormányzati szinten is. Nem arról van szó, hogy
ez mindenre gyógyír lenne, de
legalább látnánk az igyekezetet, a segítőkészséget. Az a legújabb információnk, hogy takarékossági akciótervről és annak
hatásairól, valamint az ezek ellenére fennálló forráshiányról
október 12-éig kell adatokat
szolgáltatnunk a kormány felé.
Az ígéretek szerint ezután lesz
lehetőségünk személyesen tárgyalni az illetékesekkel a megoldási lehetőségekről. De az idő
nagyon szorít, hiszen a települések forrásai már csak hetekre
elegendők.
– Mi az önkormányzat mozgástere ebben a helyzetben?
– A járvány okozta vészhelyzetben is működtettük a várost.
A Covid – bár szinte minden
szektornak jelentős problémákat okozott – megmutatta, lehet
észszerűen kezelni egy helyzetet, amire generációnk életében
nem volt példa. Sőt, energia
krízis is volt már nem is olyan
régen. Tudomásul kell ven-

nünk, hogy most a létezésünk,
a működésünk, az otthonunk,
Miskolc a tét. Mindent meg
kell tennünk annak érdekében,
hogy a város minél tovább kitartson, minél tovább működőképes maradjon.
– A takarékosság megoldja a
problémákat?
– Önmagában nem. Szeretnénk, ha így lenne, de ez nincs
így. Az energiakrízis idejét éljük, de nem kell sokat várni,
lesz egy olyan probléma, ami
most talán hihetetlennek tűnik.
Azzal, hogy mindenki spórol
majd a fűtésen, világításon, jelentősen visszaesik a fogyasztás. Ennek pedig az lesz a következménye, hogy energiafelesleg
lesz a piacon. Hiszen nemcsak
mi, magyarok, hanem egész
Európa és a világ nagy része is
visszafogja a felhasználás mértékét. Mi lesz akkor? Ki fogja
megvenni a felesleget? Ez nem
olyan, amit raktárban lehet tárolni. Bonyolult a világ, aminek
részei vagyunk, és nem tudom,
mi fog történni, mi lesz a megoldás. Azoknak pedig, akik azzal riogatnak, az árak már nem
lesznek olyanok, mint a válság
előtt, azt mondanám: a 100 dolláros olajár – igaz a Covid miatt – beesett 30 dollár alá. Azt ki
jósolta volna meg? A tanulság
az, hogy változnunk és változtatnunk kell, ahogyan például
Pécs tette, átállt biomassza alapú energiára, vagy Szeged, ami
a víziközműbe fektetett. Ehelyett Miskolc előző városvezetése a Modern városok forrásait várépítésre és élményfürdőre
költötte. Az egyik el sem készült, a másikat pedig nem lehet gazdaságosan működtetni.
– Azt írta az önkormányzat a
közleményében, hogy a takarékosságot önmagán kezdi.
– Így van. Magunkon kezdtük. Összevontunk önkormányzati telephelyeket, egy
időre kiiktatunk épületeket,
épületrészeket. Ezt kell tenni.
Az is ezt csinálná, aki ma politikai alapon hőbörög.
– Mi lesz a dolgozókkal?
– A prioritás egyértelmű. Az
elengedhetetlenül fontos tevé-

kenységeket, mint például az
óvodák, bölcsődék, idősotthonok működtetése, mindenképp
fenn kell tartani. A tömegközlekedésnek mennie kell, a víznek jönnie kell a csapból. A
második, hogy minden munkahelyet, amit csak lehet, meg
kell védeni.
– A fürdők esetében ez nem sikerült.
– Így van, ott nem tudtunk
mit tenni, de a munkájukat elvesztő kollégáink több mint
a felének már találtunk új állást, és dolgozunk a többiek
problémájának megoldásán is.
Számos céggel állunk ez ügyben kapcsolatban, csak az első
napokban a Miskolc Holding
tagvállalatain túl négy piaci
vállalat jelentkezett, hogy tud
munkát biztosítani. A harmadik feladat pedig, hogy minél
hosszabb időre biztosítsuk az
alapvető működést, hogy talpon maradjunk, és úgy várjuk a
segítséget, de leginkább ennek
az időszaknak a végét.
– Tehát ez egy vagy-vagy helyzet?
– Szó szerint. Döntenünk
kell, hogy bábelőadás vagy óvodai alapellátás, élményfürdő
vagy idősgondozás, koncertek
vagy közvilágítás, mert minden
egyszerre nem megy. Ilyen brutális energiárak mellett minden
úgy, ahogy eddig, nem tartható
fenn. Mi pedig úgy döntöttünk,
hogy nem adjuk meg magunkat. Harcolunk és megvédjük
mindazt, amitől a város működik. Mert Miskolcnak működnie kell. Engem kizárólag
az érdekel, ami a miskolciakat
érdekli. Hogyan fog működni
a város ilyen elképesztő infláció
és ilyen energiaárak mellett?
Hogyan fog működni Miskolc
a romló gazdasági környezetben? Hogyan védhető meg az,
ami a legfontosabb? Hogyan
gondoskodunk arról, hogy jövőre is legyenek intézményeink, jövőre is legyen kultúra,
sport, fürdő, jövőre is gondoskodó város lehessen Miskolc?
Engem ez érdekel. Működtetni a várost minden erőnkkel.
Nincs más út!

MI TÖRTÉNT? MI TÖRTÉNIK?
A szomszédunkban zajló háború miatt akadozik az energiaellátás,
a gáz- és áramárak az egekbe emelkedtek. Ezt nemcsak a családok,
hanem minden önkormányzat és vállalkozás is megérzi.
Miskolc sem kivétel.
Nap mint nap nagyon sok adat lát napvilágot, ám ami a lényeg:

A beszerezhető gáz ára több mint a 10-szeresére,
az áram ára mintegy 5-szörösére nőtt!
Piaci árakon egy átlagos családnak hétszer annyit kell gázra és áramra
költenie összesen, mint korábban. A Kormány számításai szerint 25.000ről akár 180.000 Ft-ra is emelkedhetnek a családok rezsiköltségei.
Mindenki, aki jár boltba, látja ennek hatását. (forrás: kormany.hu)
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KÖZVILÁGÍTÁS
Tapogatózzunk a sötétben?
Egy város nem élhet sötétben, a biztonságot nyújtó fények azonban egyre többe kerülnek. Városunkban mintegy 19 ezer köztéri lámpa működik.
Most még! Ha a közvilágítást annyi pénzből kell megoldania Miskolcnak,
amennyi most a város rendelkezésére áll, az egyre növekvő áramárak
miatt ez lehetetlenné válik. Vagy egyes városrészek sötétülnek el szinte
teljesen, vagy a napi több órányi szolgáltatás jelentősen lerövidül.

EZ 5-SZÖRÖS ÁREMELKEDÉS.

közel

Az átlagos infláció augusztusban 15,6 százalék volt.
Az élelmiszerárak egy év alatt átlagosan mintegy
31 százalékkal emelkedtek. (forrás: ksh.hu)

Egy kilogramm fehér kenyér átlagára
2021 és 2022 augusztusában

közel

450
millió
Ft

2.000
millió
Ft

2022

2023

Mennyi lámpa éghetne
az egekbe
szökő áramárakon?
2022

2021

2022-ben 19.000 db

705 Ft

398 Ft

2023-ban 4750 db

BESZÉLJÜNK ŐSZINTÉN A KIALAKULT HELYZETRŐL.

MISKOLC MŰKÖDÉSE A TÉT!

A 2022-ES PÉNZBŐL 2023-BAN A KÖZVILÁGÍTÁS
NAPI 12 ÓRA HELYETT CSAK 3 ÓRÁT ÉGHETNE,
VAGYIS ESTE 7-TŐL TÍZIG.

UTÁNA PEDIG SÖTÉT REGGELIG.

2022. október 5-én rendelkezésre álló adatok alapján.

2022. október 5-én rendelkezésre álló adatok alapján.

TÖMEGKÖZLEKEDÉS

VÍZSZOLGÁLTATÁS

A villamos is aluszik?

Jöhet a hidegzuhany?

Ha nem járnának a villamosok és a buszok, megállna az élet Miskolcon.
Ezt eredményezheti az energiaárak drasztikus emelkedése.
A jegyárak emelése nélkül, a jelenlegi színvonalon legfeljebb
2023. április 1-jéig lenne biztosítható a tömegközlekedés Miskolcon.

350
Ft

VONALJEGY

1.500
Ft

VONALJEGY

4
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21

62

240

Ft/kwh

Ft/kwh

Ft/kwh

2021

2022

2023

Ma a busz- és villamosjegy
ára 350 Ft.
Ha mindent
Önöknek kellene fizetniük,
akkor minimum

1.500 FT-BA KERÜLNE.

EZEKEN AZ ÁRAKON
DIÓSGYŐR - SZENTPÉTERI KAPU,
ODA-VISSZA ÖSSZESEN 6.000 FT LENNE.

TÖMEGKÖZLEKEDÉSSEL.
2022. október 5-én rendelkezésre álló adatok alapján.

Ahhoz, hogy víz folyjon a vezetékeken, energiára van szükség. Ahhoz, hogy
a csapból is folyjon, ugyancsak energiára van szükség, hiszen fenn kell tartani a nyomást, ami ha nincs, nem jön egy csepp sem. Amikor a gázenergia
több mint tízszeresére, a villamos energia majd ötszörösére nő, a vízdíjak
sem maradhatnak változatlan árakon.
közel

közel

+ 400
millió
Ft

+ 1.200
millió
Ft

GÁZ

ÁRAM

Átlagos havi
10 m3-es
vízfogyasztás
(csatornadíjjal
együtt) esetén
így változna a számla,
ha minden költséget
a lakosság fizetne:

A MIVÍZ várható
többletköltsége
a növekvő energiaárak
miatt 2023-ban
4.000 milló Ft.

10 m3
4.407 Ft

2022

2023

közel
7.000 Ft

KÉT ÚT VAN:
VAGY TÖBBET FIZET,

VAGY KEVESEBBET FÜRDIK A CSALÁD.
2022. október 5-én rendelkezésre álló adatok alapján.
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közélet

MIT JELENT EZ A VÁROSNAK?

ÉS A KÖZSOLGÁLTATÁSOKBAN?

Ugyanazt, mint a családoknak.

