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A miskolci bor reneszánsza

Az idei termés kiváló, a nagy szárazságot, ha nehezen is, de
túlélte a szőlő. A bükki talaj egyébként kifejezetten jó, a felső
rétege ugyanis egy barna erdőtalaj, amit könnyű megművelni. Mi most már biobort termelünk, ami itthon még nem annyira fontos, de külföldön nagyon keresik – mondja Sándor Zsolt
miskolci borász. Fotó:Juhász Ákos

Energetikai segítség, LED-csere

MISKOLC ELŐRE AKAR MENEKÜLNI
Tudósítás a 2. oldalon

KÖTÉLTÁNC KÁBELEKEN ÉS GÁZCSÖVEKEN
Elemző írás a 4. oldalon

A JOGOSÍTVÁNY IS ARANYÁRON KAPHATÓ
Cikk a 8. oldalon

MVK: folyamatosan számolnak
Az energiaárak előbb-utóbb óhatatlanul mindenkit utolérnek, így a vállalkozásokat és a szolgáltató társaságokat sem
kerülhetik el a tovagyűrűző hatások. A Miskolc Televízió
Kilátó című műsora arra volt kíváncsi, hogy az amúgy is
nehéz helyzetben lévő MVK Zrt. hogyan tervezi a szolgáltatása jelenlegi színvonalának jövőbeni fenntartását.
A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. a héten nálunk járt
vezérigazgatója a 2020-as koronavírus-világjárvány kitöréséhez köti azt a pillanatot,
amikor a vállalat kilátásai
drasztikusan
megromlottak. Mint azt Demeter Péter kifejtette: hazánk addig
rendszerint alulfinanszírozott közlekedési vállalatait
kivétel nélkül komolyan sújtotta a kijárási korlátozások
okozta utasforgalom-visszaesés. Az addig több költségvetési lábon álló cég egyik
pillére azonnal megingott,
miután a jegy- és bérletbevételek jelentősen elmaradtak az előző esztendőkben
megszokottaktól. Habár a
homeoffice visszaszorulásával a mobilitási igények jól

érzékelhetően megindultak a
Covid előtti mutatók irányába, a 2019-es szintre azonban azóta sem jöttek vis�sza Demeter Péter szerint. A
pandémia nyomán – taglalta a cégvezető – meghozott
kormányzati intézkedések
nyomán a közösségi közlekedés megsegítésére szolgá-

ló kormányzati támogatástól
is rövidesen elesett a város,
így csupán az önkormányzat
által biztosított forrásokban
és a rendszerátszervezéstől
remélt takarékosságban reménykedhettek onnantól. Ez
azért is rendkívül fájdalmas
– derült ki a beszélgetésből –,
mert a társaság elmúlt években – a korábban fölhalmozódott tartozásainak fedezésére – felvett hitelei a jelenleg
uralkodó kamatkörnyezetben négyszázmilliós pluszkiadást rónak az MVK vállára.
Vagyis mindent egybevéve
– hangzott el – erre az esztendőre egymilliárd-hétszázmillió forintos extrakiadással
kell kalkulálnia a cégnek. S
hogy mindez még miből tevődik össze?
Demeter Péter kifejtette, az
MVK Zrt. által alkalmazott
hajtástechnológiák közül valamennyi esetében számottevő drágulással kell tervezniük a jövő évben is.
Folytatás a 3. oldalon

Energetikai tanácsadással is
segít Miskolc MJV Önkormányzata a Gondoskodó Miskolc programban.
Azok a miskolci családok kérhetnek felvilágosítást, amelyek
a rezsiárrobbanás miatt nehéz
helyzetbe kerültek. A tanácsadás
célja az energetikai probléma
meghatározása, és olyan megoldások ajánlása, amik az ügyfelek
számára a legkedvezőbbek. Ez
lehet életviteli, lakáshasználati szokásokra vonatkozó ajánlás
vagy szakértelem nélkül, házilag
is elvégezhető beavatkozások,

illetve akár költségesebb energetikai beruházás is. A tanácsadás heti két órában történik. Az
egyik héten hétfőn csoportosan
16:00-18:00-ig, a másik héten
egyénileg szerdán 16:00-18:00ig. Csoportos tanácsadásra alkalmanként maximum 10 fő jelentkezhet. Egyéni tanácsadásra
alkalmanként 4 embernek van
lehetősége 30 perces beosztással.
A konzultációhoz időpontfoglalás szükséges.
A polgármesteri kabinet sajtó-, kommunikációs és városmarketing-osztálya arról is tájékoztatta lapunkat a héten, hogy

lezárult a Gondoskodó Miskolc
szociális és támogató csomagban meghirdetett LED-csereprogram. Az ingyenesen
kérhető, energiatakarékos fényforrásokra olyan nagy volt az
igény, hogy az eredeti, szeptember 30-ai jelentkezési határidőt
egy héttel meghosszabbították.
Az újabb határidő lejártáig hatezernél is többen regisztráltak a
CYEB jóvoltából Miskolcon is
elérhető programra. A LED-csereprogramban Miskolcon ös�szesen több mint 70 ezer energiatakarékos izzót osztanak ki
az igénylőknek.

VIRÁGOK ŐSSZEL IS A KÖZTEREKEN. Szeptember végén a kétnyári virágágyások előkészítésével kezdte meg
az őszi ültetést a Városgazda. Azóta a társaság dísznövénykertészeti csoportja összesen több mint 24 ezer
vegyes színű, kétnyári virágot ültetett el a Lillafüredi függőkertben, az Erzsébet téren, a Széchenyi István-szobornál, a Bartók téren, a Petőfi téren, az Országzászló emlékhelynél, a Győri kapuban, és az Otthon téren (képünkön). A következő napokban a Szent István téri virágóra és a Szinva terasz beültetése történik meg az időjárás függvényében. Fotó: Mocsári László
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Miskolc előre akar menekülni
A város turizmusért is felelős alpolgármestere beszélt
a Miskolc Televízió Kilátó
című közéleti magazinműsorában a turisztikai ágazat
helyzetéről.
Ahogy a világjárvány idején,
úgy az elszállt energiaárak és a
száguldó infláció miatt kialakult
nehéz gazdasági helyzetben is a
turisztikai ágazatot érik a legnagyobb veszteségek. Nemrégiben
jelentették be, hogy a Miskolci
Fürdők Kft. október 3-ától átmenetileg szünetelteti fürdőszolgáltatásait az Ellipsum Élményfürdőben, október 10-étől pedig
– határozatlan ideig – a Miskolctapolca Barlangfürdőben és a Selyemréti Strandfürdőben.
Szopkó Tibor, a turizmusért
is felelős alpolgármester első
kézből, levélben értesítette a
szállásadókat arról, milyen nehéz helyzetbe kerültek a miskolci fürdők, de arra is kíváncsi
volt, hogyan látják ők a mostani gazdasági környezetet.
– Torokszorító volt olvasni a
válaszokat. Mindegyik tapolcai
szolgáltató szeretné, ha nyitva

Szopkó Tibor alpolgármester. Fotó: Juhász Ákos

maradna a Barlangfürdő, ami
egészen az energiaválságig valóban nyereségesen üzemelt,
de mostanra finanszírozhatatlanná váltak a miskolci fürdők
az elszállt gáz– és távhőárak
miatt. Felelős döntést kellett
hozni: a fürdők maradjanak
nyitva, vagy az óvodákat fűtsük. Egyértelmű, hogy melyik
a felelős döntés – nyugtázta.
Ugyanakkor az is egyértelmű – tette hozzá -, hogy segíteni kell a turisztikai szereplőket.

– Előremenekülünk, és fejlesztésekben gondolkodunk,
hogy amikor konszolidálódik
a szektor, akkor még jobb körülmények várják a turistákat
– hangsúlyozta az alpolgármester.
Szeretnék például energetikai téren korszerűsíteni a
Barlangfürdőt, hogy olcsóbb
legyen a fenntartása. Ezt a projektet már előkészítették.
Szopkó Tibor emlékeztetett arra is, hogy a „Zöldváros

Krumplivásárra futja csak a Fidesznek
Az országgyűlési választás kampányígéretei nem
teljesültek, a krumplivásár
viszont állandó – jelentette
ki Szarka Dénes, a Velünk a
Város önkormányzati képviselője pénteken tartott sajtótájékoztatóján.
– Magyarországon a korábban ismert formájában megszűnt a rezsicsökkentés, a kisvállalkozók tételes adóját, a
KATA-t megcsonkították, az
önkormányzatokat
kivéreztetik, a kormány hétről hétre
megszorításokat jelent be, az
élelmiszer– és az energiaárak
teljes mértékben elszabadultak,
az infláció a térségben messze
a legmagasabb, a magyar munkabérek ezzel szemben a kontinens legalacsonyabbjai között
vannak. A kormány egyre keményebb megszorításokat vezet be, a válság okaként általa

megnevezett szankciókat sorra
megszavazza, majd konzultálni
akar róluk – kezdte péntek délután tartott sajtótájékoztatóját
Szarka Dénes.
– Közvetlen környezetünkben, az Avason azt látjuk, hogy
hiába keressük a kampányban
megígért süllyesztett kukákat,
hiába várjuk, hogy egyáltalán
szóba kerüljön az utak felújítása, ami szintén ígéret volt a választás előtt, úgy tűnik, hogy
minden okunk megvan azt feltételezni, hogy az Avas ismét
négy évre lekerült a parlamenti
térképekről – fogalmazott a politikus.
Hozzátette, a Fidesz politikusai által szervezett kedvezményes zöldség– és gyümölcsvásár
viszont állandó. – A térség országgyűlési képviselője krumplivásárt szervez szombaton és
vasárnap az Avason. Láthatjuk,
hogy ez az egyetlen eszköz ma-

radt – jelentette ki a képviselő. – Üdvözlöm, hogy legalább
ennyi van. Arra buzdítom a
választókerületünk és lakótelepünk lakóit, hogy ha tehetik,
vegyenek részt a kedvezményes
zöldségvásáron, vegyenek olcsó krumplit! A Fidesztől ennél
többre sajnos nem számíthatunk a következő válságos időszakban – jelentette ki Szarka
Dénes.
CA

Zártkörű állásbörzét szerveztek csütörtökön a Miskolci
Fürdők csoportos létszámcsökkentésben érintett dolgozóinak
a Barlangfürdőben. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a
kigazdálkodhatatlan működési költségek miatt október 10étől a cég által üzemeltetett három fürdő határozatlan ideig
nem fogad vendégeket, emiatt
pedig 110 dolgozót kényszerülnek elküldeni.
Az állásbörzén összesen 17
cég jelent meg, amik többek
között a pénzügyi szektor-

ban, egészségügyben vagy az
építőiparban kínáltak állást.
– Nagy örömünkre szolgál, hogy a környékbeli munkáltatók ilyen nagy számban
vannak jelen. Köszönjük a
Paktum Irodának a közreműködést és valamennyi társaságnak, hogy részt vesznek. Ez
egy remek lehetőség a munkavállalóknak – nyilatkozta a
Miskolc Televíziónak a Miskolci Fürdők ügyvezetője, Németh Judit. – Azt gondolom,
hogy talán érződik, hogy a
Miskolc Holding Zrt. és maga
a város is nagyon gondoskodó,
szeretné minden munkavállalóját biztos helyen tudni a jövőben – tette hozzá.
A rendezvényen az UNION
Biztosító is részt vett. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
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Központi Kórház és Oktatókórház is képviseltette magát
a börzén.
Szerkesztőségünk érdeklődött a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatalnál,
amely a koronavírus-járvány
idején több cégnek biztosított bértámogatást – köztük a
Miskolci Fürdőknek is. Kérdésünkre, hogy ebben az esetben
támogatják-e a dolgozókat, azt
írták: a kormányhivatal naprakész állásközvetítői tevékenységgel és álláskeresési járadék
folyósításával segíti az álláskeresőket a munkaerőpiaci elhelyezkedésben. (Szerkesztőség:
a kormányhivatal közleménye
azt jelenti, hogy jelenleg nincs
kormányzati bértámogatás a
turisztikában dolgozók megtartására)
MN

A vasgyári római katolikus templomban búcsúztatták el pénteken az október első napjaiban elhunyt
Kobold Tamást, Miskolc
korábbi városvezetőjét.
A szentmisét és a gyászszertartást Pehm Gilbert Antal plébános celebrálta. Veres
Pál polgármester betegsége
miatt a város nevében Szopkó Tibor búcsúzott Kobold
Tamástól. Az alpolgármester
elmondta, Kobold Tamás elválaszthatatlan volt Miskolc-

tól, aki politikai pályafutása
után is aktív maradt.
„Ha Kobold Tamást egy
szóval kellene jellemezni, az
a hűség lenne” - folytatta Csiba Gábor, egykori párttárs és
barát. „Most Kobold Tamás,
a politikus, a polgármester, a
barát már biztosan az égi városházán van. Tudom, hogy
amikor belépett oda, az első
kérdése az volt: hol vannak a
miskolciak, hol vannak a diósgyőr-vasgyáriak – közéjük
akarok leülni.”
TAJTHY ÁKOS

MN

Hetven újabb fával zöldül a város
A héten több helyszínen
ültettek el összesen 70
újabb facsemetét a városban. Míg a Városgazda
Nonprofit Kft. dolgozói
elhelyezték őket, Miskolc
főkertésze a növények
fontosságáról mesélt az
óvodásoknak, akik segítettek is a munkában.

Nem engedték el a dolgozóik kezét
A rendezvényen a pénzügyi, az egészségügyi és
az építőipari szektorban is
kínáltak állást a csoportos
létszámcsökkentésben értintett embereknek.

kialakítása Miskolc-Tapolca
akcióterületen” című projekt
részeként pedig megújul a csónakázótó 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.
És igyekeznek megoldást
találni a főutcai bérlők helyzetének megoldására is, erről
már egyeztetett a városvezetés
a miskolci vállalkozókkal. Az
energiaválság miatt különösen
a belvárosi vendéglátó egységek szenvednek.
– Gőzerővel dolgoztunk
azon, hogy segítsük őket. Készítünk egy közgyűlési előterjesztést, amiben azt javasoljuk,
hogy a nagyobb energetikai felújításokat az eddiginél nagyobb
mértékben, 60 százalékban beszámítjuk a bérleti díjba. Ez az
önkormányzati vagyon értékét
is növelné, és olcsóbb lenne az
ingatlanok fenntartása – mutatott rá az alpolgármester.

Elbúcsúztak
Kobold Tamástól

Czifrusz Natália városi főkertésztől megtudtuk,
a MOL Alapítvány VárosFa programjának részeként kerültek Miskolcra a
növények. Egy előre meghatározott fajlistáról választhatták ki, hogy milyen
típusokat szeretnének elültetni. A körülmények figyelembevételével döntöttek azok mellett, amelyeket
több helyszínen helyeztek
el – olyanokat igényeltek a
szakemberek, amelyek jól
tűrik a városi körülményeket.
Négy helyszínen
Ennek megfelelően a héten ültettek a Pozsonyi utcán, az Uitz Béla utcán, a
Mésztelep utca környékén,
a Testvérvárosok útjánál,

a Mónus Illés utcán, a 26os út bevezető szakaszán,
az avasi Európa ligetben,
a Dóczy József utcán és a
Peja Győző emlékparkban.
Utóbbi négy helyszínen
csatlakoztak a térség önkormányzati képviselői is.
Szopkó Tibor a 26-os út
bevezető szakaszánál kihangsúlyozta: „Számomra az a legfontosabb, hogy
az itt élők nyugodtabb körülmények között élhetnek
majd: védettebbek lesznek
a zajoktól, és a komfortérzetük is nőhet” – tette hozzá az alpolgármester.
Az Avason Szarka Dénes azt jegyezte meg, hogy
a városrész sűrűn lakott, számos társasházzal.
„Ezért mindig is célunk
volt, hogy picit zöldebbé
tegyük a környezetünket”
– mint fogalmazott.
A kiliáni Peja Győző
emlékpark ültetése során
Bartha György kommentálta az eseményeket. „Ha
nem pótoljuk azokat a fákat, amiket kivágunk vagy
amik elöregednek, akkor az
övezet egyszer csak elveszíti jellegét. Az itt élők már-

pedig így szerették meg a
környezetüket!” – mondta.
A Dóczy József utcai akciónál Erdei Sándor Zsolt
is megosztotta véleményét.
Egyebek mellett a segítő
kezet nyújtó gyermekeket
dicsérte: „Fontos, hogy itt
voltak és segítettek, hiszen
ők a jövő generációja, nekik ültetünk, ők fognak
majd bennük gyönyörködni leginkább”.
Pedagógiai célzattal
Az akció ugyanis egy kis
pedagógiai jelleget is kapott: a környező óvodákból
gyermekek csatlakoztak.
„Megkerestük az ültetési helyszínekhez közel eső
oktatási intézményeket, és
felajánlottuk, hogy amen�nyiben van kedvük, nézzék
meg, hogyan helyezzük el a
facsemetéket, illetve a környezeti érzékenyítés jegyében egy kicsit beszélgetünk
is a gyerekekkel” – zárta a
városi főkertész.
A héten mind a 70 fát elültették, amelyek között
volt juhar, magas kőris,
amerikai hárs és diófa is.
MN

Ügyfélszolgálati változások
Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a polgármesteri hivatal lakosságszolgálati főosztályának szociális és
köznevelési osztálya a 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca
39. szám alól – takarékossági okokra tekintettel – ideiglenesen a Városház tér 8. szám alá költözött – olvasható a
városháza közleményében.
Szintén költségmegtakarítási okokból a polgármesteri hivatal kihelyezett ügyfélszolgálatai:
– 3535 Miskolc, Árpád út 4.
(Ady Endre Művelődési Ház)

– 3510 Miskolc, Fő utca 78.
(Bükkszentlászló, Közösségi
Ház)
– 3528 Miskolc, Kisfaludy
utca 39-43. (Martinkertváros)

– 3524 Miskolc, Klapka
György utca 15-17. (Avasi lakótelep)
2022. október 17. napjától kezdődően a fűtési
időszak végéig bezárnak.
Fentiekre tekintettel a szociális ügyek a Városház tér
8. szám alatt lévő Központi ügyfélszolgálaton intézhetők.
Szíves megértésüket köszönjük.
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Pedagógusbérek: ígéret már van

NÉZŐPONT

Füstköd
Két hír futott össze a laptopom monitorján a minap.
Az egyik arról szólt, hogy hidegek lettek az éjszakák, beindul a fűtési szezon. A másik kicsit bulvárosabb volt,
a szerzője szerint egyre több helyen figyelhetők meg
tüzelőanyagot gyűjtögető emberek a nagyobb városokban, nálunk, Miskolcon is. Parkokban, fasoroknál,
kukák körül. Érthető ez az aggodalom és félelem az
előttünk álló téltől. Csak a legidősebbek emlékeznek ma
már olyan évekre, amikor az emberek nem tudták, hogy lesz-e elég tüzelőjük
egész télre. Háborús évek voltak azok Európában, amelyek után a hiánnyal,
a szűkös készletekkel és gyakran a ninccsel küzdöttek meg a túlélők. Beindult a széncsata, hogy legyen fűtés, működjön az ország. Akkor is eltüzeltek
mindent, ami égett.
Február előtt elképzelni sem tudtuk, hogy 2022 tele is háborús évszak lehet Európában. Tüzelőhiánnyal, félelemmel és kapkodással valami éghető
után, ami bedobható a tűztérbe, már akinek még van kályhája, kandallója
egy városban. Egy ideje már kimentek a divatból, azt hittük elavultak, van
gáz, jönnek a napelemek, a hőszivattyúk, lesz meleg füst és kosz nélkül. De
berobbant egy konfliktus, és nem hogy elfelejthetnénk a fát, a szenet, leválthatnánk a környezetszennyező és tüdőgyilkos fűtési megoldásokat, még az
is kályha után rohangál, akinek kéménye sincs. Pánik.
Jó évek, hosszú béke van mögöttünk, trauma már az is, hogy látjuk,
mennyire törékeny mindez. A gazdaságunk, a jólétünk, a biztonságunk, a
békénk, az életünk. Milyen könnyen borul minden. Háború dúl a szomszédban, de bennünk is. Ellenség mindig van, feszültség is, elég egy szikra,
egy hibás döntés, és minden odalehet. Nem hittük, még ma sem akarjuk
elhinni, hogy ezt megtörténhet, hogy éppen meg is történik. Velünk. Európában. 2022-ben.
Jön a tél. Most, majd’ nyolcvan év után, Európa országai újra egy háborús télre próbálnak felkészülni, több-kevesebb sikerrel, és mindenképpen
rendkívül drágán. Nyár óta egy köbméter tűzifa ára a duplája lett, már ha
egyáltalán kapni lehet. Nem csoda, hogy emberek onnan igyekszenek tüzelőt szerezni, ahonnan csak lehet. Bármit, ami éghető. És itt egy másik baj.
Közel nyolcvan éve nem voltak a kukák, szeméttelepek tele műanyaggal, gumival, a legkülönbözőbb vegyi anyagokkal átitatott törmelékekkel, amelyek
égnek ugyan, és némi meleget is adnak, de milyen áron?
Miskolc gyönyörű város, kivételes adottságokkal, de sok mögöttünk lévő
fűtési szezon tanulsága, hogy könnyen megáll fölöttünk a levegő. Gyakori
vendég itt a szmog telente. És sehol nem volt még a háború, a szankciók, a
tüzelőhiány, a lakosság egy része már akkor hajlamos volt eltüzelni mindent,
ami a keze ügyébe került. Bármit, ami ég. Szívtuk is rendesen a füstjét mi
mindannyian. Akkor mi lesz most? A két hírt látva ez volt az első gondolatom, és lelki szemeim előtt a város fölött korábban szállongó és beszívott
füstködpaplanok képe jelent meg. A háború tüzét talán megússzuk, de a
füstje minket is elér.
BACSÓ ISTVÁN

Országszerte folytatódtak
a kiállások az oktatás és a
pedagógusok helyzetének
javításáért. A kormány közben – igaz, az uniós megállapodáshoz kötve, de – béremelést ígér. A magyarok jó
része azonban inkább szkeptikus ebben az ügyben.
Élőlánc és flashmob, petíciók
és több tízezres tüntetés – hetek
óta a pedagógusok helyzete tematizálja a közbeszédet. (Lapzártánk után több kilométeres
élőlánccal tiltakoztak Miskolcon.) Érvelünk a béremelés jogossága, a diákok és tanárok
terheinek csökkentése, a tananyag átszabása mellett, míg
mások vitatják azokat – de legalább a társadalom igyekszik
árnyaltabban gondolkodni arról, miért is tüntetnek, miért
most, miért ilyen formában.
Miskolciakat kérdeztünk arról,
ők hogyan látják a mai magyar
oktatásügyet, a tanárok béremeléséről szóló bejelentés után
pedig átpörgettük több hírportál, valamint a kormány közösségi oldalának kommentjeit.
Virág
a
Herman-gimnáziumban tanult, ma már
radiológus rezidensként dolgozik Budapesten. Azt mondja, szurkol a tanároknak, hiszen
„már csak a jelenlegi gazdasági
helyzet miatt is nagy szükségük
lenne a béremelésre”, ahogy
minden, állami szférában dolgozó munkavállalónak.
– Nagy a felelősségük, hiszen
nemcsak ismereteket adnak át,
hanem formálják is a diákok

Úgy tűnik, a pedagógussztrájk nem fullad ki. Fotó: Juhász Ákos

személyiségét, jó példát mutatnak. Éppen ezért fontos, hogy
vonzó legyen a tanári pálya
azok számára, akik ezt lélekkel
tudják csinálni. Fáradtak, túlterheltek és alulfizetettek a pedagógusok, az óvónők.
– Én ezt egy
picit másként
látom – csatlakozik be a beszélgetésbe Virág
műszaki
mérnök édesapja. János például
azzal elégedetlen, hogy a felvételi és a nyelvvizsga miatt is különórákat kellett fizetniük. „Ha
jobb lenne az oktatás, akkor
erre nem lett volna szükség” .
– Orvosolni kell a leváltott
igazgatóhelyettes ügyét – teszi hozzá, ugyanakkor megjegyzi: ellenérzéseket váltott
ki belőle, hogy a fiatalokat
bevonták a tanárok harcába.
Ráadásul a mindenkori ellenzékre jellemző módon ezúttal
is „rárepültek” a pártok egy

olyan ügyre, ahol „lehet a tüzet szítani”.
A szépkorú Ilona és József arról panaszkodnak, hogy hiába
kérnének 50 százalékos nyugdíjemelést, valószínűleg ők sem
kapnák meg. A tanárok béreinek rendezésére véleményük
szerint „nincs a kormánynak
pénze” – amíg az uniótól nem
kapják meg, ami járna, addig
nehéz lépni az ügyben.
– A híradásokat figyeljük,
most is élőben néztük a kormányinfót. Ha én tanár lennék,
akkor nyilván azt mondanám,
hogy jogosak a követelések. De
van egy másik oldala az éremnek: miből? – veti fel Ilona.
Épp az említett kormányinfón jelentette be Gulyás Gergely
miniszter, hogy ha van megállapodás az unióval, akkor már jövőre 21 százalékkal emelkedhet
a tanárok bére – aztán 25, majd
újabb 30 százalékkal. A miniszter szerint a tanárok átlagfizetése így bruttó 777 ezer forintra

emelkedik. Az ígéretesnek tűnő
bejelentés után azonban inkább
hitetlenkedő kommenteket olvashatunk a hírt lehozó lapok
cikkei alatt. Sokaknak az jutott
eszébe azonnal, hogy 20 százalékos inflációnál az ígért béremelés nem ér túl sokat. Többen attól tartanak, hogy ezek is
csak ígéretek maradnak. A kormány hivatalos közösségimédia-felületén is inkább kétkedő véleményeket olvasni. Van,
aki egyaránt emelné a „balkáni” színvonalú fizetéseket, más
arra panaszkodik, hogy ha volt
forrás például a vadászati kiállításra, akkor kellene lennie a pedagógusbérek emelésére is. Ezt
egyébként is – mondja egy másik
hozzászóló – a magyar államnak
kell(ene) rendeznie, az ő kötelessége, és nem szabadna az unióval
való megegyezéshez kötni. Mások azért aggódnak, hogy mire
emelik a béreket, addigra a kenyér ára az egekbe szökik.
KUJAN ISTVÁN

MVK: folyamatosan számolnak Brutális számok a döntéshozók előtt:
Miskolc valóban végveszélyben

Az energiaárak előbb-utóbb
óhatatlanul mindenkit utolérnek, így a vállalkozásokat és a
szolgáltató társaságokat sem
kerülhetik el a tovagyűrűző
hatások. A Miskolc Televízió
Kilátó című műsora arra volt
kíváncsi, hogy az amúgy is nehéz helyzetben lévő MVK Zrt.
hogyan tervezi a szolgáltatása
jelenlegi színvonalának jövőbeni fenntartását.