Ugyanazt, mint a családoknak.

A város intézményei és cégei, sőt, Miskolc egésze számára brutális
költséget jelentenek majd a megnövekedett energiaárak.
Az ezermilliók talán távoliak, de az arányokat mindenki jól láthatja.

A közszolgáltatásokat biztosító Miskolc Holding vállalatai és cégei, így
Miskolc egésze számára is brutális költséget jelentenek majd
a megnövekedett energiaárak.
Az ezermilliók talán távoliak, de az arányokat mindenki jól láthatja.

A város intézményeinek és nonprofit
cégeinek a közvilágítással együtt
a villamosenergia-fogyasztása:
közel

800
millió
Ft

2022

közel

2022-es áron közel 800 millió forint.
2023-as áron közel 4.000 millió forint.

4.000
millió
Ft

2022-es áron közel 1.500 millió forint
2023-as áron több mint 6.000 millió forint

közel

1.500
millió
Ft

2023

több
mint

6.000
millió
Ft

2022

A város intézményeinek és cégeinek
gázfogyasztása:

közel

250
millió
Ft

2022-es áron közel 250 millió forint
2023-as áron közel 2.700 millió forint.

EZ KÖZEL 7-SZERES
ÁREMELKEDÉS.

2022

közel

1.700
millió
Ft
2023

850
millió
Ft

2022

4.000
millió
Ft

2023

A Miskolc Holding és tagvállalatainak
gázfogyasztása:
2022-es áron közel 850 millió forint
2023-as áron több mint 4.000 millió forint

EZ KÖZEL 5-SZÖRÖS
ÁREMELKEDÉS.

KEZELHETETLEN ÁREMELKEDÉS
MINDEN TERÜLETEN.

2022. október 5-én rendelkezésre álló adatok alapján.

2022. október 5-én rendelkezésre álló adatok alapján.

MIT TESZ EBBEN A HELYZETBEN
MISKOLC?

Művészet nélkül lehet élni.
De érdemes?
Az energiaárak emelkedése tragikus hatással lehet a kulturális és közművelődési intézményekre is. A színházak, könyvtárak, múzeumok, művelődési házak jövője is rendkívül bizonytalan.

A Hermann Ottó Múzeum energiaszámláinak változása:

ÁRAM

több
mint

közel

17.5
millió
Ft

100
millió
Ft

7.6
millió
Ft

60
millió
Ft

2022

2023

2022

2023

Ha mindent a nézőnek kellene fizetnie,
így drágulna egy bábszínházi jegy.

2023

közel

közel

KEZELHETETLEN ÁREMELKEDÉS
MINDEN TERÜLETEN.

KULTÚRA

GÁZ

A Miskolc Holding és tagvállalatainak
villamosenergia-fogyasztása:

EZ TÖBB MINT
4-SZERES
ÁREMELKEDÉS.

EZ 5-SZÖRÖS
ÁREMELKEDÉS.

GONDOSKODÓ MISKOLC
LED-csereprogramot indítottunk
A MIVÍZ Kft. december 31-éig elengedi a kamatot azoknak, akik
rendeznék tartozásukat
Jegyzői engedéllyel a legfeljebb négylakásos, de nem társasházi
vagy lakásszövetkezeti lakóingatlanokban élőknek is van lehetőségük kedvezményes földgáz igénylésére
Városvédelmi Alapot hozunk létre annak érdekében, hogy a város működése során az energiaárakból eredő többletköltségeket
biztosítani tudjuk
Rendszeresen ülésező Városvédelmi Egyeztető Testületet hívtunk össze az energiaválság következtében kialakuló krízishelyzettel kapcsolatos krízismenedzsment feladatok ellátása érdekében
Ingyenes, lakossági energetikai tanácsadást indítunk a miskolciak részére
A jelenlegi támogatási rendszer átalakításán dolgozunk annak
érdekében, hogy rezsitámogatást és lakásfenntartási támogatást kaphassanak a legrászorultabbak
Idén is lesz szociális tűzifaosztás

2022
1.300 Ft

2023

6.000 Ft

Biztosítjuk a mobilitást az önkormányzati ingatlanokban: megkönnyítettük és ingyenessé tettük a lakásváltást azoknak, akik
kisebb lakásba szeretnének költözni
A Paktum Foglalkoztatási program keretében rendszeresen
egyeztetünk a városi partnercégekkel a jelenlegi helyzet kezelésének lehetőségeiről

ÁREMELÉSKOR

HALLGATNAK A MÚZSÁK.
2022. október 5-én rendelkezésre álló adatok alapján.

5

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
2022. október 5-én rendelkezésre álló adatok alapján.

6

Miskolci Napló

közélet

2022. október 8.
40. hét | XIX. évfolyam 40. szám

Városvédelmi intézkedések
a kultúra, a szociális és egészségügy,
illetve sport területén
Miskolci Egészségfejlesztési Intézet (MEFI)
Az egészségügyi alapellátás biztosítása kötelező önkormányzati feladat, amelynek fontosságával a város tökéletesen tisztában van, és mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje
és fenntartsa ezeket a szolgáltatásokat.
A város elkötelezett az egészségügyi alapellátás megvédése mellett, éppen ezért ezen a területen csak a rendelési időn kívüli, hétvégi fűtési
hőmennyiség csökkentésével – ahol lehetséges
–, illetve a lámpatestek cseréjével, a világítás
energiatakarékossá alakításával tervez. Illetve
Miskolc MJV Önkormányzata továbbra is rezsitámogatással segíti a háziorvosokat.
Miskolci Integrált Óvodai Intézmény (MIOVI)
Miskolc MJV Önkormányzata számára kiemelt
feladat az óvodai ellátás biztosítása. A miskolci
óvodai rendszer elmúlt években történt racionalizálásának köszönhetően lehetőség van
olyan takarékossági intézkedések meghozatalára, amely által a gyermekek megfelelő ellátása biztosított marad, de a város költségeket
csökkenthet.
Az intézkedések folyamatban vannak, ezekről
a későbbiekben ad a város tájékoztatást.

két játéktér novembertől bezár, az ide tervezett
előadások átkerülnek a Nagyszínházba, illetve
a Csarnokba. Ezen intézkedéseken túl a fűtési
rendszer teljesítményét 18 oC fokos belső hőmérsékletre állítják, hétvégén pedig csökkentett
fűtési programmal üzemelnek majd. Arra kérik a
közönséget is, ha előadásaikra látogatnak, melegen öltözzenek fel.
Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.
A hangszerek megfelelő tárolása miatt a Malom épületében minimum 12 oC fokot kell biztosítania a MIHŐ-nek. Az intézmény előreláthatólag
úgy tudja kigazdálkodni a tízszeresére emelkedett távhődíjat, ha októberben nem kérnek fűtést, csak november 2-től december 31-ig igénylik a 12 oC-os hőmérsékletet biztosító fűtést.
A szimfonikus zenekar próbáin klímaberendezéssel biztosítják majd a megfelelő hőmérsékletet.
A zenekar előadásait megtartják.

Miskolci Csodamalom Bábszínház
A bábszínház a már lekötött előadásait a színházteremben és a kamarateremben megtartja
hétköznap és vasárnapi is. Megmaradnak keddenként a Ringató foglalkozások, minden hónap
Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi
első szombatján a Mocorgó előadások, lehetőés Gyermekjóléti Intézmény (MESZEGYI)
ség szerint 2022. december 12-éig.
Az általuk működtetett bölcsődék továbbra is
Hétköznapokon fűtés és világítás nélkül prónyitva lesznek, de hétvégén – amikor a gyermekek bálják a készülő bábelőadásokat. Igyekeznek
nem tartózkodnak az épületben, és ahol ez megnövelni a külső helyszíneken megtartott előadáoldható – temperáló fűtés lesz, azaz csak olyan
sok számát. Az intézmény 2022. december 12. és
hőfokra melegítik fel az épületet, amely ahhoz
2023. január 8. között előadást nem játszik.
szükséges, hogy az épület ne hűljön túlságosan ki.
Temperáló fűtés lesz hétvégenként azokban az in- Miskolci Kulturális Központ
tézményeikben is, ahol az idősek nappali ellátása,
Az Ady Endre Művelődési Ház, a Gárdonyi Géza
valamint a szociális étkeztetés történik. Mindezek Művelődési Ház, a Görömbölyi Művelődési Ház,
mellett azokon a telephelyeken, ahol megoldható, illetve a Vasgyári Közösségi Ház bezár. A Művészintén temperáló fűtés lesz.
szetek Háza, 18 oC fok biztosítása mellett nyitva
Fontos, hogy a bölcsődékben és az idős benttart, az előre meghirdetett előadásokat meglakásos intézményekben a jogszabályban előírt
tartják.
hőmérséklet minden esetben biztosítva lesz a
gyermekek és idősek számára.
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
Október 21-étől nem fogadnak olvasókat a
Miskolci Nemzeti Színház
miskolci fiókkönyvtárak, dolgozóik a II. Rákóczi
A Nagyszínház épülete 2022. december 31-ig
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Központi épüátdolgozott működési elv és művészeti progletében folytatják majd a munkát, nyári nyitvaram mellett tart nyitva. A Kamara és a Játéktartás mellett, valamint havi szinten két szombaszín épületében csak temperáló fűtés lesz, ez a
ton biztosítják a szolgáltatást.