Miskolcnak csak a kötelező feladatok biztosításához szükséges
energiaellátása 17,5 milliárd forintba kerül 2023-ban a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint – hangzott el a Városvédelmi Egyeztető Tanács szerdai ülésén. A város vezetése a kormányzatnak ma
megküldött levelében részletesen ismerteti az eddigi városvédelmi
intézkedéseket és az alapfeladatok ellátásához szükséges forrásigényeket – olvasható a miskolci városháza közleményében.

Folytatás az 1. oldalról

A közel húszéves dízelesek
mellett a cég járműparkjának a
gerincét az a hetvenöt gázüzemű busza adja, amelyek mellett az idén érkezett tíz darab
elektromos utasszállító „eltörpül”. A számarányoknak pedig sajnos egyre komolyabb a
jelentősége. 2022 nyár végén
szinte egyszerre ostromolták
addig ismert csúcsukat. A villamosenergia beszerzésére vonatkozó közbeszerzést rendszerint január elsejéig le kell
folytatnia a cégnek. A korábbi
esztendőkben nettó huszonegy
forint/kWh-ás árszabás idén
januártól csaknem háromszorosára, hatvankét forintra rúgott – ebbe a tarifába tehát értelemszerűen a háború okozta
gazdasági krízis még aligha
játszhatott közre. Az MVK
hatmillió kWh-t használ évente, ami egy háromszáznegyvenmilliós többletet jelentett
– csak idén. Demeter Péter

Demeter Péter, a MVK Zrt. vezérigazgatója. Fotó: Juhász Ákos

prognózisa szerint a 2023-ra
megkötött szerződés aligha fog
kettőszázötven alatti végös�szeget mutatni – magyarán:
ennek négyszereződése szinte
bizonyosra vehető már most.
Meghatározott fordulónapja miatt az éves gáztendert
a cégnek idén is szeptember
30-ig kellett lezárnia. Az akkor nyertes ajánlattevő az addigi ár tizenkétszeresét tette le
az asztalra, amit a közlekedési vállalat – érthető forráshiánya miatt – semmiképp sem
tudott elfogadni. Ekkor egy
úgynevezett központosított
közbeszerzési eljáráshoz folyamodtak, melynek révén a
vonatkozó mennyiségért így
„csupán” hétszeres árat kell –
a jelenlegi állás szerint – majd
fizetniük. A konstrukció miatt
azonban ez a referenciaszint a

világpiaci árak mozgásával
akár havonta váltakozhat is.
Demeter Péter azonban nem
számít arra, hogy abban számottevő mértékben csökkenés állna be. Ez hétszázötvenmilliós többletet jelent a cég
számára éves szinten.
Demeter Péter mindemellett lefektette, a vállalat –
akárcsak eddig – kész a város
által támasztott utasforgalmi
igényekre reagálni, majd emlékeztetett: éppen ezért sűrítették szeptember elsején a
villamosközlekedést, és iktatnak be rendszeresen pluszjáratokat, ha valamilyen rendezvény megkívánja azt. A
vezérigazgató végezetül arról
számolt be, hogy energia-válságtervük felállításában folyamatosan egyeztetnek az önkormányzattal.
B. D.

Költségvetési
szempontból
már a 2022-es évet is veszélyeztetik az elképesztő magasságokba emelkedett energiaárak, 2023
azonban a most megismert számok alapján szinte reménytelennek tűnik – hangzott el a testületi
egyeztetésen a polgármesteri kabinet sajtó-, kommunikációs és
városmarketing-osztályának október 12-ei közleménye szerint.
Ha csak a kötelező feladatokat
ellátó szervezetek rezsiköltségeit
vesszük figyelembe, akkor a következő számokkal kell szembesülnie az önkormányzatnak:
amíg ezen feladatok ellátásához
2021-ben 2,5 milliárd forintra volt szükség, az 2022-ben 6,5
milliárd forintot, 2023-ban pedig több mint 17,5 milliárd forintot tesz ki.
Összehasonlításul: Miskolc
város teljes költségvetése mintegy 40 milliárd forint!
A nem kötelező feladatok esetében a kifizetendő számlák volumene: 2021-ben 300 millió,
2022-ben 930 millió, 2023-ban
2,4 milliárd forint.
A múlt héten bejelentett
megszorító intézkedések – az

intézményvezetőkkel egyeztetve – már ezen számok ismeretében születtek meg. Miskolc
város vezetése ezekről a városvédelmi intézkedésekről, az
energiaköltségek brutális növekedéséről, a forráshiányról
írásban részletesen beszámolt
Balla György miniszteri biztosnak – akit az elszabaduló
rezsiárak miatt az önkormányzatokkal történő egyeztetések
lebonyolításával bíztak meg –,
valamint az ügyben érintett
minisztériumoknak.
Erre a beszámolóra azért van
szükség, mert a Megyei Jogú Vá-

rosok Szövetségének legutóbbi
ülésén Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter
azt mondta, a kormány és az önkormányzatok elsődleges feladata az alapellátások – mint például az óvodai, bölcsődei ellátás, a
közlekedés, az idősellátás, a közétkeztetés – biztosítása. Ezen
prioritások hatékony működtetéséhez takarékossági tervet kell
készíteniük az önkormányzatoknak. A miniszter ígérete szerint forráshiány esetén ezen terv
jelenthet tárgyalási alapot a kormány és a helyhatóságok között.
A Városvédelmi Egyeztető
Testület, amit Veres Pál, Miskolc
MJV polgármesterének kezdeményezésére hoztak létre, minden szerdán ülésezik, és ha kell,
döntéseket hoz, hogy biztosítsa
a város működését a brutálisan
megemelkedett energiaárak ellenére is.

A Városvédelmi Egyeztető Testület miden szerdán ülésezik. Fotó: H. Cs.
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Miskolci szőlőből miskolci bort!
Zseniális adottságok jellemzik a Bükki borvidéket a lapunknak nyilatkozó borász
szerint, de hiába a több mint
17 ezer hektár, nagyrészt
első osztályú ültetvényhely
– a korábbi aranykor talán
már soha nem tér vissza.
... vagy legalábbis hosszú
évek, évtizedek kemény munkája eredményezhetné, hogy újra
miskolci boroktól roskadozzanak a miskolci pincék. „Nagyon
optimista ember vagyok, de véleményem szerint nagyon kicsi
esély van rá” – sóhajt egy nagyot
Sándor Zsolt. A lokálpatrióta
miskolci borásszal, borszakértővel arról beszélgettünk, miért ért
véget nálunk az aranykor.
A miskolci több száz éves szőlő– és borkultúra számára is a
filoxérajárvány adta meg a kegyelemdöfést a XIX. század második felében. Pedig előtte évszázadokon keresztül híres volt
a miskolci bor, a várost az ezzel
való kereskedés tette naggyá –
írja Reiman Zoltán Szemelvények Miskolc város történelméből című blogján. Innen indultak
útnak a kereskedők a felvidéki
városokba, de egészen Németalföldig és a brit szigetekig is eljutottak a miskolci borok.
Ahogy Sándor Zsolt borai is nagy karriert futnak be:
a német, a dán, a szlovák export ugrásszerűen megnőtt, de
döntően budapesti éttermekbe
szállítanak borokat.
– Nekünk így nincsenek, nem
lesznek komolyabb gondjaink, de
azért fáj, hogy míg egy balatoni

Miskolcra érkezett október
11-én a Mindenki Magyarországa Mozgalmat (MMM)
megalapító Márki-Zay Péter.
Az egyesült ellenzék korábbi
miniszterelnök-jelöltje, Hódmezővásárhely polgármestere azért jött el a borsodi megyeszékhelyre, hogy 1 millió
forintos adományt adjon át
– az országban elsőként – az
igazgatóhelyettesi pozíciójából
felmentett Dezsőfi Györgynek, a Miskolci Herman Ottó
Gimnázium tanárának. A 25
éve tanító Dezsőfi Györgyöt
szeptember elején mentette
fel igazgatóhelyettesi pozíciójából a Miskolci Tankerületi
Központ. Az indoklás szerint
vezető pozíciója miatt nem vehetett volna részt a pár nappal
korábbi polgári engedetlen-

Ki fog holnap fűteni?
A sajókeresztúri Eötvös
József Általános Iskola hetedik és nyolcadik osztályos
tanulói tettek látogatást a
MIHŐ biomassza-tüzelésű
kazánházában szerdán.

Sándor Zsoltnak a szőlő nem csak egy növényt jelent. Fotó: Mocsári László

borászat 60 százalékban helyben
adja el a borát, nekünk utaztatni
kell minimum 200 kilométert,
mert ott van rá fogadókészség.
Miskolcon egyedül egy belvárosi kávézó merte csak felvállalni,
hogy bükki borokat tartanak –
mutat rá a nehézségekre.
Amíg tehát a filoxérajárványt
követően az iparosítás, a KGST
piacnak való megfelelés vagy éppen a „bikavérprojekt” odázta el
az újrakezdés lehetőségét, addig
manapság a helyi borok iránti közöny. A borász több esetet
is mesél, amikor turisták helyi
nedűt kóstoltak volna az éttermeinkben, de villányival, egrivel
tudták csak megkínálni őket.
– Pedig ahhoz, hogy a bükki borkultúra fejlődni tudjon,
ezen a téren is támogatásra
van szükség. De az is elkeserítő, hogy hiába van egyre több

Társadalmi kiállás
Dezsőfi György a Miskolci
Herman Ottó Gimnázium
oktatási folyamatainak javítására, bővítésére ajánlotta fel a Mindenki Magyarországa Mozgalomtól
kapott támogatást.
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ségben. Ő azonban tagadja,
hogy szervezője lett volna a tiltakozásnak, egyszerűen részt
vett benne. Azt is megtudhattuk tőle, hogy az összeget nem
saját célra használja fel, hanem
a gimnáziumot fogja segíteni.
Szopkó Tibor alpolgármester házigazdaként arról beszélt, hogy örömmel tettek
eleget a helyszín biztosítására
vonatkozó kérésnek. – Miskolciként és hazánk jövőjéért
aggódó állampolgárként fontos volt számomra, hogy egy
ilyen nemes ügyben ezt megtegyük – emelte ki. Az MMM
helyi önkormányzati képviselője, Erdei Sándor Zsolt azt
mondta, fontos a társadalmi
kiállás a bajba jutott emberek mellett. – Nem szabad elengednünk egymás kezét. Ez
a felajánlás is arról szól, hogy
ne érezzék azt, hogy magukra
maradtak, mert mögöttük vagyunk, kiállunk értük. Büszke
vagyok arra, hogy Miskolc a
bástyája a tanármozgalmaknak, ami folytatódni fog október 14-én – tette hozzá.
KI

Nem szabad elengednünk egymás kezét. Fotó: Mocsári László

miskolcinak pincéje a történelmi Avason, olyan alig akad,
ahol valóban szőlőtermelés és
borkészítés folyik. A boros rendezvényeink valóban kiválóak,
ezeken is népszerűsítjük a borkultúrát, de az alapja mindennek az, hogy miskolci szőlőből
miskolci bort kell készíteni.
Jelenleg azonban elenyésző a
Miskolc környéki szőlők száma.
Sándor Zsolt rámutat: zseniálisak
az adottságok, több mint 17 ezer
hektár nagyjából első osztályú
ültetvényhely van (csak összehasonlításképpen: a Mátrában közel 8 ezer hektárt tartanak nyilván). Ő két területen dolgozik:
van szőlője a Csattos dűlőben, ott
cserszegi fűszerest és egy kevés
medinát, Mályiban, közel 4 hektáron pedig zweigeltet termel.
– Az idei termés teljesen jó, a
nagy szárazságot, ha nehezen is,

de túlélte a szőlő. A bükki talaj
egyébként kifejezetten jó, könnyű
megművelni. Mi megtartjuk a
sorok közötti sokszínű gyomflórát és méhlegelőt. Most már biobort termelünk, ami itthon még
nem annyira fontos, de külföldön
nagyon keresik – mondja.
Erőteljesebb marketing, ös�szefogás, hosszú távú gondolkodás, elhivatottság és lokálpatriotizmus – sok összetevője van
annak, hogy a bükki bor fénye
újra megközelíthesse az aranykor-belit. Részsikerekkel már
büszkélkedhetünk, hiszen vannak kitűnő boros rendezvényeink, több száz pincénk a belvárosban, és vannak elhivatott
borász szakembereink – meglehet, hogy már csak rajtunk, borkedvelő vásárlókon múlik leginkább a miskolci borok sikere.

Az egybegyűlt fiatalokat Bernáthné Barczi Judit
köszöntötte, akik a vállalat
koordinációs és kommunikációs főmunkatársától
megtudhatták: a biomas�szakazán ezerkétszáz lakást,
továbbá iskolát, óvodát és
bölcsődét képes ellátni. Majd
Bánáti Károly biomasszakazán-kezelő kalauzolásában nyerhettek betekintést
a távhőszolgáltatás rejtelmeibe. Elsőként a faapríték tárolására szolgáló raktárban
nézhettek körül. Egy, a több
tonnányi tüzelőanyag rakodására szolgáló szerkezettel
is megismerkedhettek, végül pedig a kazánrészlegben
rápillanthattak azokra a gépekre, amik az addig sokat
emlegetett hő előállításáért
és átadásáért felelnek.

A MIHŐ Kft. 2010-ben
még 100%-ban tisztán fos�szilis energiahordozó (földgáz) alapon biztosította a
hőigényt, mára már három
különböző megújuló energiaforrást is hasznosít a távhőrendszerben. A tárgyalt
projekt célja, hogy éves átlagban mintegy 5.000 tonna/év
faapríték felhasználásával 1
millió m3/év földgázt váltsanak ki. A Miskolc melletti
település közoktatási intézménye komolyan veszi tanulói pályaválasztásban történő
megsegítését. Ennek keretében igyekeznek több pályaorientációs rendezvényt is
útba ejteni. Ezúttal a Szinva
melletti Dél-Kilián BIOMI
kazánházra esett választásuk.
A több mint 30 tinédzser
részére nyújtott üzemlátogatás nem az első hasonló
esemény volt a MIHŐ történetében. Legutóbb áprilisban
érkeztek vendégek a faapríték-kazánházba – akkor épp
a Miskolci Egyetemről.
BÓDOGH DÁVID

A diákok érdeklődéssel hallgatták a tájékoztatót. Fotó: Mocsári L.

KUJAN ISTVÁN

Kötéltánc kábeleken és gázcsöveken
A városi intézmények csökkentett szolgáltatással küzdenek az elszabadult energiaárakkal.
A Miskolci Kulturális Központ (MKK) létesítményei a
Művészetek Háza és az Ifjúsági Ház kivételével szüneteltetik
a szolgáltatást az év végén. A
nyitva maradt intézmények fogadják be azokat a csoportokat
is, melyeknek megszokott működési helyeik ideiglenesen elérhetetlenné válnak.
– Igyekeztünk összefésülni
a nálunk működő csoportokat úgy, hogy egynek se kelljen
leállnia. Ez persze azt is jelenti, hogy nemcsak a helyen, de
az időn is osztozniuk kell: akik
eddig heti két foglalkozást tartottak, lehet, be kell érniük egy
ideig eggyel – mondta Majorné
Bencze Tünde, az MKK ügyvezetője.
Néhány koncertet és előre
leszervezett programot kénytelenek lemondani, másokat igyekeznek átütemezni. A
feladatköreik átrendezésével
igyekeznek megtartani a dolgozóikat is.
– Azokat a feladatokat, amelyekre eddig munkaerő-kölcsönzőtől kértünk embereket,
most megoldjuk házon belül.
A célunk, hogy senkit ne kelljen elküldeni. A csökkentett
működési idő alatt igyekszünk
minél több karbantartási munkát, rendszerezést, selejtezést
elvégezni majd.
Majorné Bencze Tündétől
azt is megtudtuk, hogy azok-

A kultúrális intézményeknek is súlyos gond a számlák kifizetése

ban az épületekben, ahol szüneteltetik a szolgáltatást, temperáló fűtés lesz télen: 5 fokon
kell tartani a benti hőmérsékletet azért, hogy a csövek el ne
fagyjanak.
Az MKK intézményei közül
a Vasgyári Közösségi Házban
és a Gárdonyi Géza Művelődési Házban történt fűtéskorszerűsítés a közelmúltban.
A Miskolci Csodamalom
Bábszínház december 12-étől
január 8-áig szünetelteti az
előadásait. Így az időszakra
vonatkozó energetikai kiadásaiknak nagyjából 70 százalékát tudják megspórolni, hiszen
bevétel nem keletkezne annyi,
ami fedezné a megemelkedett
rezsiköltségeket.
– Az energiaválság minket is
sújt, de nem tehetjük meg közönségünkkel, hogy hidegben
üljenek. Megújuló energiával

a hőmérsékletet 20-21 fokon
tartjuk jelenleg. Amíg nem jön
igazán hideg idő, addig ezt a
hőmérsékletet garantálni tudjuk, így előadásainkat megtartjuk.– mondta Temesvári Éva
Rita igazgató.
Jelenleg gázzal nem fűtik az
épületet, de temperáló fűtésre
mindenképpen szükségük lesz
a későbbiekben, hogy a technikai eszközök és a bábok ne
menjenek tönkre.
– Létszámleépítés nem lesz,
hiszen olyan kevesen dolgozunk itt, hogy már egy ember
hiánya is komoly fennakadást
okoz működésünkben. Próbáinkat továbbra is folytatjuk,
melegen öltözve, és gőzerővel
készülünk évadunk második
felére – vetítette elő a terveket
az intézmény vezetője.
Az épületet 2018-ban újították fel: többek közt kicserélték

a nyílászárókat, és külső szigetelést kapott az épület, energiaellátásának egy részét napelemes rendszer biztosítja.
A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 7 fiókkönyvtára október 21-étől
átmenetileg nem fogad látogatókat. Könyvtári szolgáltatásokat a központi épületben
lehet igénybe venni: hétfői és
csütörtöki napokon 10-18 óráig, kedden, szerdán, pénteken
8-16 óráig és havonta 2 szombati napon 8-16 óráig. – A
központi könyvtártól távolabb
eső városrészek lakosai részére lehetőséget biztosítunk előzetes igények leadása után a
kért dokumentumok átvételére a fiókkönyvtárak bejáratánál, csütörtökönként 15 és 17
óra között – ad tájékoztatást
Varga Gábor igazgató, hozzátéve, minden változásról, információról a könyvtár honlapján, közösségi oldalain és
szórólapokon tájékoztatják az
olvasókat.
A bezárt fiókkönyvtárakban állományvédelmi okok
miatt temperáló fűtés szükséges. A fiókkönyvtárakban
dolgozók a központi épületben teljesítenek szolgálatot,
nem lesznek elbocsátások –
ígéri az igazgató, aki szerint
az elmúlt időszak eseményei is
felhívták a figyelmet az energetikai beruházások fontosságára.
– A József Attila Könyvtárban a jövő évben indul felújítás – mondta Varga Gábor.
BÁJER MÁTÉ
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Kárpátia Borház
Megnyitotta miskolci üzletét szerdán a Kárpátia
Borház a Rákóczi Ferenc
utca 1. szám alatt.

Az ünnepségen köszöntőt mondott Stanik István,
a Magyar Házak ügyvezető igazgatója. Valljuk, hogy a
Kárpát-medence magyar borainak, pótolhatatlan nemzet
összetartó ereje van” – áll a
vállalkozás krédójában. Csáky
Pál, az író-politikus szerint a
bor összeköt, egyszersmind
meg is emel bennünket. A
megyei közgyűlés elnöke,
Bánné Gál Boglárka beszédében a bor történeti és kulturális jelentőségét hangsúlyozta.
A borházat megnyitó Badány

Lajos eszmefuttatása alapján
Miskolc voltaképp adja magát mint helyszín, miután a
Felvidék kapujában fekszik,
egyúttal az Alföld és a Bükk
határában húzódik. Az alpolgármester visszatekintésében
rávilágított: Miskolc kényszerű iparosítása előtt több
évszázadon át kereskedő- és
bortermelő város volt, így a
XX. század elején a legtöbb
miskolcinak még volt pincéje is az Avas oldalában. Végezetül kiemelte a városvezetés azon törekvéseit, mellyel
a borfogyasztás kultúrájának
felelevenítését kívánják segíteni, úgymint a Borangolást,
a Fröccsfesztivált és Kvaterkát.
BD

Badány Lajos alpolgármester nyitotta meg a Kárpátia Borházat.
Fotó: Juhász Ákos

FOGADÓÓRA
Badány Lajos Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestere lakossági fogadóórát tart 2022. október
19-én, szerdán 14:00-tól a városháza alpolgármesteri
tárgyalójában. Sorszámosztás: 2022. október 17. (hétfő) 8 órától Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának főportáján. A fogadóórára 10 db sorszám kerül kiosztásra.
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Illusztris vendégek az MVLC-nél
Fennállása tizedik évfordulóját ünnepli idén a miskolci
vízilabdaklub.
A korábbi és jelenlegi szakvezetők, játékosok, támogatók
mellett olimpiai bajnokok is
tiszteletüket tették az MVLC
tizedik születésnapját ünneplő szerdai eseményen a programnak otthont adó miskolci
városházán. Vári Attila szerint
az MVLC több mint egy klub:
egy közösség is, ami kitűnő

oktatási és támogatói háttérrel, körülményekkel rendelkezik. Büszkén méltatta a csapat
sikereit Veres Pál polgármester
is, Bachner András sportigazgató pedig kiemelte: rövid idő
alatt felfigyelt rájuk a szakma,
egy sikersportágat építettek fel
Miskolcon. Az eseményen emlékérmeket és ajándékokat adtak át, majd az ünnepség után
egy gálamérkőzést is lejátszottak az Eger ellen.
KUJAN ISTVÁN

Az eseményen emlékérmeket és ajándékokat adtak át. Fotó: Mocsári L.

Az átmeneti szüneteltetést javasolja a MIHŐ
A távhőszolgáltatás egyéb
felhasználói tarifájának emelkedése miatt többen érdeklődnek társaságunknál a szolgáltatás felfüggesztése vagy
megszüntetése miatt – jelezte
Móricz József, a MIHŐ stratégiai igazgatója
A felhasználónak a 2005. évi
XVIII. törvény 38. §-a alapján joga van leválni a távfűtésről, Miskolc Megyei Jogú
Város Közgyűlésének 39/2017
(XII.05) Kgy. rendelete alapján
pedig lehetőség van a szolgáltatás szüneteltetésére.
Az egyéb felhasználók számára a magas távhőáremelés
oka a földgáz világpiaci árának rendkívüli megemelkedése, melynek során a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, ami az ár-

számítást végzi az árhatóság
felé, 2022 negyedik negyedévére egy összegben fixálta a
távhőszolgáltatók részére ezt
a gázárat. A földgáz világpiaci ára időközben közel a felére
csökkent, melyet azonban leghamarabb 2023. január 1-jétől tudnak figyelembe venni.
Palkovics László ipari és technológiai miniszter nyilatkozata szerint januártól három helyett csak egy hónapra kötik le
a gáz árát, ezért a havi árrögzítéssel olcsóbb lehet majd a távhőszolgáltatás díja az egyéb felhasználók számára is.
Miskolcon abban a szerencsés helyzetben vagyunk
– mondta a MIHŐ stratégiai
igazgatója, hogy földgáz bázisú
hőtermelés mellett geotermikus hőenergia biztosítja a hőellátást kb. 50%-ban. Emiatt más

városokhoz képest közel fele a
távhő díja a tisztán földgáztüzeléshez képest.
A 2022. negyedik negyedévre meghatározott távhődíjak nehézséget jelenthetnek sok
vállalkozás számára, ezért lényeges szempont az energiatakarékosság.
Palkovics László ipari és
technológiai miniszter prognózisát előrevetítve a MIHŐ Kft.
javasolja ezen időszak átvészelését energiatakarékossági intézkedések bevezetésével, bízva
abban, hogy január 1-jétől az
árak jelentősen csökkenhetnek.
Azon egyéb felhasználóinknak, akik a rendkívül megnövekedett ár miatt fontolgatják a
távhőszolgáltatásról történő leválást, javasoljuk, hogy gondolják végig, milyen más alternatív fűtési módok lehetségesek,

és azok ára a távhőszolgáltatáshoz képest jelenleg is magasabb
és a jövőben is magasabb lesz
Miskolc városát tekintve.
Aki 2022 utolsó negyedévében a magas távhődíjak mellett nem kívánja igénybe venni
a távhőszolgáltatást, de a következő év elejétől mérséklődő
árak mellett lehetőséget lát a
szolgáltatás további igénybevételére, az a költségek csökkentése érdekében élhet a távhőszolgáltatás szüneteltetésével az
alapdíjak megfizetése mellett.
A szüneteltetés időtartama maximum 1 év lehet, mely további
egy évvel meghosszabbítható
írásbeli szerződésmódosítással.
A szüneteltetés műszaki feltételeiről társaságunktól kaphat információt az alábbi elérhetőségen: miho@miho.hu
e-mail-címen.