A fiókkönyvtárakban a könyvek megóvása miatt biztosítani kell a 12 oC fokos hőmérsékletet, a
megyei könyvtárban 18 oC lesz. A központi épület
2022. december 27. – 2023. január 3. között zárva tart.
Fontos, hogy a fiókkönyvtárak olvasói bérletükkel a központi épületben is igénybe vehetik a
könyvtári szolgáltatást.
Egyes városrészekben pedig heti egy alkalommal a helyi fiókkönyvtárak elé kiszállítják a
telefonon előre megrendelt könyveket, illetve
ezeken a pontokon a korábban kikölcsönzött
könyvek is leadhatók.
Herman Ottó Múzeum
A Herman Ottó Múzeum központi épülete a
Pannon-tenger Múzeummal továbbra is nyitva
áll majd a látogatók előtt, az egyéb kiállítóterek működése átmenetileg szünetel. A központi épületben rövidített nyitvatartással várják
a látogatókat. Ezeken túl a múzeum tulajdonában lévő gépjárművek havi futásteljesítményét is csökkentik, az eszközbeszerzéseket
szüneteltetik. A bezárt telephelyek dolgozói a
központi épületben és a raktárakban kapnak
feladatot.
A Múzeum bőröndkiállításokat is szervez
óvodák, iskolák, idősotthonok számára, azaz
előadásaikkal – igény szerint – helybe hozzák
a múzeumot. A Múzeumi Bolt hetente egyszer,
pénteken délutánonként áll a vásárlóközönség
rendelkezésére.
2022. október 15-én bezár: Petró-ház
2022. október 17-én bezár: Pele-lak
2022. november 1-jén bezár: Rákóczi Ház a Múzeumi Bolttal, Feledy-ház, Alkotóház, Thália-ház
Miskolci Városi Szabadidőközpont
A Sportcsarnok bezár, a Jégcsarnok továbbra
is nyitva tart. Zárva tart a Miskolci Sportiskola
Nonprofit Kft., a HCM Tornacsarnok és a Miskolci
Sportcentrum Kft. is.
A Diósgyőri Tanuszoda bezár. A Miskolci Atlétikai Centrum, az MVSC Sporttelep, a Papp
József Sporttelep, az Ifjúsági Sporttelep és
a Csorbatelep működése is szünetel, de ezen
sportlétesítmények kültéri része az esti kivilágítás lekapcsolása miatt csak nappal lesz használható.

További intézkedések még minden területen várhatók.
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Bűnbak
Még ma is együtt lennénk a férjemmel, ha nem viselkedett volna olyan borzalmasan velem. Mesélte a szomszéd
asztalnál ülő egyik barátnő a másiknak, aki szomorú arccal bólogatva hallgatta végig egy elrontott házasság keserű pillanatait. Bár igyekeztem kizárni magam a hallgatósági körből, de a hangos szó, az indulatos beszéd
frekvenciái csak áthullámoztak hozzám, akár akartam, akár nem. A kávékavargatásom sem kapcsolta
lejjebb a közvetítést, így hamarosan megtudtam azt is, micsoda szörnyű
alak volt ez a bizonyos férj. A kimaradásaival, a kedvtelenségével, a lustaságával, a céltalanságával, a türelmetlenségével. És a legfőbb vád mégiscsak annak bizonyult: hány szép évet vett el az életéből az illetőnek, ami
már bizony vissza nem hozható.
Azon mosolyogtam magamban – no persze illendően, nehogy az a vád
érjen, hogy nem vagyok empatikus a nőtársaim iránt –, hogy hányszor
hallottam már ilyen történeteket nőktől (férfiaktól) ugyanezeket a hibákat
felsorolva, csak más szereplőkkel, más helyen. Ugyanúgy kezdve, hogy ha
nem tette volna azt a másik, máig is boldogan élnénk, amíg az ásó és kapa
el nem választ. Pedig ha csak a bűnbakkeresésig jutsz el, az életed végéig
ugyanazt a sztorit mesélheted majd el a barátnődnek, csak éppen nem Bélával, hanem Ádámmal, Jánossal vagy azzal, aki éppen az utadba akad.
A bűnbakkeresésben és megtalálásában a magyar társadalom kiválóan teljesít. Már lassan nemzeti sportként szedjük össze minden területen,
párkapcsolatban, munkahelyen, társadalmi-gazdasági kérdésekben, ki a
hibás ezért vagy azért, ki és mi az, ami miatt rosszul élünk vagy rosszul
érezzük magunkat. Megértem én, hogy a feszültséget azonnal le lehet vezetni a bűnbakkeresésben, sőt még attól a nyomasztó tehertől is megszabadulunk vele, hogy az önreflexiónkat gyakoroljuk, hiszen önmagunk
felmentése szintén enyhült pillanatokat okoz.
És lássuk be, igazán jól meglovagolja ezt a nemzeti sportunkat a kormányzati politika. A kommunikációs szakembereik kiváló pszichológusok, mert akárhová is nézek, bármilyen platformon is kutatok, azonnal
szembejön velem egy jól bevált bűnbak, ami már nekem – szlengben
mondva – a könyökömön jön ki, de pár millió embernek még mindig
napi szellemi táplálék. Így az sem véletlen, hogy újra előkerült a bűnbakteremtés nagyágyúja, a nemzeti konzultáció.
Én azt vallom: a bűnbak minden esetben egy zsákutca. Hiszen nem
járul hozzá a probléma azonosításához, a felelősségvállaláshoz, a változtatás igényéhez, a megoldások kereséséhez. Nem ad lehetőséget arra,
hogy újat, jobbat, prosperálót hozzunk létre, csak arra alkalmas: a felelősséget ledobva magunkról, ugyanabban a posványban toporogjunk
tovább, ugyanazt a pocsolyát hozzuk létre újra és újra az életünkben.
Vajon létezik-e szabadság felelősségvállalás nélkül? Ha beírjuk a
Google keresőjébe a szabadság szobra kifejezést: látható, sok ezer művészt ihletett meg ez az eszme. A felelősség emlékművét azonban még
senki sem alkotta meg. Bár persze sokan mosolyognak most, milyen
fából vaskarika lehet a felelősség szobra, de nekem az a meggyőződésem: abban a világban, ahol ennyire nem fontos ez az emberi erény, ott
továbbra is tobzódhat a manipuláció.
MAROS ÉVA

Bő egy hete rohamozzák
meg nap mint nap az elkeseredett fogyasztók a miskolci
földgázelosztó társaság ügyfélszolgálatát.

Idén augusztusban a Technológiai és Ipari Minisztérium Munkavédelmi Irányítási
Főosztálya készített egy listát,
amelyen a legveszélyesebb magyarországi szakmákat sorolja. A Top 5-ben olyan ágazatok
vannak, mint az építőipar, a mezőgazdaság, a raktározás-szállítmányozás és az egészségügy.
Ha azonban októberre aktualizálnák a listát, biztos, hogy az
MVM ügyfélszolgálati munkaköre is az élbolyba kerülne.
Csekkbotrány
Mióta kijöttek a legújabb
számlák, tömött sorok állnak
az MVM ügyfélszolgálata előtt
Miskolcon – de más városok
esetében is hallani ilyen híreket. Sokan nem csak feldolgozni, de kifizetni sem tudják
a kézhez kapott csekket. Kérdések vannak, az ügyfélszolgálatra azonban szinte lehetetlen bejutni. Az állapot már több mint
egy hete fennáll: a sor csak nem
akar elfogyni. Van, aki már sokadszor kényszerül beállni,
hogy jelezhesse a szolgáltató
felé a problémáit, feltegyen kérdéseket.

kezdődött parkrekonstrukciós
munkákkal egyszerre fognak
befejeződni jövő tavasszal.
A munkálatok egyébként
Miklós Viktor szerint a megfelelő ütemben haladnak: az
őspark területén már elkészültek az új sétányok, és kikerültek
az új kandeláberek is, a Barabits sétány esetén pedig befejeződött a közművek cseréje,
rövidesen megkezdődik az új
sétány kialakítása is.
– A Csónakázó-tó partfalát
támfalépítéssel erősítették meg,
ez a munka már elkészült, de jól
haladnak a geometrikus park és
a tó körüli sétányok munkálatai is, legutoljára a Dehmel sétány burkolatát fogják felszedni
és cserélik újra – mondta el az
osztályvezető. A tó köré új utcabútorokat és kandelábereket
telepítenek, a tó mentén WPC
burkolatú
napozóteraszokat
és konzolos stégeket alakítanak ki. „A Kilátó tér nemcsak
a meglévő szökőkút, és tó felé
nyújt majd kilátást, hanem a
rekreációt is szolgálja padokkal, valamint két ivókúttal” –
hangsúlyozta. Felújítják a településrész frekventált utcájának
számító Barabits sétányt, új beton térkőburkolatot kap, és a
teljes közműhálózat megújul.
Új kandeláberek és utcabútorok
kerülnek kihelyezésre. A sétány

Naponta igen sokan várakoznak azért, hogy tájékoztatás kapjanak az MVM-től. Fotó: Mocsári László

– Azért vagyok itt, mert szerintem túl magas számlát kaptam,
nem értek hozzá, nem tudom,
mi lehet az oka ennek – mondja
a Miskolc Tv stábjának a helyszínen Hajdú Edit. – Pénteken is itt
voltam már, kilenc órakor álltam
be a sorba. Kettőig van ügyfélfogadás, de nem sikerült bejutni és
elmondani a problémámat, mert
bezárták az orrunk előtt az ajtót.
Én még valamennyire bírok állni,
de volt a sorban egy nyolcvan
éves bácsika is, aki könyörgött,
hogy segítsenek neki, de őt sem
engedték már be – részletezi a
hölgy, aki az általa tapasztalt eljárást aljasságnak véli.
– Nem tudjuk, hogyan számolnak azoknak, akik havonta dik-

Az MVM Csoport megkeresésünkre írásban azt a választ adta,
hogy nem érdemes feltétlenül váltani, hiszen a rezsicsökkentett áron
igénybe vehető kedvezményes mennyiség a gázfelhasználás módjától függetlenül egységes. A csak fűtési és a vegyes földgázfelhasználási profilok között havonta csupán néhány köbméter eltérés van. A
közleményben az is állt, hogy a miskolci ügyfélszolgálati iroda hétfőtől
péntekig minden nap a lakosság rendelkezésére áll. A sorban állás elkerülése érdekében azonban az önkiszolgáló ügyintézési felületeket
és a mobilapplikáció használatát javasolták. A részletes tájékoztatás
érdekében egy olyan oldalt is kialakítottak, ahol árkalkulátor, számlamagyarázó funkció is található.