Hirdetés

KÖZLEMÉNY: Egyéb felhasználók
távhődíjtételeinek változása
A LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK DÍJTÉTELEI NEM VÁLTOZNAK!
Ez a díjemelés csak és kifejezetten azon felhasználóinkra vonatkozik, akik nem lakóépületben,
illetve vegyes célú épületben veszik igénybe a távhőszolgáltatást!
A Technológiai és Ipari Miniszter a 20/2022.
(IX. 30.) rendeletével módosította a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint
a lakossági felhasználónak és a külön kezelt
intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.)
NFM rendeletet a Magyar Energetikai és Köz-

Idén is láthatóvá válik az energia – és ami mögötte van
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal október 28-án harmadik alkalommal
rendezi meg az ország legnagyobb energiaipari eseményét, az Erőművek Éjszakáját,
amellyel egy időpontban ünnepeljük a távhőszolgáltatás napját is. A MIHŐ Kft. és a
közreműködő partnerek tisztelettel meghívnak minden érdeklődőt az alábbi programokra:
MIHŐ Kft. – Miskolc Kenderföldi Biomasszakazánház megtekintése
Helyszín: 3
 534 Miskolc, Muhi utca (Shinwa gyár és
Szinva patak közötti terület)
Program:
ü Faapríték-tüzelésű kazánház és a korszerű
távfelügyeleti rendszer bemutatása
ü Meghökkentő fizikai kísérletek: dr. Póliska Csaba,
Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar,
egyetemi docens
Időpontok: 14:00-tól 15:30-ig, 16:00-tól 17:30-ig,
és 18:00-tól 19:30-ig
Az érdeklődőket meglepetés ajándékkal várják.

MVM Balance Zrt. & MVM MIFŰ Kft. megtekintése
Helyszín: 3531 Miskolc, Tatár u. 29/a
Program: K
 ombinált Ciklusú Erőmű, Gázmotoros
kiserőmű és Fűtőmű bemutatása
Időpontok: 14:00–tól 15:00-ig, 16:00-tól 17:00-ig,
18:00–tól 19:00-ig
KUALA Kft. – Miskolci Geotermikus Projekt megtekintése
Helyszín: 3531 Miskolc, Tatár u. 29/a
Program: Magyarország egyik legnagyobb távfűtési
célú geotermikus projektjének bemutatása
Időpontok: 15:00-tól 16:00 óráig, 17:00-tól 18:00-ig,
19:00-tól 20:00-ig

A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött a www.eromuvekejszakaja.hu oldalon. Érdemes követni a MIHŐ Facebook-oldalát is www.facebook.com/mihokft/, ahol a szervező folyamatosan frissíti az eseménnyel kapcsolatos információkat.

Megnevezés

Mértékegység

Alapdíj

2022. november 1-től

Bruttó egységár
(5%-os áfa-val)

Nettó
egységár

Bruttó egységár
(5%-os áfa-val)

Ft/lm3/év

528,36

554,77

528,36

554,77

Alapdíj

Ft/MW/év

15 539 809

16 316 799

15 539 809

16 316 799

Hődíj

Ft/GJ

3441

3 613

37 909

39 804

Vízfelmelegítési díj

Ft/m3

999,04

1 048,99

10 241,91

10 754,01

Az új díjtételek a 2022. november 1-jétől kezdődő elszámolási időszaktól kerülnek alkalmazásra.

l MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
3534 Miskolc, Gagarin u. 52. Tel.: +36 46 533-120,
ugyfel@miho.hu, www.miho.hu

Kisbabája van és jó lenne beszélgetni, kicsit megpihenni? Hívja az Otthon
Segítünk Alapítványt! Önkéntes anyukák segítik egymást. miskolciotthonsegitunk@gmail.com, 30/905-8113.

3534 Miskolc, Gagarin u. 52. Tel.: +36 46 533-120,
ugyfel@miho.hu, www.miho.hu

2012. február 1-től
2022. október 31-ig
Nettó
egységár

Apróhirdetés

l MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

mű-szolgáltatási Hivatal 2022. negyedik negyedévre meghatározott gázárak alapján. A
rendeletmódosítás hatására a MIHŐ Kft. energiaköltségei jelentősen emelkednek, ezért az
egyéb felhasználókra vonatkozó távhőszolgáltatási díjtételei 2022. november 1-jétől az alábbiak szerint módosulnak:

Kazánkezelő (2 és 12 tonna között)
(OKJ 32 522 02, Nyt.sz.: E-000683/
2014/A013) képzés indul a DEKRA
Akademie szervezésében Miskolcon.
06-30/452-6465-ös telefonszámon érdeklődhetnek.

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
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A gyereknevelés és a világháló Angyal közösségi park épül
Egyszerű-e gyereket nevelni? Természetesen, hiszen
mindig mindenki jobban
ért hozzá, mint akit éppen
érint egy–egy helyzet.
Mondom ezt viccesen, hiszen valóban rengeteg beszélgetésnek ad alapot a
téma. Milyen jó is nézni a filmeken a nyugodt, kiegyensúlyozott pufók babákat, és
mennyire más megélni a mindennapokat, az álmatlan éjszakákat, a betegségeket, nem is
beszélve az óvodába való beszoktatásról, amikor először
kell igazán elválnunk tőlük, és
rábíznunk valaki másra. A mai
rohanó világban talán még nehezebb, sokkal több odafigyelést és türelmet igényel a gyermeknevelés feladata, hiszen a
mai kor kisembere egyetlen
napot sem tölt már el a világháló nélkül.
Már csecsemőkorban fejlődik az öntudat, hiszen a szülei
szemével látja önmagát. A kicsi
fejlődő önértékelését mindennél jobban befolyásolják szavaink és tetteink. Minden arckifejezés, hangszín, testbeszéd
leképeződik és elraktározódik
a memóriájukban. A dicséret,
bármennyire is apró, büszkévé teszi. Ezért fontos, hogy sose
másokhoz hasonlítsuk, hanem
mindig csak önmagukhoz, hiszen így kerülhetjük el, hogy
értéktelennek érezzék magukat, akár csak egy pillanatra

is. Fontos, hogy gondosan válogassuk meg a szavainkat, és
mutassunk együttérzést. Erősítsük meg őket abban, hogy
bárki követhet el hibát, akkor
is szerethető. Sőt! Már a totyogókat is megbízhatjuk kisebb
feladatokkal, amiket önállóan
végezhetnek el, nézzük meg,
mekkora öröm is az számukra!
Mi, felnőttek sem szeretjük,
ha valaki bírál vagy kritizál
bennünket, akkor egy kisgyermek hogyan érezheti magát
vajon? Ezért törekedjünk minden nap dicsérni. Legyünk
bátran nagylelkűek a szóbeli
jutalmakkal, hiszen ez segíti
őket abban, hogy jók lehessenek, és nem utolsósorban önmaguk. A rend, a rendszer már
a kicsi gyermek életének is ad
egy keretet, segíti az önkontroll
gyakorlásában és az elfogadható viselkedés kialakításában.
Járjunk jó példával elöl, így
váljunk példaképpé, hiszen a
kisgyermek figyel. Érzékei igazán kifejlettek, és a látottakból
táplálkoznak. Ha azt szeretnénk látni, hogy tisztelettudó,
barátságos, őszinte, kedves és
toleráns, akkor nekünk is így
kell viselkednünk vele. Fontos
azonban, hogy tudjuk, nem
várhatjuk el tőle, hogy azért
csináljon valamit, mert mi azt
mondtuk neki. Szükséges ehhez némi magyarázat, amire szánjunk időt, így biztosítjuk az ítélkezésmentességet és
későbbi konfliktuskezelést is.

Elvárásaink is legyenek egyértelműek, csakúgy, mint a következmények. Gondolkozzunk és cselekedjünk velük
együtt.
Fontos, bár nehéz is rugalmasnak lennünk. Előfordulhat, hogy módosítanunk kell a
nevelési stílusunkon is, ha úgy
kívánja az élet. Talán túl magas
elvárást támasztottunk a kisgyermekkel szemben? Magán a
környezeten kell változtatnunk
valamit, hiszen sokszor az is
elég egy–egy szélsőséges viselkedés tompításához? Ha egy
alig kétévesnek folyamatosan
nemet kell mondanunk, akkor
érdemes a korlátokon változtatni, mivel ez nemcsak őt, de
minket is frusztrálhat. Ahogy
pedig cseperednek, érdemes az
attitűdünket átgondolni, mert
egy–két év múltán már nem
biztos, hogy a jól berögzött sémák is ugyanolyan hatékonysággal működnek majd. Nézzünk szembe vele – egyikünk
sem tökéletes szülő. Vannak
erősségeink és gyengeségeink.
A legfontosabb az, hogy felismerjük a következetesség fontosságát, miközben reális elvárásokat támasztunk nemcsak a
kisgyermekünkkel, hanem saját magunkkal szemben is.
GALLAI JUDIT
COACH
INFO.GALLAIJ@GMAIL.COM
WWW.GALLAIJUDIT.COM

A Gárdonyi Géza Művelődési
Ház mögötti elhagyatott terület hamarosan új funkciót kap:
Angyal park néven közösségi
emlékpark épül, ahol lesz halastó, sütögetőhely, focipálya,
terület a kutyáknak és egy emlékmű – a meg nem született
gyermekekért.
Miskolc közgyűlése szeptember 29-ei ülésén elfogadta, hogy a „Miskolc-Hejőcsabai
Bárczay-kastély mögötti 41022/1
helyrajzi számú, ingatlan-nyilvántartásban ’sporttelep’ megnevezésű … területnek Angyal
park” legyen a neve. Ellátogattunk a munkaterületre, amit
Konkoly Andrea, a Dr. Park kert
építő vállalkozás tulajdonosa és
Borkuti László önkormányzati
képviselő mutatott meg nekünk.
Előbbi vállalta magára az emlékhely kialakítását, míg utóbbi
a helyszín megtalálásában és az
egyéb teendőkben segíti a kezdeményezést.
Részleteiben megismerhettük a helyszínt, ahol – egyebek
mellett – megújul a betonozott
futballpálya, közösségi sütögetőhely jön létre, a kutyásoknak
is megmarad a zöld terület, és
összességében elmondhatjuk,
hogy egy igényes közösségi park
jön majd létre Hejőcsabán.
Az Angyal park legfontosabb
eleme – maga az emlékmű – a
Gárdonyi Géza Művelődési Házat és a területet elválasztó patak partján helyezkedik majd
el. „Saválló lemezből készül két

Konkoly Andrea és Borkuti László. Fotó: Horváth Csongor

darab két méter magas angyalka, amelyek egymással szembenéznek” – írta körül Konkoly
Andrea.
Az ötlet Imréné Miháczi Ágnes
fejéből pattant ki, és ő volt az, aki
a szándékot képviselte a Miskolci Ötletmaratonon. „Még mindig nem hiszem el, hogy megvalósul” – mondta. Az Angyal
park nem egy letisztult emlékhelyként, hanem közösségi térként funkcionál majd. Hogy milyen legyen maga az emlékmű, ő
javasolta és ennek megfelelően
készül is el.
„Szeretnék minden évben itt
egy megemlékező napot. Ös�szejönnénk ilyenkor elsősorban
az érintettekkel, de igazából bárkivel. Lehetne ez október 15-én,
a meg nem született gyermekek
világnapján” – vázolta a terveket
Ágnes. „Szerintem ez egy pozitív hely lesz – fűzte hozzá.
Az ötletgazda kitért arra is,
hogy milyen széles társadalmi

összefogás övezi a kezdeményezést. „Sokaknak van olyan ismerőse, akivel hasonló történt, ez
pedig megérinti az embereket.
Bárhová fordultunk segítségért,
mindenki örömmel fogadott
minket” – mesélte élményeit.
Konkoly Andrea elmondása szerint mintegy 15 szereplő támogatta eddig az Angyal
park elkészülését. Legyen szó
konténerekről, a focipálya rekonstrukciójáról vagy biciklitárolókról. „Senkitől sem pénzt
kértünk, hanem egy kis segítséget” – mint fogalmazott, majd
hozzátette: „ha minél több miskolci vállalkozó ad bele a hasonló kezdeményezésekbe, akkor a
város kicsit jobb hely lehet”.
Az Angyal park az eredeti tervek szerint december elejére készül el, azonban mivel a kivitelezőknek csak hétvégenként van
idejük dolgozni rajta, jelenleg
úgy látszik, hogy elképzelhető
némi csúszás.
K. CS.

Hirdetés

Kik nyerik a B.-A.-Z. megyei PRIMA díjat 2022-ben? Kik kapják a háromszor egymillió forintos PRIMA
díjat és a kettőszázötvenezer forintos közönségdíjat? Kik kapják Mancs gyönyörű bronzszobrát?
A VOSZ B-A-Z. Megyei Szervezetének elnöksége minden évben meghirdeti a PRIMA díjat, amellyel a megye kulturális, tudományos, oktatási és sportéletének
legkiválóbb képviselőit ismerjük el. A megyei PRIMA díj várományosai 10 kategóriából lettek kiválasztva, és közülük hárman kapnak PRIMA díjat és egyvalaki
Közönségdíjban részesül. A kiválasztottak 2022. november 5-én a Miskolci Nemzeti Színházban, a nagyszabású megyei PRIMA Díj Gálán vehetik át díjaikat.
Magyar ismeretterjesztés és média kategória
HAJNAL JÓZSEF újságíró. Volt újságíró, rovatvezető, olvasószerkesztő, főszerkesztő, óraadó tanár, majd rádióstúdió-vezető. A különböző sajtóorgánumokban jelentek meg
publikációi, több újságnak volt felelős szerkesztője, készített televíziós műsorsorozatot. Regényei: Mákdobáló (2017),
Rézi királylány lesz (2020), Sufni titkai (2021), Gurilla (2022).

Magyar sport kategória
FACTORY ARÉNA. 2004-ben vált szükségessé nagy terek
biztosítása a lelkes fiatalok részére, így kerültek új otthonukba, a Vasgyárba, egy 5000 m2-es ipari csarnokba, amelyből az
évek során lett a Factory Aréna. Ez hazánk egyetlen olyan közösségi tere, amelyben helye van az extrém sportnak, az underground zenei és művészvilágnak és a kortárs művészetnek.

Magyar Zeneművészet kategória
KISS KATA ZENEKAR. 2009-ben alapították. A
zenekar egyedi módon ötvözi a magyar népzenét a
modern stílusirányzatokkal, a popot, a rockot, a jazzt
és a rapet házasítja a magyar népi kultúra örökül
ránk hagyott kincseivel. Zenéjük célja, hogy összefogja a magyarságot és erősítse a nemzeti identitást.

Magyar színház-, film- és táncművészet kategória

Magyar irodalom kategória

Magyar sport kategória

VARGA ANDREA színművész. Kivételes tehetségű
művész, aki mind prózai, mind énekes szerepekben estéről estére brillírozik. Érzékeny ember, aki önzetlenül
segíti a rászorulókat, jótékonysági rendezvények állandó
résztvevője. Fontos feladatának tartja a jövő tehetségeinek gondozását. Embersége, tisztessége példa a városban.

HARSÁNYINÉ KECSKÉS NIKOLETTA (GRETA
MAY) író. Greta May álnéven alkotó ózdi írónő, könyveiben a rá jellemző cselekményorientáltság mellett ös�szetett karakterábrázolással boncolgatja a jó és a rossz közötti vékony határt. Szabadidejében gyermekeknek szóló
színdarabokat ír, interaktív gyermekműsorokat szervez.

FAZEKAS MIKLÓSNÉ a B.-A.-Z. Megyei Diáksport és
Szabadidő Egyesület elnöke. 50 éve meghatározó szerepet
tölt be a megye és a város diáksportéletének fejlesztésében.
Céltudatos, alkotó egyéniségével testnevelőként, szaktanácsadóként, diáksportvezetőként mindig arra törekedett,
hogy segítse a testnevelés és a diáksport népszerűsítését.

Magyar képző- és iparművészet kategória

Magyar Tudomány kategória

Magyar oktatás és köznevelés kategória

MÁGER ÁGNES festőművész. A főiskola befejezése óta él
Miskolcon, ahol tehetséggondozó művésztelepet vezet és
alkot. Így nyilatkozott művészetéről: „Munkám: a festés.
Feladatok sora, melyeket pontosan, szépen elvégezni szakmai tudás, képesség, hit és felelősség dolga. A buktatókat
kibírni, a szép emberi törekvéseket táplálni akarom.”

DR. RINGER ISTVÁN PhD. főmuzeológus. Az ELTE
történelem-régészet-múzeológia szakán végzett, Jelenleg a Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatója. Régészként
több, kultúrtörténeti szempontból értékes feltárás részese, mint pl. a Sárospataki és Sátoraljaújhelyi vár feltárása,
amikről rendszeresen publikál.

FÉNYI GYULA JEZSUITA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. 25 év alatt a gimnázium az ország legjobb 50
középiskolája között szerepel. A magas szintű oktatásnak köszönhetően a diákok 95 százaléka továbbtanul.
Jógyakorlataik egyike a szeretetszolgálat, illetve az intézményben való komplex tehetséggondozás.

HOGY KI A LEGÉRDEMESEBB A PRIMA KÖZÖNSÉGDÍJRA, AZT ÖN DÖNTHETI EL!
Szavazatát a Közönségdíjra leadhatja a www.voszborsod.hu honlapon 2022. november 3-ig.
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A spórolás útja költséggel kikövezve
Akadnak számlaslankító
praktikák, de ha takarékoskodni szeretnénk, előbb a
zsebünkbe kell nyúlnunk.
Ha valaki feketeövet akar
szerezni spórolásból, annak
nem elég egy mezei gyorstalpaló. Nemcsak azt kell megértenie ehhez, hogy mit tartalmaz a hó végi számla, és miről
nem írnak a csekkek mellékletei, de a szótárát is bővítenie
kell: kilojoule-okkal, megawattokkal és hasonló kifejezésekkel. Emellett tisztában kell lenni a lehetőségekkel, szükséges
ismerni olyan megoldásokat,
trükköket, amik segíthetnek
tárcában tartani a pénzt. Az
alábbiakban néhány olyan tanácsot írunk, amelyek ugyan
nem teszik az embert egyből
a takarékos megoldások mesterévé, de jó kiindulópontot jelenthetnek. Egy dolgot
azonban előrevetítünk: nincs
ingyenes csodamódszer!
A Főgáznál a főszabály (és
egyébként országosan is):
minden lakossági mérőórára
évi 63 645 megajoule, vagyis átszámítva körülbelül 1729
köbméter földgáz jut kedvezményes áron. Amit e fölött
fogyasztunk, azt már a nemrégiben bevezetett lakossági
piaci áron kell kifizetni. Aki
átalánydíjjal fizet, annak ez
nem jelent gondot, a bediktálós fogyasztóknál viszont más
a helyzet: itt az évi 1729 köbmétert leosztják hónapokra,
de nem egyenletesen, hanem
a szolgáltató szerinti időszaki
átlagfogyasztás alapján. Tehát

Nincs ingyenes csodamódszer

januárban nagyobb fogyasztással adnak keretet, mint
mondjuk júliusban.
A dolgot bonyolítja, hogy az
MVM három kategóriába sorolja a fogyasztókat: aki fűt és
vizet is melegít, aki csak fűt,
és aki csak vizet melegít. Akik
csak fűtenek, azoknak hidegebb hónapokban nagyobb fogyasztás engedélyezett, melegebbekben kisebb. Számukra
a nulladik lépés tehát, hogy ne
fűtsenek kánikulában, mert az
igencsak drága lesz. A gyakori problémát a rossz besorolás
okozza: ha valaki csak fűtésre
van bejelentve, de a vizet és a
tűzhelyet is gázzal melegíti, az
bizony vaskos számlákra számíthat. Ilyen esetekben az átsorolást a gázszolgáltatónál kell
kezdeményezni, és ezzel máris
faraghatunk a számlákon.

Pénzből lesz a pénz
Lehet, közhely, de a legtöbb
gázt a jól szigetelő nyílászárókkal spórolhatjuk meg. jó
minőségű műanyag ablakok
beépítésével akár 30 százalékkal is csökkenthetjük egy átlagos lakás fenntartási költségeit, hiszen ugyanannyi gázt
felhasználva 3-4 fokkal is melegebb hőmérsékletet érünk
el. Általánosságban elmondható, hogy a modern nyílászárók, a házak külső szigetelése,
a megújuló energiaforrásból
származó elektromos áram,
meleg víz és fűtési technológia mind az energiatudatos
otthon ismérvei. Ezek a megoldások azonban mind befektetést igényelnek, és azzal is
számolni kell, hogy sokan menekülnek előre, így a gazdaságos otthon kialakításának ára

Ötmillió Jankának

is megnőtt az utóbbi időben.
Tehát, ha már a számlák kifizetése is komoly terhet jelent,
valószínűleg nem vágunk bele
egy teljes körű átalakításba.

Miskolci tűzoltó gyermekéért fogtak össze bajtársak
és civilek, hogy adományaikkal segíthessék a kislány
költséges gyógykezelését.

Nagyik tippjei
Ilyenkor a hagyományos
módszerek kerülnek terítékre. Ha nem vagyunk otthon,
tekerjük lejjebb a hőfokot! Tegyük szabaddá az ablakokat,
hogy a nap besüthessen! Éjszaka érjük be 17-18 fokkal,
cserébe takarózzunk be rendesen! Ne fűtsük a nem használt helyiségeket, és hagyjuk
szabadon a fűtőtestet!
Mivel a villamos energia
jelenleg olcsóbb, mint a gáz,
így sokan gondolkodnak inverteres, fűtésre optimalizált
klímával. Ennek kiválasztásához azonban mindenképp
szakember szükséges, mert az
eszköz méretét nem a pénztárcánk kell hogy meghatározza,
hanem a helyiség nagysága,
ahol működtetni fogjuk. Egy
kisebb méretű, olcsóbb klímával ne is várjuk, hogy takarékosan melegíthetünk fel egy
nagyobb szobát!
A párezres hősugárzóktól
se várjunk csodát: ezeket csak
olyan háztartásokban gazdaságos működtetni, ahol csupán
kiegészítő fűtésre van szükség.
Vannak hosszú távú elektromos fűtési megoldások is,
mint amilyen az infrafűtés, a
fűtőszőnyeg vagy a hőszivat�tyú, ezek azonban szintén nagyobb anyagi ráfordítást igényelnek.

Dobai Janka egészséges,
életvidám kislányként jött a
világra. Három hónapos korában történt meg a baj, amikor egy kötelező oltás után
néhány napon belül teljes
fizikai és idegrendszeri leépülés indult el nála. A szülők rendszeresen viszik Jankát Dévény-tornára és korai
fejlesztésre, amelynek máris
látható eredményei vannak.
A kislány többet mozog, aktívabb, és bebizonyosodott,
hogy jól fejleszthető, ami reményt ad a családnak arra,
hogy jelentősen javíthatnak
az önállóságán, életminőségén. Mivel a megyében nincs
komplex rehabilitációt nyújtó intézet, ezért felkeresték a
Borsóház nevű intézményt
Solymáron, ahol a kislány-

nak intenzív terápiát javasoltak. A fejlesztés költsége
azonban évente másfél millió forint, amit a család teljes
egészében nem tudott vállalni. Ezért kértek segítséget és
indult meg a közösségi adománygyűjtés Janka számára.
A szükséges gyógykezelésre többek között egy igen
sikeres, mintegy nyolcszáz
embert megmozgató jótékonysági futással is gyűjtöttek. Az elért összeget végül a
kislányt támogató Supersum
Alapítvány kerekítette fel
ötmillió forintra, amely így
remények szerint akár több
évnyi terápiát fedez majd. A
család számára is váratlan
nagyságú adományt október
tizenegyedikén, az Alapítvány és a Miskolci Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
szervezésében az édesapa
munkahelyén, a Miskolci
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság laktanyaudvarán adták át.