Iszaptalanítják a Csónakázó-tavat

Napokon belül megkezdődik a miskolctapolcai Csónakázó-tó iszaptalanítása – a munkálatokkal kapcsolatban tartott
tájékoztatót szerdán a polgármesteri hivatal pályázati főosztályának vezetője. Miklós Viktor emlékeztetett, a „Zöldváros
kialakítása
Miskolc-Tapolca
akcióterületen” című projekt
részeként megújul a Csónakázó-tó a hozzá kapcsolódó sétányokkal, megszépül a tapolcai
őspark jelentős része, felújítják
a terület víz-, szennyvíz- és csapadékvíz-csatornáit, illetve az
elektromos hálózatot, valamint
új pavilonokat, utcabútorokat is
telepítenek majd.
– A Csónakázó-tóból körülbelül 2000-2500 köbméter, az
elmúlt évtizedek során felgyülemlett iszapot távolítanak majd
el úgynevezett úszókotrók segítségével. Az így kitermelt iszapot
a kivitelező először a nagy parkolóban fogja szikkasztani, ezt
követően pedig elszállítja majd
Miskolctapolcáról – mondta
el az osztályvezető, aki kiemelte, a munkálatok a márciusban
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NÉZŐPONT

A munkákkal kapcsolatos vállalkozói szerződést a
napokban írta alá Veres Pál
polgármester, a feladatot a következő hónapokban folyamatosan végzi a kivitelező.

aktuális

keleti oldalán a kor követelményeinek, valamint a helyi építészeti előírásoknak megfelelően
modern pavilonokat alakítanak
ki, a terület adottságait és környezeti sajátosságait is figyelembe véve. A kerítést magasra,
középmagasra növő cserjékkel
takarják el, cél egy Piactér kialakítása.
Teljesen felújítják, beton térkővel lesz burkolva a Tó sétány,
amely a Barlangfürdő előtti új
Piacteret és a Csónakázó-tóhoz
kapcsolódó Kilátó teret egyenes vonalban, akadálymentesen
köti össze. A parkrészen épül
egy akadálymentes nyilvános illemhely, komfortpont. A meglévő sétányok mellett a zöldfelületbe beugró, új pihenőpadokat
helyeznek ki. A tanösvényre a
tervek szerint egyedi tervezésű
tanösvénytáblákat helyeznek el,
ezeken bemutatva az értékes,
idős fákat, a park történetét és az
állatvilágot, valamint az új ültetésű cserje‐ és évelőfajokat.
A „Zöldváros kialakítása Miskolc-Tapolca
akcióterületen”
című projekt 100 százalékos
mértékben az Európai Unió és
a magyar állam támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A támogatás összege
1 093 226 027 Ft.
TAJTHY ÁKOS

tálnak. Csak a fűtésre érvényes
a fogyasztás, a főzésre vízmelegítésre nem? Hogyan kalkulálnak a
nyári szezonra? Mindenfélét hall
az ember, tájékoztatás hiányában
nem tudjuk, mi a valóság. Azt
mondják, hogy ennyi meg ennyi
a számla, és kész. Ez az egyedüli,
amit közölnek velünk. Mindent
kikapcsoltam, ami létezik, de félek, így sem tudom majd befizetni a számlákat.
Az eset nem egyedüli
– Régi bérházban lakunk,
amin nincs új külső szigetelés. Az
egész életünket végigdolgoztuk,
és vénségünkre itt vagyunk, hogy
se enni nem tudunk, se megmelegedni – panaszolja özvegy Borbély Gyuláné, aki saját bevallása
szerint „konyhalakó”, mert a szobákban már nem fűt, és a konyha a legmelegebb helyiség a földszinti lakásában.
– Mélységesen fel vagyok háborodva, úgy érzem, a valóságtól
igencsak elrugaszkodott árakat
akarnak behajtani rajtunk. Nyáron szerintem senki sem annyira
abnormális, hogy 42 fokos melegben fűtsön, akkor mégis hogyan jön ez ki?

Azt tartaná korrektnek, ha valamilyen tájékoztatást nyújtana
legalább a szolgáltató. A szomszédjával ugyanis összehasonlították a számláikat, és azt tapasztalták, hogy egyiküknek kicsit
alacsonyabb, míg a másiknak
valamivel magasabb egységáron
számoltak.
– Nem csak az érdekel, milyen
a fűtőértéke az elhasznált gáznak.
Azt is szeretném tudni pontosan,
hogy hány köbméter a fogyasztásom, meg azt, hogy egy köbméter mennyibe kerül – fogalmaz.
Tizenhét fokos fordulat
Többen arra panaszkodtak,
hogy betegen is sorba kell állniuk, mert ez az egyetlen reményük, hogy információhoz jussanak.
– A férjemmel együtt jöttünk
Sajószentpéterről, bár ő alig
bír állni. Mi fával fűtünk, ezért
mindig 5-6 ezer forintot fizettünk. 16-17 fokban vagyunk
otthon, hogy spóroljunk, erre
kikapunk most egy 30 ezer forintos gázszámlát – mondja a
Miskolc Tv kameráinak Édelmann Lászlóné a felindultságtól
elcsukló hangon.
B. M.

Érdemi segítséget kér Miskolc
Az önkormányzatok csődjére
játszik a kormány? – érdemi
segítséget kérnek az önkormányzatok, hogy fenn tudják
tartani legalább az alapellátást. Óvodák, szociális intézmények, városüzemeltetés
került veszélybe.
Sajtótájékoztatót
tartott
szerdán Szarka Dénes, a Velünk a Város frakióvezető-helyettese, aki az önkormányzatok jelenlegi helyzetéről és a
várható kilátásokról beszélt.
A politikus felelevenítette: a
tavaszi választások előtt a kormány hatalmas mennyiségű
pénzeket osztott ki, de a választási költekezés következtében „gyakorlatilag majdhogynem teljesen kiürült az
államkassza”. Hozzátette, bár
az intézkedések egy részét az
ellenzék is szükségesnek tartotta, de már akkor figyelmeztettek: a fedezet nélküli,
átgondolatlan választási költekezésnek meglesz a böjtje az
év második felében.
– Sajnos így is lett. Az év elején kiosztott pénzek most, az
infláció elszabadulásával rendkívül hiányoznak az államkasszából – mutatott rá a frakcióvezető-helyettes, hozzátéve:
ráadásul azok pénze is elérték-

telenedett mostanra a regionálisan is kiemelkedő infláció
miatt, akik részesültek a választási pénzosztásból.
Azt is elmondta, hogy a
kormányzati megszorítások
mostanra az önkormányzatok kötelező és önként vállalt
feladatait is érintik. Előbbihez
tartozik például az óvodai, a
szociális ellátás, a városüzemeltetés, illetve a gyermekjóléti, alapegészségügyi szolgáltatások. Önként vállalt feladat
a Miskolc esetében első helyen
nevesített idősek támogatása.
– Most valójában ezeket
lehetetleníti el a kormány –
hangsúlyozta Szarka Dénes.
Merthogy szeptember 30án megtudták az önkormányzatok, hogy október 1-jétől körülbelül a tízszeresére
emelkedik az önkormányzati
intézmények által fizetett távhőszolgáltatás ára.

– Ezt egyszerűen nem lehet
kigazdálkodni, de nemcsak
Miskolc, hanem egyik önkormányzat sem tudja maga
fedezni. A kormány azonban nem kommunikál. Óhatatlanul felmerül a kérdés:
az önkormányzatok csődjére spekulálnak, és távlati cél
az önkormányzatiság felszámolása Magyarországon? Ezt
nem látjuk, ahogy azt sem,
hogyan próbálna segíteni –
fogalmazott.
Az viszont feltűnő számukra – tette hozzá –, hogy „van
azért pénz az államkasszában,
ha nagyon akarják”: a Vodafone felvásárlására több százmilliárd forintot fordítanak,
ahogy van pénz „álnemzeti
álkonzultációra” is.
– Mi azt szeretnénk, hogy
a kormány érdemi segítséget adjon az önkormányzatoknak. És szeretnénk végre
tisztán látni, hogyan fogjuk
túlélni ezt az évet. Mert míg
a kormány az egyik kezével
elbábozza a rezsicsökkentést,
addig a másik kezével éppen
az óvodásoktól, a nyugdíjasoktól, a szociális ellátásra
szorulóktól veszi el a pénzt –
szögezte le a Velünk a Város
frakcióvezető-helyettese.
KUJAN ISTVÁN
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Kobold Tamás emlékére
Még a decemberi kora délutáni világosban ültünk le
beszélgetni Tamás szobájában. A szokásos időközi
„raportra”, kimért időre.
Jolika, az örökös titkárnő,
legalább háromszor kérdezte meg, kérünk-e még
teát. Ám hiába próbálta
diszkréten jelezni a fogadás
végét, hasztalan tette, ez az
audiencia hosszabbra sikerült. Majd mi más tehetett,
lekapcsolta a villanyt a szobájában és elköszönt.
Kobold Tamás – minden
elődjétől eltérően – egy folyamatosan töprengő, ám mégis határozott egyéniség volt.
Mindenki tudta, ő bármikor,
bárhol feltűnhetett a hivatalban. Már alpolgármesterként is
gyakran bebolyongta a városházát, hogy elbeszélgessen az
aktuális ügyekről. Inkább házhoz ment, mintsem bárkit is
magához rendeljen. Politikusként lett kétszer is megválasztott polgármester. Miközben
kitapasztalta, ezek a pozíciók
nem mindig kompatibilisek.
Már az első ciklusa idején csábították a parlamentbe, de nemet tudott mondani. Úgy gondolta, két lovat egyszerre senki
nem tud megülni, hiába is szeretné. Különben nem is hagyta
volna cserben szeretett városát,
Miskolcot.
A szobája egy kisebb várostörténeti múzeumnak is beillett. Ízlése szerint csaknem

összes elődjének a portréját kitette a falra. Bevallotta, maguk
között elbeszélgetnek. Történészként nemcsak a kedvenc
Diósgyőri várának rendbetételét támogatta, de elődjei tetteit és mulasztásait is precíz
alapossággal tanulmányozta.
Nemegyszer elmondta, sok látványos beruházás nem fűződik
majd a nevéhez, hiába mentegetőzik, az ő idejében elsősorban a hiányzó és az elöregedett
közműhálózatot kell kiépíteni.
Rá maradt az utak felújítása,
a sáros kavicsos városrészek
aszfaltozása és az ivóvíz- és a
szennyvízcsatorna fektetése.
Szigorú, racionális gondolkodásmódja ellenére igazán
romantikus alkat volt. Keresztény szellemisége nem viselte
el az értelmetlen látszatájtatosságot. Karitatív tevékenysége
emlékét őrzi a város legsikeresebb szociális szolgáltatója,
a miskolci Máltai Szeretetszolgálat.
Saját archívumomban kerestem rá közös képeinkre. Nem csak hangoztattad a
Kassa és Miskolc gazdasági
tengely fejlesztését. Ha a szlovák köztársasági elnök átugrott a Búza téri piacra lacipecsenyézni, te vártad az olajos,
zsírszagú standoknál. Ha úgy
gondoltad, ideje a hámori Szeleta-barlangnak egy országos hírverést kelteni, felcsaltál
minket a helyszínre. Jolika jól
őrizte az irodádat, de ha mégsem, akkor magad néztél kö-

Népszámlálás

2022. október 1-16. között
van lehetőség a népszámlálási kérdőívek online kitöltésére.