Janka és családja az adományátadáson. Fotó: Horváth Csongor
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Elhallgattuk a széntolvajlás történetét Jogosítvány is aranyáron kapható
A novemberi, koraesti félhomályban egy szigorúan titkos bevetésre gyülekeztünk a
sajószentpéteri őrsön. Árnyasi Gyula rendőrszázados, az
újjáalakult miskolci R-csoport parancsnoka itt árulta
el, hogy lecsapunk a széntolvajokra. Mi, bűnügyi tudósítók – a nyolcvanas évek elején
még magunk is akcióztunk –
bepréseltük magunkat a PVC
kabátos rendőrök közé a szürke, rozoga Lavtyija kisbuszba.
Majd Edelény és Berente vonalában oszlottunk szét a vasúti töltések takarásában. Nem
sokat ácsorogtunk, mihelyst
besötétedett, csigalassúsággal
megérkeztek a szénszállító vagonok, s csak azt láttuk, hogy
tetejükön dolgos kis kezek
szorgalmasan górják le a rakományt a vasúti pálya mentén. Fenn igazi gyerekmunka
folyt, míg a sínek mentén nagy
zsákokkal mezgereltek társaik.
Majd a tisztes távolból aggódó
szüleik gyorsan elvonszolták
az egyenként félszáz mázsányi zsákmányt.
Óriási fogás volt. Reggelre több tucat rosszul öltözött,
didergő, vacogó, lehajtott fejű,
síró tizenéves gubbasztott
az őrs udvarán. Másnap estig tartott a jegyzőkönyvezés,
míg a gyerekek szüleit is begyűjtötték. Mi lemondtunk a
szenzációról, s mint kiderült,
a rendőröknek is van szívük.
Talán egy figyelmeztetéssel

tettek pontot az ügyre. Máig
is tudom, ez a fajta tolvajlás
mindaddig tartott, míg a bányákat fel nem számolták.
Mindez arról jutott eszembe, hogy éppen most, immár
csaknem egy hónapja várjuk
a gázkazánunk cseréjét. Kevés a jó szerelő, és sok a megrendelés. Sebaj, dupla zokni,
dupla pulóver, több mozgás,
és akár el is felejthetjük a szibériai gáz hiányát. Mert ugye,
amikor a hetvenes évek előtt
mázsaszámra hordtam a pincéből az első emeletre a szenet és a csutkát, elképzelni
sem tudtam, milyen lehet egy
gomb megcsavarásával meleget csiholni a konvektorból.
Mégis megvoltunk. A Vászonfehérítő utcai másfél szobás
panelben gyorsan megszoktuk, hogy bármikor érkezünk
haza, melegek a radiátorok.
Sőt annyira, hogy még az utcát is fűtöttük a nyitott ablakokon át.
Majd a nyolcvanas években volt egy kisebb paradigmaváltás. Mezőcsáton, feleségem szüleinél megtanultam,
hogyan kell a szenes kazánnal
a levegőt is megolvasztani. Sőt
magam is cipeltem a fűtőolajos kannákat a közeli kútról.
Megszokni viszont sosem tudtam az olajkályhát. Ezzel nem
lehet úgy begyújtani, hogy ne
legyél olajszagú, ráadásul ez
csak addig fűt, míg az utolsó
csepp olaj is eltűnik a tartály-

ból. Ez után is jött egy újabb
alternatíva, megjelentek a Pb
gázpalackos Szieszta kályhák.
Majd miután kellően elterjedtek, híre ment, zárt térben
mérgezők, és akiket ez sem
riasztott el a használatától,
gyorsan megtapasztalták, milyen gyors ütemben drágul a
palackos gáz.
Különben a mivel fűtsünk,
hogyan melegedjünk, korántsem új keletű téma. Csak nekünk, akik megszoktuk a jót,
és most nehéz visszafordulni
a komfortos megoldásoktól. A
közelmúltban is sokat foglalkoztatta ez a kérdés az elődjeinket.
Hogy mennyire, drága jó
édesanyám ezzel kapcsolatos huncut történetét menetrendszerűen felemlegette. Mivel nagyapámék egy vidéki
szeszgyárat béreltek, megesett,
hogy meglepetésszerű látogatást tettek náluk a fináncok.
Egy ilyen téli vizit alkalmával
mamámra hárult, hogy befűtsön a vendégszobában. Az
ilyen ellenőrzések nem sok jót
ígértek, mamám nem is kedvelte őket, így két nagy kocsis
gyertyát gyújtott a kis kályhába. Amik szépen lobogtak, ám
a fényen kívül más hatással
nem voltak a klímára. Reggelre derült ki a turpisság. Szerencsére a szőrösszívű fináncoknak volt humorérzékük.
Igaz, olyan fagyos.
SZÁNTÓ ISTVÁN

Futótűzként járta be a sajtót,
hogy 2022 végéhez közeledve már félmillió forintot kell
fizetni a jogosítványért.

A leggyakoribb, B kategóriás
gépjárművezetői engedély megszerzésének ára korábban sem
volt alacsony, de egy kisebb nadrágszíj meghúzással a legtöbb
család megengedhette magának, hogy kirepülő gyermekét,
ha saját autóval nem is, de már
vezetésre feljogosítva bocsássa a
nagybetűs, önálló életbe.
Ebben az évben azonban
minden korábbinál nagyobb
áremelkedés ment végbe, és a
költség elérte a lélektani határt, félmillió forintot! Már
ha minden jól megy, és nincs
szükség több pótvizsgára és
gyakorlati órára. Az okokat

keresve iparági forrásainktól
megtudtuk, hogy számos negatívum együttes hatásáról
van szó. Előbb jött a Covid-járvány, amely alatt egy ideig nem
volt gyakorlati oktatás, ezért
nagyon „feltorlódott a sor”,
ugyanannyi oktatóra sokkal
többen vártak. Aztán berobbantak a háború miatt kivetett
szankciók az üzemanyagárakban is, végül az addig működő,
rendkívül kedvezményes adózási formát, a katát törölte el a
kormány, amely megnövelte a
többségében egyéni vállalkozóként dolgozó oktatók költségeit. Következmény: drasztikusan emelkedő óradíjak az
autósiskolákban.
Jelenleg a fővárosban és a
nyugati országrészben 8–12
ezer forint között kell fizetni

egy 50 perces vezetésért, az ország középső részén 8–9 ezer
forint körül, míg Észak– és Kelet-Magyarországon 6–8 ezret
kérhetnek el a tanulóvezetőktől. Régiónkban tehát még csak
alulról közelít a költség az ötszázezer forinthoz, de ez örömet nem okoz, mert közvetlen
összefüggés van a némiképp
alacsonyabb árak és a jelentősen alacsonyabb jövedelmek
között.
Jogosítvány azonban kell.
Ma már – kis túlzással – létszükséglet, és ha most érzékelhető is egy kisebb visszaesés a
jelentkezők számában, az emberek, családok össze fogják
szedni a rávalót, mint mindig – jósolták a megkérdezett
szakemberek.
BACSÓ ISTVÁN

Felkészítik a szökőkutakat a télre

A Miskolci Városgazda
munkatársai szokás szerint
szeptemberben engedték le
a vizet a tizenegy miskolci
szökőkútból.

A szökőkutak és ivókutak téliesítését október 13-án
kezdte meg a társaság: téliesítik, víztelenítik és fagytalanítják a szivattyúkat.
A szükséges ellenőrzés,
karbantartás és tisztítás után
jövő tavasszal indulnak újra
a szökőkutak május 11-én,
Miskolc város napján.
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MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós
versenyeztetési eljárás útján történő értékesítésre
meghirdeti 2022. október 27-ei
beadási határidővel az alábbi miskolci ingatlanokat:
Cím
(Jelleg)
Nagyváthy János u. 38. fszt.
hrsz: 22559/A/4
(egyéb helyiség)
hrsz: 22559/A/5 (iroda)

Alapterület
(m2)

Minimális
bruttó
ajánlati ár (Ft)

65 m2
16 129 000
50 m2

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon,
valamint a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró az értékesítési eljárást
annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2022. 10. 15-tól 2022. 10. 21-ig
Müller papírzsebkendő, 100 db-os, 2,49 Ft/db
Perfex Jumbo papírtörlő, 1 tekercs
Pur mosogató, 450 ml, 1108 Ft/l
Duck WC-tisztító, 750 ml, 665 Ft/l
Ajax univerzális tisztító, 1 l
Palmolive tusfürdő, 250 ml, 2796 Ft/l
Aquella antibakteriális nedves kendő, 80 lap, 9,98 Ft/lap
Bonus mikroszálas felmosófej
Konix koromtalanító adalék, 1 kg
Garnier Natural hajfesték
Kilrat rágcsálóirtó pép, 150 g, 6653,34 Ft/kg
Tomi mosópor, 1,17 kg, 1024 Ft/kg
Silan öblítő, 2775 ml, 648 Ft/l
Tapéta, görög mintás, 10 fm/tekercs, 119,9 Ft/fm
Zewa WC-papír, 16 tekercs, 181,18 Ft/tekercs
Vileda univerzális partvis, nyéllel

349 Ft
699 Ft
549 Ft
599 Ft
699 Ft
749 Ft
999 Ft
949 Ft
999 Ft
1099 Ft
1099 Ft
1299 Ft
1999 Ft
1499 Ft
3199 Ft
3599 Ft

249 Ft
599 Ft
499 Ft
499 Ft
599 Ft
699 Ft
799 Ft
799 Ft
899 Ft
999 Ft
999 Ft
1199 Ft
1799 Ft
1199 Ft
2899 Ft
3299 Ft
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PROGRAMAJÁNLÓ Újra elismerik a megye legjobbjait
OKTÓBER 15., szombat
19:00 DVTK-Eötvös DSE röplabdamérkőzés, női NBI, 1. forduló, DVTK Aréna

OKTÓBER 16., vasárnap
9:00 - 13:00 Miskolci termelői nap, Erzsébet tér
10:30 Miskolci mesék, Csodamalom Bábszínház
11:00 és 15:00 Kicsi Gesztenye Klub: A titkos mézrabló, Művészetek Háza
15:00 DVTK-BMTE labdarúgó-mérkőzés,
NBII, 12. forduló, DVTK Stadion
OKTÓBER 17., hétfő
17:30 BodyART foglalkozás, Gárdonyi Géza
Művelődési Ház
18:30 DVTK-Szekszárd női kosárlabda-mérkőzés, NBI, A-csoport, 5. forduló, DVTK Aréna
19:00 Szimfonikus bérlet II. – a Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertje, Művészetek Háza
OKTÓBER 18., kedd
9:00 Pöttömök/Baba-mama-foglalkozás,
Görömbölyi Művelődési Ház
9:30 Ringató – ölbéli játékok, Csodamalom Bábszínház
10:00 Maminbaba / hordozós latin fitnesz, Gárdonyi Géza Művelődési Ház
10:00 Baba-mama klub, Tompa Mihály Könyvtár
15:00 Etka-jóga, Görömbölyi Művelődési Ház
17:15 Hatha jóga, Ifjúsági Ház
17:15 és 18:00 Hastáncfoglalkozások, Ady
Endre Művelődési Ház
17:30 Ködmön Ovi Dance, Ifjúsági Ház

OKTÓBER 19., szerda
16:00 Mutatom, csináld utánam! - Kézműves délután, Petőfi Sándor Könyvtár
18:00 (S)ikertörténetek, Vendégek: Balla
Zsófia és Ercsey Dániel, moderátor: Kőrizs Imre, Művészetek Háza, Kortárs Galéria
18:30 Pilates, Ady Endre Művelődési Ház

November 5-én, szombaton
hagyományszerűen a Miskolci Nemzeti Színházban
tartják a Prima Díj Gálát. A
szavazás rövidesen elindul.

OKTÓBER 20., csütörtök
15:00 Játékkuckó, Kaffka Margit Könyvtár
17:10 Twins Dance Fittness, Görömbölyi
Művelődési Ház
17:30 Etka-jóga, Ifjúsági Ház
19:00 Zumba fitness, Ifjúsági Ház
19:00 Showhivatal: Vidám, zenés, beszélgetős műsor Vályi Zsolttal. Vendég:
Aranyosi Péter, Pál Dénes és Mészáros
László, Művészetek Háza
19:00 Hsin-Ni Liu zongoraestje, Zenepalota

A részletekről Ádám Imre,
a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége (VOSZ)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének elnöke számolt be a Miskolc Televízió Kilátó című műsorában.
A Prima Primissima díjat
Demján Sándor vállalkozó a
VOSZ támogatásával alapította
2003-ban, hogy évenkénti átadásával megjutalmazzák azokat a művészeket, sportolókat,
valamint a tudományos élet,
a népművelés, az oktatás és a
sajtó képviselőit, akik munkásságukkal kiérdemelték a legkiválóbbaknak járó elismerést,
továbbá teljesítményük, emberi tartásuk, értékrendjük követendő lehet mások számára. A
VOSZ helyi szervezetének elnöksége a kezdeményezéshez
2006-ban csatlakozott. Azóta

OKTÓBER 21., péntek
16:30 Mazsorett Ovi, Ifjúsági Ház
17:30 Mazsorett Suli, Ifjúsági Ház
19:30 Miskolci Illés Klub, Ifjúsági Ház
OKTÓBER 25., kedd
9:30 Ringató – ölbéli játékok, Csodamalom Bábszínház
19:00 Vajda Katalin: Anconai szerelmesek
– zenés komédia (A Veres 1 Színház saját
produkciója), Művészetek Háza
OKTÓBER 26., szerda
19:00 Dumaszínház: Ajándék ló - a Szomszédnéni Produkciós Iroda és Felméri
Péter közös estje, Művészetek Háza

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
OKTÓBER 17., 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 Kézenfogva (esélyegyenlőségi magazin) (12) 20:00
Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés
(12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
OKTÓBER 18., 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 19., 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 20., csütörtök 06:00 Az előző
esti adás ismétlése (12) 18:00 Miskolc Ma
(híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12)
18:25 Vendégségben Miskolcon – Bródy
János 1. rész (12) 19:00 Miskolc Ma ism.

(12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Vendégségben Miskolcon –
Bródy János 2. rész. (12) 20:00 Miskolc Ma
ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25
Film (12) 21:30 Képújság (12)
OKTÓBER 21., 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 22., 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 Kézenfogva ism. (12) 20:00 Krónika
ism. 20:25 Film 21:30 Képújság (12)
OKTÓBER 23., 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) 9:00 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!