Kobold Tamás. Fotó: hirado.hu

rül a hallban, vár-e valaki bebocsájtásra. Utánozhatatlan
munkatempót diktáltál magadnak, amit később megsínylett az egészséged. Toltad a bevásárlókosarat, sűrűn láttak a
piacon vagy a nagy áruházakban. Ezek voltak az igazi fogadóórák. Olyan nem volt, nem
történhetett meg, hogy bárkit is elküldjél magadtól. Igen,
ne is tagadd, látszott, élvezted
ezt a megérdemelt, kiérdemelt
népszerűséget. Rászolgáltál.
Akkor, azon az estébe nyúló beszélgetésen, a kedvemért
felpróbáltad a polgármesteri
láncot. Büszke voltál rá, hogy
elkészíttetted a csodálatos kis
tarsolylemezekkel
díszített
ék
szert. Méretedre szabták, s
megnyugtattál, ez az utánad
jövőkre is jó lesz. Elárultam,
láttam a város napján már rajtad, ahogyan a mazsorettek
előtt ezzel a nyakadban vonul-

tál. Meg is mosolyogtuk, amikor a lányok megálltak táncolni, te pedig észre sem vetted,
csak mentél tovább. Egyedül.
Végül ketten maradtunk a
nagy irodádban. Együtt ballagtunk le a kihalt hivatalból.
Körülnéztél a titkárságon, kikapcsoltak-e minden gépet.
Gondosan magad oltottad le
a lámpákat még a folyosón is.
A portásnak előre köszöntél.
Búcsúzóul jegyezted meg, magunk után ne hagyjunk rendetlenséget…
Kobold Tamás elhunyt
2022. október 2-án
Temetési búcsúztatása: 2022. október 14-én 10
órakor a diósgyőr-vasgyári
Szent István római katolikus templomban lesz.
11 órától kezdődik a temetői szertartás.

Sok megkeresés érkezik a
KSH-hoz és az önkormányzathoz az online kitöltéshez
szükséges belépési kódot
tartalmazó levelek kapcsán.
Akik nem kaptak levelet
és a kódigényléssel vagy a
kérdő
ívek kitöltésével kapcsolatban van kérdésük, azt
az alábbi elérhetőségeken
tehetik fel: KSH Információszolgálata: 06-1-345-6789,

nszcc@ksh.hu. Ha valaki
nem találja az egyedi belépési
kódot tartalmazó levelét, akkor a www.belepes.nepszamlalas2022.hu oldalon tud újat
igényelni, ügyfélkapus azonosítást követően. Az igénylés során az elektronikus
űrlapon meg kell adnia: az
e-mail-címét, amelyre a kód
meg fog érkezni; azt a lakcímet, amelyre vonatkozóan a
kérdőívkitöltés történik. Ha a
posta egy másik címhez tartozó borítékot dobott a postaládába, akkor nem szükséges új kódot igényelni.

Udvariassági látogatás
Balogh Csaba, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
volt közigazgatási államtitkára jövő januártól lesz
Magyarország rendkívüli és
meghatalmazott nagykövete
Szlovákiában.
Ezért most a határmentén
elhelyezkedő településekre látogat. Október 4-én Veres Pál
polgármester látta vendégül a
leendő nagykövetet. A miskolci találkozón a város múltjáról
és jelenéről tárgyaltak, de áttekintették a borsodi megyeszékhely és Kassa kapcsolatát
is. Egyetértettek abban, hogy a
határmenti települések közötti együttműködés érdekében a
térséget kell fejleszteni. Például

Balogh Csaba és Veres Pál

a vonatközlekedés és az úthálózat további korszerűsítésére
van szükség. Emellett Balogh
Csaba és Veres Pál egyeztettek
a kulturális, turisztikai és európai uniós pályázati lehetőségekről, illetve a Volvo Kassára
települése kapcsán a gazdaságfejlesztéssel összefüggő feladatokról is.
MN

Hirdetés

Megjelent a rendelet az új
távhődíjakról és a távhő
szolgáltatók támogatásáról
A távhőszolgáltatást igénybe vevő fel
használók három kategóriába sorolhatók:
lakossági felhasználó; külön kezelt intéz
mény (például: önkormányzati intézmé
nyek, óvodák iskolák, kórházak, egyetem
stb.); egyéb felhasználó.
A lakossági felhasználók és a külön ke
zelt intézmények által fizetett távhőszolgáltatási díjat – mint legmagasabb hatósági
árat – a technológiai és ipari miniszter rendeletben állapítja meg, és ennél magasabb
díjat nem lehet alkalmazni.
A távhőszolgáltatás egyéb felhasználói
díjtételeit a hőszolgáltató állapítja meg önköltségszámítás alapján.
2022. október 1-jén hatályba lépett
a 20/2022. (IX. 30.) TIM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak
és a külön kezelt intézménynek nyújtott
távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet,
valamint a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet
módosításáról.
2022. október 1-jétől A LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK DÍJ
TÉTELEI NEM VÁLTOZTAK,
távhőár-támogatásban ezen időponttól már
csak a lakossági felhasználók részesülnek.

A lakossági díjtételek, amelyek változatla
nok maradtak:
A rendelet szerint a lakossági felhasználók
díjtételei 2022. október 1-jétől nem változnak,
maradnak a 2012. február 1-jétől érvényes díjtételek:
• bruttó alapdíj: 285,71 Ft/lm3/év,
• bruttó hődíj: 2 598,75 Ft/GJ,
• bruttó vízfelmelegítési díj: 760,20 Ft/m3
2022. október 1-jétől változnak a külön ke
zelt intézmények hatósági díjtételei:
A technológiai és ipari miniszter rendelete
alapján a külön kezelt intézmények esetében:
• alapdíj: 528,36 Ft/lm3/év + 5% ÁFA
– nem változik.
• alapdíj: 15 539 809 Ft/MW/év + 5% ÁFA
– nem változik.
• hődíj: 3 441 Ft/GJ + 5% ÁFA összegről
30 825 Ft/GJ + 5% ÁFA összegre emelkedik.
• vízfelmelegítési díj: 999,04 Ft/m3 + 5%
ÁFA összegről 7297,36 Ft/m3 + 5% ÁFA
összegre emelkedik.
Egyéb felhasználók díjtételei:
A nem hatósági áras egyéb felhasználók
távhőszolgáltatási hődíjának és használati meleg víz felmelegítési díjának változása
2022. november 1-jétől várható, melyet a MIHŐ
Kft. legkésőbb 2022. október 15-éig közöl az
érintett felhasználókkal.

Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:
l üzemvezető l műszakvezető
l értékesítő (építőipar)
l villamossági karbantartó
l CNC gépkezelő (esztergályos, marós)
l targoncavezető
l betanított gépkezelő
l termelési munkatárs
Amennyiben bármelyik munkakör felkeltette érdeklődését,
kérjük, jelezze nekünk, felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Részletesebb állásajánlatainkról honlapunkon tájékozódhat:

www.myhrteam.hu
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

Elérhetőségeink: +36 46 612 212,
jelentkezes@myhrteam.hu,
3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt./3.
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Kényelmesebb, ha meg sem szólalunk?
Miskolcon, de országszerte ismét megmozdultak a
pedagógusok és a diákok: a
borsodi megyeszékhelyen figyelemfelkeltő performanszt
tartottak.

Veres Pál polgármester

Változatos
program
A Művészetek Házában
rendezték meg pénteken
az idei Nemzedékek Találkozóját.
Miskolc, egészen pontosan a Művészetek Háza
adott otthont pénteken a
Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei és Miskolc Városi
Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Szövetsége, valamint a helyi
önkormányzat által megszervezett
Nemzedékek
Találkozójának. Az idősek
hónapja apropóján megrendezett eseményen változatos zenés-táncos programmal szórakoztatták az
érdeklődő szépkorúakat.
A Nemzetiségek Találkozóján először Veres
Pál, Miskolc polgármestere köszöntötte a megjelenteket, aki arra hívta
fel a figyelmet, hogy Miskolc még a nehéz gazdasági helyzetben is mindent
megtesz az idősekért is.

A fővárosban pedig több
tízezres tüntetést szerveztek
a magyar oktatási rendszer
tarthatatlansága és a tanárkirúgások miatt. Fekete szigetelőszalaggal leragasztott száj,
befogott fül, letakart szem;
mint aki nem lát, nem hall, és
nem beszél – az akcióban részt
vevő pedagógusok szerint
ilyennek szeretné látni az oktatási vezetés és a magyar kormány a tanárokat. Közel negyven tanár sorakozott fel némán
szerda reggel 7:45-kor a miskolci gimnázium előtt.
– Azt szerettük volna szimbolikusan kifejezni, hogy lényegében elvették a szólásszabadságunkat, a véleménynyilvánítási
jogunkat – mondta lapunknak
Pilz Olivér, a Miskolci Herman
Ottó Gimnázium tanára. – Azt
látjuk ugyanis, hogy aki ma a
közoktatásban elmondja a véleményét, az lényegében kikerül az oktatásból, kirúgják. A
csendben maradással pedig azt
akartuk kifejezni, hogy úgy tűnik: a kormányzatnak az a kényelmesebb, ha meg sem szólalunk.
A tanárok évek óta szajkózzák, hogy óriási gondok vannak a magyar oktatási rendszerben. Idén – 2016 után
először – újra országosan
sztrájkoltak, sztrájkolnak.

– Hosszú évek óta mondjuk, hogy nincs oktatáspolitika; inkább felváltotta egyfajta
struccpolitika, ahol nem foglalkoznak az oktatással, nincsenek tervek, csak annyi,
hogy minél kevesebb pénzből
próbálja megúszni a problémákat a kormányzat – fogalmazott Pilz Olivér.
Idén többedszerre nyúltak a
sztrájk eszközéhez, hogy érdekeiket megpróbálják érvényesíteni,
szerdára országos pedagógus
sztrájkot hirdettek. Rengeteg iskola csatlakozott, legalább 10-15
ezren sztrájkoltak.
– Ehhez mindenkinek joga
van. A pedagógusokét próbálják ellehetetleníteni, láthatatlanná tenni. Nagyon sokakat
feltüzelt azonban, ami a Kölcsey gimnáziumban történt, és
csak azért is beleállnak a polgári engedetlenségbe. Egyszerűen tarthatatlan, ahogy a kormány bánik a pedagógusokkal,
nemcsak anyagi, de erkölcsi téren is – hangsúlyozta.
A miskolci események sora
még szerda délután folytatódott:
a diákok Alaptörvényben foglalt jogaira hívja fel a figyelmet
az a beadvány, amit a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) és
a Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezetének (PDSZ) képviselői nyújtották át az Alapvető
Jogok Biztosának regionális kirendeltségén. Az abban foglaltak
szerint a diákokat sérelem éri a
tanárhiány miatt.
– Nincs elegendő szakképesítéssel rendelkező tanár.
A problémák ma már annál a

Hatvanan találhatnak munkát
Közel hatvan olyan pozíciót találtak a Miskolc
Holding Zrt. tagvállalatainál, ahol fürdős munkavállalók helyezkedhetnek el.Összesen 110
munkavállaló kényszerű
elbocsátását jelentette be
hétfőn a Miskolci Fürdők
Kft.
A döntést az elszabadult
energiaár-emelkedés miatt
volt kénytelen meghozni a
cég. Ugyanakkor, hogy segítsék kollégáik elhelyezkedését, egyeztettek a Miskolc Holding Zrt.-vel arról,
hogy a tagvállalatoknál
meglévő nyitott pozíciókat
felajánlják az egyes szakterületek dolgozóinak.
– Közel hatvan olyan
pozíciót találtak a tagvállalatoknál, amiknek a betöltésére tudunk delegálni
munkavállalót – mondta
a Miskolc Televíziónak a
Miskolci Fürdők Kft. ügyvezetője kedden.
Németh Judit kiemelte,
mindent megtesznek annak
érdekében, hogy valamen�nyi dolgozójuknak legyen
munkája.
Kezdeményezték például a Miskolci Paktum Iroda bevonását azért, hogy a
létszámleépítéssel érintett
állásokban dolgozó kollégák mihamarabb új állást
találjanak. És megkeresték
a Miskolc környéki multinacionális cégeket, az egyik

részéről már meg is kapták azon pozíciók listáját,
ahová embereket várnak.
A vállalat munkaerő-kölcsönző bevonása nélkül felveszi az embereket.
Ugyanakkor a fürdőknél gépészekre, diszpécseri
szolgálatra vagy éppen biztonsági őrökre továbbra is
szükség van – ha kisebb létszámban is, de őket továbbra is foglalkoztatják.
– Valamennyi munkavállalónkat várjuk vissza,
amint rendeződik a helyzet
– húzta alá Németh Judit.
Ahogy arról hétfőn beszámoltunk, a Miskolci
Fürdők Kft. október 3-ától
átmenetileg szünetelti fürdőszolgáltatásait az Ellipsum Élményfürdőben,
mert a fürdőkomplexum
kivitelezője folytatja a korábban megkezdett garanciális javításokat.
Az ügyvezető elmondta, a sakkmedence burkolata olyannyira jól vizsgázott az elmúlt hónapokban,
hogy ezt alkalmazzák majd
a többi – külső és belső –
medencénél. A tervek szerint decemberben befejezik
a munkát, majd következik
a próbaüzem.
Az Ellipsum Strandfürdőben – korábbi nevén
Miskolctapolcai Strandfürdőben – több mint egy évvel ezelőtt leégett az egyik
infraszauna, most megkezdhetik ennek bontását

Lényegében elvették a szólásszabadságunkat, a véleménynyilvánítási jogunkat. Fotó: Juhász Ákos

szülőnél, aki többet vár el az
oktatástól, mint puszta gyermekmegőrzés, kiüti a biztosítékot – hangzott el a Tudomány és Technika Háza
főbejárata előtt tartott flashmobon felszólaló Szűcs Tamástól, a PDSZ regionális ügyvivőjétől. Molnár Zoltán, a PSZ
megyei elnöke felidézte: idén
januárban és márciusban tízezrek sztrájkoltak a köznevelés
és közoktatás dolgozói közül. –
A kormányzat válasza erre az
volt, hogy kiherélte a sztrájkjogot arra hivatkozva, hogy sérül
a gyermekek oktatáshoz való
joga, melyet az Alaptörvény
rögzít – fogalmazott. Feltette
a kérdés: „ha a megbecsültség
hiánya elriasztja a jelenlegi és
leendő kollégákat a pályáról,
akkor holnap ki fog tanítani?”
A boríték a PSZ Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves
megyei, illetve a PDSZ regionális szervezetének a beadványát

tartalmazta. Mellékletként csatolták azt a több oldalnyi problémaösszesítést, amit a Borsodban
dolgozó PSZ-titkárok gyűjtöttek össze pár nap alatt. Mindez
tartalmazza, hány tanár hiányzik tételesen a három megyéből – ami a felszólalók szerint
jóval több pedagógust jelenthet
a valóságban. A beszédek után
a szónokok közösen adták át a
kirendeltség vezetőjének a beadványt az oktatás világnapja alkalmából.
A fővárosban több tízezres
tüntetést tartottak a pedagógusok és a diákok – a legóvatosabb
becslések szerint is legalább 10
ezren tüntettek, mások szerint
akár 20, 30 ezres is lehetett a
tömeg. Lezárták a Margit hidat
az oktatás helyzete miatt tüntetők, a demonstrálók elfoglalták
mind a négy forgalmi sávot és
a villamossíneket is, a hidat teljes szélességében és lényegében
hosszában is megtöltötték.

– Tüntetni fogunk tanárainkért, hogy valóban meg legyenek becsülve, hiszen ha nincs tanár, nincs oktatás és akkor jövő
sincsen – közölték az esemény
meghívójában. Törley Katalin, a
Kölcsey Ferenc Gimnázium kirúgott tanára arról beszélt, hogy
évek óta küzdenek az arrogáns
hatalommal. A tanárhiány miatt
az oktatási rendszer összeomlott,
és maga alá temet mindenkit. Két
követelésük van: a sztrájkjog vis�szaállítása és a bérrendezés. Választ azonban nem kaptak a hatalomtól, csak fenyegetést.
A diákok képviseletében egy
fiatal azt mondta, hogy „hatalmas erő a miénk, és mi vagyunk
a többség”, amely normális, szabad és emberközpontú oktatást
szeretne. Habár – mint mondta
– sokan szeretnék őket megfélemlíteni, de nem szabad feladni. – Nem tehetjük, mi vagyunk
a remény – húzta alá.
KUJAN ISTVÁN

Megmentenék a szakrendeléseket
Bartha György és Bazin Levente továbbra is attól fél: a megyei
központi kórház bezárja a Vasgyárban zajló járóbeteg-ellátást ezzel több tízezer miskolci
életét megnehezítve.

Németh Judit. Fotó: Juhász Á.

és helyreállítását. A munka
miatt a wellnessrészleg október 3-ától nem látogatható.
A mindenkit sújtó energiaválság és infláció, a magas gáz és villamos áram
ára miatt október 10-étől
– határozatlan ideig – szünetelteti a fürdőszolgáltatást a Miskolctapolca Barlangfürdő és a Selyemréti
Strandfürdő is. Németh Judit, a Miskolci Fürdők Kft.
ügyvezetője
elmondása
szerint csak az előbbi esetében közel hétszeresére –
135 forintról 900 forint fölé
nőtt – a földgáz köbméteréért fizetendő összeg.
– Ez egyszerűen kigazdálkodhatatlan. Amint változik a helyzet, és újra gazdaságosan üzemeltethető a
fürdő, azonnal szeretnénk
indulni – emelte ki Németh
Judit.
KI

A politikusok részletes tájékoztatást várnak, emellett petíciót is indítottak az ügyben.
Aláírásgyűjtést indítanak a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórház Diósgyőri Szakrendelőjének megmentése érdekében a Velünk a Város-frakció önkormányzati képviselői.
Bartha György és Bazin Levente,
MSZP-s politikusok mindezt a
helyszínen megtartott sajtótájékoztatón jelentették be hétfőn.
A két politikus nem először állt
az Örös utcai épület elé: már júliusban figyelmeztettek arra, hogy
olyan pletykák keringenek a városban, melyek szerint bezárják
vagy leépítik a szakrendelőt. A
városvezetés ekkor levélben érdeklődött a híresztelés igazságtartalma felől. A kórház akkori reakciója szerint viszont erről
nincsen szó: csupán a felhalmozódott szabadságok kivétele miatt érezhetőek átszervezések.
Bazin Levente emlékeztetett,
egy héttel ezelőtt újabb tájékoztatót tartottak ugyanezen
a helyen, akkor azt mondták,
hogy úgy tudni, már a szülészet-nőgyógyászati és a szemészeti szakrendelés sem üzemel
az épületben. „Nyilván ezt továbbra is különféle indokokkal
magyarázzák, de ha valami hetek, hónapok óta zárva van, azt

Bazin Levente és Bartha György. Fotó: Juhász Ákos

én csak bezárásként tudom értelmezni” – mondta el.
Bartha György hozzátette,
most arról kaptak információt,
hogy újabb szakrendelések költöznek el a vasgyári épületből.
Elkeserítő, hogy pontos információt továbbra sem kap sem
az önkormányzat, sem a lakók,
jóllehet, a járóbeteg-szakrendelés megszüntetése több tízezer
miskolci életét keserítené meg.
– Mivel információ nincsen,
úgy döntöttünk, aláírásgyűjtésbe kezdünk: szeretnénk, hogy a
miskolciak és azok, akik a tér-

ségben érintettek, kifejezhessék:
a szakrendeléseknek a jelenlegi
helyen kell maradniuk! – mondta Bartha György, aki Kiss János
országgyűlési képviselőhöz (Fidesz-KDNP) és a város ellenzéki önkormányzati képviselőihez
is szólt. Azt kérte tőlük, hogy ne
hallgassanak, ne hagyják cserben a választókat.
Az aláírásgyűjtés a szakrendelő előtt kezdődött, a további
helyszínekről pedig a politikusok a saját Facebook-oldalaikon
fognak beszámolni.
TAJTHY ÁKOS

Cáfolják a bezárásról szóló híreket
Nem tervezték, és jelenleg
sem tervezik a diósgyőri szakrendelői tevékenység megszüntetését, annak bezárását - reagált a
sajtótájékoztatón elhangzottakra közleményben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház.
Ebben emlékeztetnek, az intézmény jelenleg 3 városban,
6 telephelyen látja el feladatait, „egyetlen telephely megszüntetésére sem került sor az

elmúlt években, és azt nem is
tervezzük.
- Ugyanakkor a betegforgalmi
adatok, az aktuális létszámhelyzet (szabadságolások) és immáron az energiafelhasználási
szükségletek is olyan tényezők,
amelyek mentén szükség szerint az ellátásszervezés módosulhat, miként módosult eddig
is például a szabadságolás vagy
a Covid-járványhelyzet időtartama alatt”- fogalmaznak.
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SzolgáltatóHÁZ
Telefon: 30/9450-228
E-mail:
info@bagameri-uleshuzat.hu
www.bagameri-uleshuzat.hu

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

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

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

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

Apróhirdetés

A LELKIISMERETES
KÖZÖS KÉPVISELET

Németjuhász kölyök kutyák eladók
import szülőktől, lakások, személyek
védelmére. Családokat, idős embereket
támadnak bűnözők. Vásároljon biztonságot! Ajándékba szakkönyv, póráz. Ár:
60-80-100 ezer Ft. Tel.: 06 20 411 2526

2010 óta az Önök szolgálatában.