FOGADÓÓRA
Szarka Dénes önkormányzati képviselő fogadóórát
tart október 20-án 17 órától a Középszer utca 60.
mögött, a kutyafuttató melletti területen.
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Ádám Imre, a VOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének elnöke

is rendszeresen meghirdetik a
Prima díjat, amellyel a megye
legkiválóbb képviselőit ismerik el.
A jelöltek idén is tíz kategóriában aspirálnak a jutalomra – sőt, még szélesítették is a
jelölési lehetőségeket, így például a színház- és filmművészet kategóriájába bekerült a
táncművészet.
– Természetesen nehezebb
dolgunk van ebben az esztendőben. Ezt a rendezvényt a

vállalkozások finanszírozzák,
jellemzően VOSZ-tagok. Sokan vannak ugyan, ám a mostani energiaválság és az infláció minden vállalkozást nehéz
helyzetbe hoz. Szerencsére van
egy közel hetvenfős támogatói
körünk, ami már a koronavírus-járvány alatt is bizonyított
– fogalmazott a vendég.
A borsodi VOSZ mintegy
ezerkétszáz megyei vállalkozó
és számos közéleti személyiség bevonásával dönt a jelöltek

sorsáról. A mezőnybe magánszemélyek és szervezetek egyaránt bekerülhettek.
A győztesek ezúttal sem csupán nettó egymillió forinttal
gazdagodnak, hiszen a Szanyi
Borbála köztéri Mancs-szobrának mását ábrázoló relikvia
mellett egy, az ifj. Vajda Attila
ékszerész által megálmodott,
gyémánttal kirakott aranykitűzővel is gyarapodnak majd.
Ezenfelül valamennyi, a gálára
invitált jelölt egy Mancs kutyát
ábrázoló bronz emlékérmet is
zsebre tehet.
Az elnök szerint az elmúlt
másfél évtized is azt igazolta,
hogy a közönségdíj roppant
népszerű, így várhatóan idén is
több tízezren voksolnak majd
az interneten keresztül. Sokat
nem kell várni, ugyanis nagyjából egy héten belül nyilvánosságra is hozzák a jelöltek
pontos névsorát – az azon feltüntetettek egészen november
3-áig várják a rájuk érkező szavazatokat.
BÓDOGH DÁVID

Októberben is folytatódik a (S)ikertörténetek
Balla Zsófia költővel és Ercsey Dániel borszakíróval
beszélget Kőrizs Imre.
Október 19-én a (S)ikertörténetekben az egyik oldalon
Balla Zsófia erdélyi születésű
magyar költő és újságíró ül, a

másikon pedig Ercsey Dániel
borszakíró. Őket kérdezi majd
Kőrizs Imre. Balla Zsófia első
versei 1965-ben jelentek meg
egy irodalmi folyóiratban, és
pár évvel később kiadták első
verseskötetét is. Számtalan antológiában és folyóiratban kö-

zölt verseket és huszonhárom
önálló kötete látott napvilágot,
emellett több irodalmi ösztöndíjat is kapott.
Ezzel szemben beszélgetőpartnere, Ercsey Dániel magyar és nemzetközi díjakkal
kitüntetett borszakíró. Egye-

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

HARANG-HÍREK

OKTÓBER 15., szombat 19:00 Színházcsináló, színmű, Játékszín | OKTÓBER 18., kedd 19:00
Jézus Krisztus szupersztár, Fráter ifjúsági bérlet, Nagyszínház | OKTÓBER 19., szerda 14:00
Micimackó, bérletszünet, Kamara 17:00 Jézus Krisztus szupersztár, Latabár ifjúsági bérlet,
Nagyszínház | 17:00 Egy óra versek közt a színház művészeinek társaságában, Játékszín
19:00 A színházcsináló, Bősze György-bérlet, Játékszín | OKTÓBER 20., csütörtök 18:00 Jézus
Krisztus szupersztár, Jezsuita ifjúsági bérlet, Nagyszínház | OKTÓBER 21., péntek 19:00 Jézus
Krisztus szupersztár, Földes ifjúsági bérlet, Nagyszínház | OKTÓBER 22., szombat 11:00 Kakaókoncert, Nagyszínház Nézőtéri Társalgó | 15:00 Jézus Krisztus szupersztár, Déryné Széppataki Róza-bérlet, Nagyszínház | 19:00 Babaház (Nóra), bérletszünet, Kamara | OKTÓBER 25.,
kedd 19:00 A falu rossza, Egyetemi bérlet, Nagyszínház | OKTÓBER 26., szerda 19:00 A falu
rossza, Jenbach Béla-bérlet, Nagyszínház | 19:00 A „K” ügy, bérletszünet, Kamara

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában október 16-án, vasárnap, 16 órától a vasgyári római katolikus
templomból közvetítik Kobold Tamás temetési szertartását. A szentmisét és a gyászszertartást celebrálja: Pehm
Gilbert Antal plébános.

temi tanulmányait többek között Párizsban is végezte, majd
borokkal foglalkozó lapokban,
honlapokon kezdett publikálni. Egyik alapítója és szerkesztője a WineSofa című honlapnak, és mostanság a szépírással
is kacérkodik.

Október 15-én szabadtéri szentmisét mutatnak be
15:30-tól a lillafüredi Limpiászi keresztnél. Vasárnap,
16-án 16 órakor a Veczán Pál
Egyházzenei Kórustalálkozó
lezárásaként a Mindszenti
templomban Mozart Requiem című művét mutatják be.

Hirdetés

TISZTELT MAGYARORSZÁGI
NÉMET HONFITÁRSAINK!
2022. október 1. és november 28. között
népszámlálás lesz Magyarországon.
A kötelező kérdések mellett lesznek
a nemzetiségi, nyelvi kötődésre vonatkozók is.
MINDANNYIUNKNAK fontos, hogy ezeket
a kérdéseket megválaszoljuk.
Milyen nemzetiséghez tartozónak érzi magát?
Kérjük, a NÉMET választ jelölje meg.

ý

Mi az anyanyelve?
Kérjük, erre a kérdésre a NÉMET vagy
a NÉMET ÉS MAGYAR választ jelölje meg.

ý

Családi, baráti közösségben milyen nyelvet
használ általában?
Kérjük, erre a kérdésre a NÉMET vagy
a NÉMET ÉS MAGYAR választ jelölje meg.

ý

Az Ön válaszán is múlik:
l a nemzetiségi oktatási rendszerünk jövője,
l a nemzetiségi önkormányzati választások kiírása
a településeinken,
azaz tulajdonképpen a testületeink léte,
l civilszervezeteink állami támogatása
l nyelvhasználattal kapcsolatos jogunk,
l a z anyanyelvünk, kulturális hagyományaink
fennmaradása.

Vállaljuk nemzetiségi kötődésünket, legyünk büszkék
a közösségünk múltjára, értékeire, annak hazánkat
és a nemzetközi kapcsolatokat gazdagító eredményeire!
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Miskolci Napló

2022. október 15.
41. hét | XIX. évfolyam 41. szám

Könyvújdonságok a Géniusztól
1

Fazola Fesztivál, látványcsapolás Újmassán
Tizenötödik alkalommal rendezték meg múlt hétvégén a Fazola-napot. A Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat keretein belül megtartott
eseményen idén is tiszteletbeli kohászavatással és az elmaradhatatlan látványcsapolással ünnepeltek, de kiderült az is, hogyan készült a diósgyőri sín vasverő hámorban. A kovácsmesterséghez kapcsolódó, a kézi kovácsolás technikáját felvonultató bemutatók mellett a Miskolci Egyetem Anyag- és Vegyészmérnöki és Műszaki Földtudományi Karainak öntészeti foglalkozásai kicsiket és nagyokat egyaránt elkápráztattak. Színesítette a fesztivált az anyagtudományi játszóház és az Észak-Keleti Átjáró Egyesület által szervezett kamabajnokság is. Fotó: Juhász Ákos

Gazdikereső

Ezen a héten Tysont (5628.), a Miskolci Állategészségügyi Telep
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltásokkal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az
új gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon
lehet hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Akkor és most. Mindkét felvételen a Szemere és a Kandia utca impozáns sarokháza látható. A Szemere Bertalan utca 2. szám alatti
épületben az 1900-as évek elejétől működik a Miskolczi Ügyvédi
Kamara (1869 és 1875 között Miskolczi Ügyvédi Egylet). A szervezet 1938-as költözése után azonban az épület lakóházként funkcionált. A polgári háznak két, közel egyforma hosszúságú homlokzata van a két utcán: a Szemere utcai a látványosabb, díszesebb,
a Kandia utcai homlokzat visszafogottabb. A sarkon a két stílust
a félköríves, erkélyes rizalit választja el egymástól. Az 1988-ban
megkezdett felújítás lényegében megőrizte az épület értékeit és
homlokzati tagolódását, de a földszinti díszítést egyszerűsítették.
Az egykori kamarai épületben csak a 2000-es évek után jelentek
meg üzletek: a sarokrészen hírlapos és gyorsétterem is működött,
jelenleg azonban többnyire vendéglátó- és szórakozóhelyek sorakoznak egymás mellett. Az emeleti lakások helyiségeiben is üzleti
vállalkozások és cégek irodáit alakították ki. (Tajthy Ákos szövege,
dr. Sáfrány Gy. József képeslapja és Horváth Csongor fotója)

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal
is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy e-mailben
küldjék el, a levélben tüntessék fel postacímüket is!
Beküldési határidő: 2022. november 9. E-mail-cím:
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz
Könyváruház biztosítja. Előző rejtvényünk helyes megfejtései: Tűz és
vér, Freud páciensei – Mítosz és valóság, Apró bolt az öböl partján,
Sötét vizeken. Nyertesek: Fodor Lászlóné (Miskolc), Spiczmüller József (Miskolc). Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.
Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Sudoku
Bekerülés helye: Lyukóvölgy
Fajta: keverék
Kor: 5 év
Neme: kan
Szín: trikolor
Súlya: 31,6 kg
Magasság: 60 cm
Hirdetés

Tyson több mint egy éve a
Telep lakója, ezért már megérdemelne egy igazi, szerető otthont. Szeret nagyokat sétálni,
imádja a vizet. Csak egyedüli
kutyusnak ajánlott egy törődő, hűséges gazdi mellé.

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.) Örül, hogy itt a hétvége, mert a
héten szinte minden nap kimerültebben ébredt, mint
ahogy lefeküdt. Ilyenkor kávé helyett inkább szánjon
időt testmozgásra vagy meditációra, az többet fog segíteni.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Egy fontos hívást vagy
üzenetet vár, ami segíthet eldönteni, hogy hogyan
haladjon tovább. Az élet azonban addig sem áll meg,
a most kihívásaival most kell kezdenie valamit.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Ha ilyen tempóban hajtja tovább magát, annak nem lesz jó vége. Tartson szünetet,
töltsön időt a barátokkal vagy a családjával! Meglátja,
egész más színben láthatja majd a dolgokat ez után.

Bika (04. 21.–05. 21.) Ugyan jó híreket vár, a teljesen
elterelődött figyelme megakadályozza abban, hogy a
munkáját végezze, és ez sok kisebb bosszúságot okozhat. Próbáljon meg a jelenre koncentrálni!

Szűz (08. 24.–09. 23.) Nehéz napokon van túl, de a
hétvége kellemes meglepetéseket tartogat, melyekre
nagy szüksége is van. Végre sikerül egy kicsit kiszakadnia a hétköznapokból, és ez kisimítja a meggyötört idegeit.

Bak (12. 22.–01. 20.) Valakitől szinte viszket a tenyere, de egy társasági kapcsolat miatt nem mutathatja ki
az ellenszenvét. Adjon neki esélyt, hátha megkedveli,
de ha nem, az sem baj. Nem szerethetünk mindenkit.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Sokat segít valakinek, és vele
együtt izgul a sikereiért, ezért csalódott, amikor azokat
nem osztja meg önnel. Akinek csak a szükség óráiban
jut eszébe, az legközelebb nem érdemli meg a segítségét.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Sok energiát fektetett valamibe, csak nagyon keveset kap vissza. Jegyezze meg:
nem szabad olyat kergetni, ami nem vár önre, és nem
éri meg törni magát valakiért, aki a kisujját se mozdítja!

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Valaki a környezetében elhanyagoltnak érezheti magát annak ellenére is, hogy
fontos önnek. Segíthet, ha nyíltan beszél arról, hogyan
érez iránta, és mennyire fontos az ön számára.

Rák (06. 22.–07. 22.) Új fejezet kezdődhet az ön számára egy fontos területen, és bár ez nem lesz kihívásoktól mentes, végül jó eredménnyel zárul. Ha megtanulja kezelni az újdonságokat, sokat profitálhat belőlük.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Rosszul indul a hét, és ez a
feszültség a továbbiakban is kihathat a hangulatára.
Próbálja elengedni azt, ami miatt bosszankodik, ha nem
gyötri magát feleslegesen, a többi területen sikert arathat.

Halak (02. 20.–03. 20.) Nem lehet minden területen
sikert sikerre halmozni, de amíg az ön számára igazán
fontos dolgokban eredményes, addig képes elfogadni,
ha néhány más területen kevésbé alakulnak jól a dolgai.