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

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

Kisbabája van és nincs, aki segítsen,
akitől tanácsot kérjen? Jó volna még
két kéz? Mi segíthetünk. Hívjon minket!
miskolciotthonsegitunk@gmail.com,
30 9058 113

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

Inter-V Kft. munkatársakat keres
MARÓS-ESZTERGÁLYOS
és CNC-MARÓS munkakörbe.
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)

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2022. 10. 08-tól 2022. 10. 14-ig
Szálas krizantém
Kolynos fogkrém, 75 ml, 3986,67 Ft/l
Mécsesüveg
Baba szappan, 125 g, 1992 Ft/kg
Viva kéztörlő, 2 tekercs, 135 Ft/tekercs
Fiorillo folyékony szappan, 750 ml, 932 Ft/l
Clin ablaktisztító, pumpás, 500 ml, 1398 Ft/l
Paradontax fogkrém, 75 ml, 13 320 Ft/l
Jar mosogató, 900 ml, 1165 Ft/l
Syoss sampon, 440 ml, 2725 Ft/l
Lenor öblítő, 1360 ml, 881 Ft/l
Star WC-papír, 24 tekercs, 70,79 Ft/tekercs
Tomi mosópor, 3,51 kg, 854,41 Ft/kg
Sisalia konyhai, mintás szőnyeg, 60x110 cm
Diszperzit mennyezetfesték, fehér, 14 l, 499 Ft/l
Héra Prémium színes falfesték, 5 l, 2319,8 Ft/l

INSUMED
GARANTÁLT FOGYÁS
ORVOSI FELÜGYELETTEL
DR. ISPÁNY MARIETTA RENDELÉSÉN
INGYENES ÁLLAPOTFELMÉRÉST
TARTUNK MISKOLCON OKTÓBER 14-ÉN
Amit nyújtunk nyílt napunk alkalmával:
l Biaimpedencia állapotfelmérés
(zsírkalkuláció, testösszetétel-vizsgálat)
l Anyagcsere-térkép
l Komplex diagnózis és diétaterápiás elemzés
l Étrendváltoztatási iránymutatások és segédanyagok
l Személyre szabott diétás tanácsok

Dr. Ispány Marietta vagyok, 10 éve foglalkozom az Insumed orvosi fogyókúrával.
Akár 5, 10, 20, 70, 100 kg-ot kell leadnia, minden segítséget megkap célja elérésében.
Szabaduljon meg Ön is biztonságosan, egészségesen a felesleges kilóktól!

Nyílt napunkon:
l Lehetősége lesz megkóstolni az

INSUMED shake-t 7 féle ízben

l A diéta elkezdésekor

megajándékozzuk Önt egy
SHAKERREL

l Recepteket biztosítunk a diéta

kezdéséhez

239 Ft
189 Ft
299 Ft
199 Ft
299 Ft
249 Ft
299 Ft
249 Ft
299 Ft
269 Ft
799 Ft
699 Ft
799 Ft
699 Ft
1299 Ft
999 Ft
1149 Ft 1049 Ft
1299 Ft 1199 Ft
1299 Ft 1199 Ft
1799 Ft 1699 Ft
3199 Ft 2999 Ft
3699 Ft 3199 Ft
7999 Ft 6999 Ft
12 599 Ft 11 599 Ft

Vetkőzd le rossz
étkezési szokásaidat
Rendszeres személyes
konzultáció
Éhezésmentesen,
tápanyaghiány nélküli
túlsúlyleadás
Személyre szabottan,
a célodnak megfelelően
segítünk leadni
a felesleges kilókat
Biaimpedencia állapotfelmérés
(zsírkalkuláció,
testösszetétel-vizsgálat)
Komplex diagnózis,
diétaterápiás elemzés
Miskolc, Arany János utca 9. 1/1.

A RÉSZVÉTEL INGYENES, DE
REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT
MISKOLCI INSUMED
DR ISPÁNY MARIETTA

Bejelentkezés:
+3670-322-5982

2022. október 8.
40. hét | XIX. évfolyam 40. szám

Bródy lesz a vendég

Ez is jelzi, hogy a nemrég 75
éves születésnapját ünneplő
Bródy János ma is meghatározza több nemzedék kulturális életét. A magyar kultúra emblematikus alakja most
városunk és minden miskolci
vendége lesz október 14-én.
Szeptemberben
Molnár
Piroskával, a Nemzet Színészével indult újra a legendás
„Vendégségben Miskolcon”
program, amelyben húsz évvel ezelőtt, a magyar kulturális és közélet kiemelkedő személyiségei töltöttek el
egy-egy hétvégét Miskolccal ismerkedve. Többek között Göncz Árpád, Temesvári
Andrea, Gregor József, Geszti Péter, Koncz Zsuzsa. A cél
nem változott: Miskolc hírnevét öregbíteni. A program
gazdája 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 mé-

Fotó: Emmer László

diapartner. Bródy János egész
napos miskolci programja
után, október 14-én, 18 órakor a Miskolci Tudomány és
Technika Házában (Görgey
utca 5.) várja a miskolciakat,
ahol 75 év dalairól, emlékezetes pillanatairól, mindan�nyiunk közös életéről lesz
szó. Itt szeretnék bemutatni
– hazánkban először Miskolcon a Bródy Jánosról készült
portréfilmet is, ha az alkotók
a még most is munka alatt
lévő filmet be tudják fejezni.
A színpadon a házigazda, beszélgetőpartner pedig Fedor
Vilmos lesz. Páratlan alkalom ez, amelyet szeretne minden szervező és Bródy János
emlékezetessé tenni a miskolciak számára – dedikálással
is. 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
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Visszatér Miskolcra a Roctoberfest
Idén október 13-15. között
újra megrendezik a Rocktoberfestet az Egyetemvárosban. Sztárok, helyszín,
Repohár – erről kérdeztük a
szervezőt, Lipták Ádámot.

A napokban olvashattuk
a sajtóban, hogy újra egy
asztalhoz ült Bródy János és
Szörényi Levente, ugyanis
küszöbön áll a 40. évfordulós „ István a király” rock
opera felújítása.

aktuális

Miskolci Napló

– Jó néhány éve nem volt
Miskolcon Roctoberfest, miért
épp most indul újra?
– A Rocktoberfestet idén
20 éve 2002-ben rendezték
meg először a Miskolci Egyetemen. A fesztivál akkori elindításának több oka is volt.
Egyrészt a Miskolci Egyetemi
Napok volt a város egyetlen
zenei fesztiválja, ami főként
a Miskolci Egyetem hallgatóinak rendezvénye. Egyértelmű volt, hogy Magyarország
4. legnépesebb városa többet
tud ennél, fontosabb kell hogy
legyen a hazai rendezvénytérképen. Vagyis a Rocktoberfest
egy kísérleti programsorozatként indult. Idén ez épp 20 éve
volt, a célok pedig nem változtak.
– Kísérleti program? Mit ért
ezalatt?
– Az eredeti koncepció arról szólt, hogy rockelőadók
mellett a hazai alternatív és
underground zenék és az új
előadók is helyet kaptak, különösebb műfaji, stílusbeli korlát nélkül. Már az első években a Kispál, a Quimby, a 30Y
és az Anima mellett fellépett a
Belga, Palotai, Ludmilla, Szilárd, míg az akkor újak között itt lépett színpadra Rúzsa

Magdi, majd később Caramel.
Egy kísérlet sikerének fokmérője ebben az esetben az, hogy
tovább él-e a fesztivál. Tovább élt – 12 évig. Pedig nem
is rockfesztivál, hiszen a nevében a rock nem a műfajt jelenti, hanem ez a RockWell klub
októberi fesztiválja. Amikor
jobban ment a rock, több rock
volt, mikor kevésbé ment, kevesebb.
– Ez én sem tudtam. De térjünk vissza az eredeti kérdésre.
Miért most?
– Húsz év óta egy generáció felnőtt Miskolcon, a helyzet mégis kicsit hasonló, mint
akkor. Hiszünk benne, hogy
a fesztiválok és a zenei élmények iránti kíváncsiság legalább ugyanolyan erős, mint
a Rocktoberfest indulásakor
volt.
– Mi várható az idei Rocktoberfesten?
Azt szeretnénk, hogy a valaha volt legszínesebb Rocktoberfest jöjjön létre Miskolcon.
Ez lesz az első zenei fesztivál
Miskolcon, ahol három aktuális világsztár is fellép. Találkozhatunk Regarddal, aki
abszolút top, több, mint 3 milliárdszor hallgatták meg dalait a világon, itt lesz INNA és
Minelli is, akik szintén a leginkább hallgatott nemzetközi
elektronikus zenei produkciók közé tartoznak ma. És az
első Rocktoberfestek fellépői
közül idén – a Budapest Park
után – itt tér vissza a Quimby,

és fellép a Kiscsillag is. Lovasi
egyik első fellépése a Kiscsillaggal egyébként épp a Rocktoberfesten volt annak idején.
– Volt-e valamilyen különleges kérésük a külföldi előadóknak, amit nehéz teljesíteni?
Nagyobb színpad, és jóval komolyabb technikai igényük van, mint azoknak az
előadóknak, akiket már láthattunk itt, ezeket szerencsére technikai stábunk össze
tudta rakni. Ők Miskolcon is
csak azt várják el, amit bárhol
máshol. A város szálláskínálatában pedig vannak olyan
felszereltségű szállodák, amelyeket elfogadott az előadók
menedzsmentje.
– És a nagyobb magyar fellépők?
– Mindenképp kiemelném
a Quimbyt, akik évek óta nem
léptek fel, és nagyon örülünk
neki, hogy a budapesti koncertjüket követően Miskolcon
láthatjuk őket elsőként. A Kiscsillag szintén nagy visszatérő, a Carson Coma először lép
fel fesztiválon Miskolcon, a
Margaret Island és a Punnany
Massif bulijára pedig már
most jelentős az érdeklődés.
– Fedett helyszínek lesznek
az idén?
– Igen, ahogy a korábbi
Rocktoberfesteken már megszokott volt, az idén is egy
nagy, a nagyszínpad előtti terület nagy részét lefedő sátorral készülünk. Egyszerűsítünk
a beléptetésen, hogy ne kelljen

sokat sorakozni, külön jegyátvételi pontokat alakítunk ki.
– Az idei fesztiválszezon legmegosztóbb kérdése volt a Repohár. Hogy áll ehhez a fesztivál?
– Mi is láttuk és ki is próbáltuk szinte mindegyik megoldást, épp ezért döntöttünk
úgy, hogy a Rocktoberfest a
Repoharak kérdésére új választ ad. A Rocktoberfest lesz
az első fesztivál Magyarországon, ahol ez ingyenes lesz.
Cserébe mindössze két dolgot
várunk el a fesztivál-látogatóktól: ne dobálják el és ne vigyék haza.
– Sikeres lehet ez a megoldás?
– Reméljük. Egy jó cél érdekében szeretnénk együttműködni a fesztiválozókkal – vigyázzunk együtt a pohárra.
Sok érdekességgel készülünk,
de ez is egy kísérlet lesz, tapasztalatainkat az esemény
végén összegezni fogjuk, bízunk benne, hogy működni
fog, és sok követőnk akad.
– Ha már pohár, enni-inni
miket lehet majd?
A Rockwell Klub étel- és
italkínálata mellett helyi
gasztronómiai szereplőket hívunk meg, hogy a fesztiválozók a környék ételeivel és italaival találkozhassanak. Így
lesz helyi burgeres, helyi kürtőskalács, helyi kézműves sör
és még sok minden. Emellett –
bár jó idő várható – elérhetőek
lesznek forró italok is.

Hirdetés

ELADÓ INGATLANOK
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás útján történő
értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanokat:
Cím
(Jelleg)

Alapterület
(m2)

Minimális
bruttó
ajánlati ár (Ft)

Ajánlatok
benyújtásának
határideje

3530 Miskolc,
Széchenyi utca 50.
1/2.; 1/3. és 1/4. lakások

59
30
30

44 200 000

2022. 10. 20.

3530 Miskolc,
Széchenyi utca 52.
1/2. lakás

104

32 700 000

2022. 10. 20.

3525 Miskolc,
Széchenyi utca 89.
fszt./1; 1/4.; 1/5., valamint
Széchenyi utca 101. pinceszint alatti
és fszt./2. lakások

27
46
33
32
21

27 200 000

2022. 10. 21.

3525 Miskolc, Kazinczy utca 3.
fszt./1.; fszt./2. és fszt./3. lakások,
valamint földszinti üzlethelyiség
38/62-ed tulajdoni hányada

24
16
41
38

26 900 000

2022. 10. 21.

Várközi Lajos utca 4501/5 hrsz.
kivett tanpálya

27281

63 000 000

2022. 10. 21.

3534 Miskolc, Árpád út 1 –
Nagy Lajos király útja 4.
kivett lakóház

1047

64 000 000

2022. 10. 31.

3526 Miskolc, Szeles utca 60.
kivett lakóház

1176

74 400 000

2022. 10. 31.

3529 Miskolc, Lévay utca 58.
kivett lakóház
fszt./1.; fszt./2.; fszt./3.; fszt./4.
és alagsor/1. lakások

60
40
35
30
42

43 700 000

2022. 11. 02.

3534 Miskolc,
Alkotás utca 4. fszt./4. lakás

37

11 303 000

2022. 11. 02.

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon, valamint a +36705205132-es,
illetve a Várközi Lajos utcai ingatlan kapcsán a +36704664399-es telefonszámon kérhető.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró a felhívást a benyújtási határidőig visszavonhatja,
ezt követően annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.
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Könyvújdonságok a Géniusztól
4

Lillafüred lett az aktív turizmus fővárosa
Az Aktív Magyarország harmadik alkalommal hirdette meg az Év Kilátója és Év Turistaháza pályázatokat. 2022-ben Lillafüred lett az aktív
turizmus fővárosa, hiszen itt található az Év Kilátója és az Év Turistaháza cím birtokosa - jelentette be oldalán a szavazás eredményét az
Aktív Magyarország. A versengés végén 7800 szavazattal a Zsófia-kilátó lett az Év Kilátója, és a Fehérkőlápa Turistaház 2904 vokssal hódította el az Év Turistaháza címet. Fotó: Horváth Csongor

Gazdikereső

Ezen a héten Csokit (6191.), 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. A XIX–XX. század fordulójának egyik legtetszetősebb épülete a Gömöri pályaudvar épületsora, ami ma is Magyarország egyik legszebb pályaudvari épülete. Ezen a vasútállomáson
bonyolították a Zsolcai kapu ipartelepeinek áruszállítását és fogadását. Környezetében tárházak sora épült: dohánybeváltó, sóraktár, gyapjúraktár. A Tiszai pályaudvarral összeköttetésben az ország minden tájára el lehetett innen jutni. A történeti Gömör megye
gyárai, bányái viszont csak innen, először Bánrévéig, majd Fülekig
voltak elérhetők. Ezt a vasútvonalat 1871-ben, az állomást – amelyet Pfaff Ferenc tervezett – 1899-ben adták át. Az épület mai külső megjelenését három jelentős átalakítás, felújítás után érte el.
Miskolc kisebbik pályaudvarát 1989-ben műemlékké nyilvánították, ennek ellenére nagyon rossz állapotban van, tetőszerkezetét
azonban az elmúlt években már felújították. Tervezik a pályaudvar
felújítását és fejlesztését, amivel egy intermodális csomópont jönne létre Miskolcon. (Dobrossy István korábbi írása nyomán Tajthy
Ákos szövege, dr. Sáfrány Gy. József, Juhász Ákos fotója)

Bekerülés helye: Miskolc,
Szentpéteri kapu
Fajta: keverék
Kor: 1 év
Neme: hím
Szín: világosbarna
Súlya: 20 kg
Magasság: 45 cm
Hirdetés

Eleven, barátságos, igazi kölyök. Nagy mozgásigénye miatt aktív, sportos életmóddal
rendelkező gazdi jelentkezését
várják, aki cserébe egy végtelenül kedves és ragaszkodó
négylábút tudhat majd magáénak.

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.) Ha mindenki megtartaná az ígéreteit, önnek is könnyebb dolga lenne, de sajnos erre
nem mindig számíthat, és ennek most ön lehet a kárvallottja, még akkor is, ha nem is az ön hibájáról van szó.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Nem ijed meg a vitás helyzetektől, egy heti vita azonban mélyebben érintheti.
Lehet, hogy az adott pillanatban nem tartja fontosnak
ezt, de az események később rosszul csapódhatnak le.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Új feladatokkal találhatja
szemben magát, amelyek új leckéket is tartogatnak.
Nem biztos, hogy ezeket könnyű lesz elsőre elsajátítani, de idővel mindenbe beleszokik majd.

Bika (04. 21.–05. 21.) Olyan eltemetett emlékeket
piszkálhat fel, amelyek megsebzik önt, pedig azt hitte,
hogy már biztos távolságba került tőlük. Lehet, hogy
még tartogatnak önnek egy olyan leckét, amit meg kell tanulnia.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Úgy érzi, szüksége van valami
újdonságra, amiből ihletet meríthet és feltöltődhet.
Egy új kihívás formájában ez az ihletforrás hamarosan,
talán éppen a munkahelyén találja majd meg.

Bak (12. 22.–01. 20.) Egy ismerős felbukkanása régi
emlékeket idézhet fel, és ezzel kapcsolatban az is eszébe jut, mennyi mindent tanult meg az elmúlt években.
Lehet, hogy az egyik leckére a héten is szüksége lesz.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Óvatos, amikor a jövőről kell
döntenie, és ezt jól is teszi, mert egy kecsegtetőnek
tűnő ajánlatról hamar kiderülhet, hogy több bukkanót
is tartogat. Kétszer is gondolja át, mire mond most igen.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Meg kell tanulnia nemet
mondani, különben képtelen lesz minden ígéretét és a
határidőit betartani. Valahol meg kell húznia egy vonalat, és be kell látnia, ha ennél többet már nem tud vállalni.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Valaki félreértheti a héten
a kedves gesztusait, és azt gondolhatja, közeledni próbál, vagy hamis reményt ad neki. Néha jobb, ha őszinte,
és egyenesen megmondja a másiknak, mit várhat öntől.

Rák (06. 22.–07. 22.) Tudja, hogy minden szívességnek ára van, és most meg is kell fizetnie valamiért, amit
valaki más tett meg önért. Az üzlet azonban még így is
megéri, és elégedetten tesz eleget az íratlan szabályoknak.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Olyan helyzetbe kerülhet,
amikor a maga előnyeiről kell lemondania, hogy valaki
másnak segíthessen. Ha nem is örül a dolognak, tudja,
hogy ez a helyes megoldás, ettől pedig jobban érzi magát.

Halak (02. 20.–03. 20.) Sok gond lekerülhet a nyakából, ha rendszerezi a heti teendőit, és szoros határidőket szab magának. Általában nem szeret így dolgozni,
de ha a hatékonyság a legfőbb cél, akkor ez lehet a jó megoldás.

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.

