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Megmentenék a Barlangfürdőt
Három, közel egyenlő részletben osztanák el a Barlangfürdő megnyitásának és
üzemeltetésének költségeit a
város, a helyi, turizmusban
érintett cégek és a kormányzat között.

Második alkalommal találkoztak a miskolci önkormányzat, a Miskolci Fürdők
Kft., a Miskolc Holding Zrt., a
B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara, valamint a helyi turisztikai és vendéglátós
vállalkozások képviselői a városházán annak az egyeztetéssorozatnak a részeként, amelyet Veres Pál polgármester,
Szopkó Tibor alpolgármester és
Bihall Tamás, a BOKIK elnöke
kezdeményezett, hogy megvitassák a Barlangfürdő újranyitásának lehetőségeit.
Az első, hétfői fórum után a
kedd délutáni, immár kisebb
létszámú megbeszélésen már
konkrét vállalások is elhangzottak annak érdekében, hogy
a rezsidíjak drasztikus eme-

lése miatt bezárni kényszerülő fürdő továbbműködhessen,
legalább az amúgy is tervezett,
január 8-ától induló, minden
évben elvégzett éves karbantartási leállásig.
Részben vagy egészben?
A találkozón Németh Judit,
a Miskolci Fürdők Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a Barlangfürdő részbeni, csak az
aquaterápiás részleget vagy a
szaunákat érintő bezárása önmagában nem járna érdemi
megtakarítással, ezért ezt a
forgatókönyvet már korábban
elvetették. A fürdő energetikai korszerűsítésével azonban,
amelyre sajnos az elmúlt 20 évben nem fordítottak kellő figyelmet, valóban lehetne spó-

rolni, nem is keveset. Éppen
ezért tervezik három hőszivattyú beépítését és napelem
telepítését – a pénzügyi lehetőségektől függően.
Stefán Csaba, a Miskolc Holding Zrt. portfólió-management és tagvállalati felügyeleti
igazgatója arról beszélt, hogy a
miskolctapolcai Barlangfürdő
működtetése csak december
31-éig 64 millió forintba kerül
azon a 100 millió forinton felül, amelyet arra fordít a város,
hogy ne kelljen végleg bezárni
Miskolc egyik legismertebb turisztikai attrakcióját. Hiszen a
fürdőnek akkor is vannak rezsiés egyéb költségei, ha zárva maradnak a kapuk. Ez a 64 millió
forint talán kevésnek tűnhet, de
egy olyan időszakban, amikor
azért is meg kell küzdeni, hogy
járjanak a buszok, legyen fűtés az óvodákban, ne álljon le a
szociális és idősgondozás, még
ezt is szinte lehetetlen kigazdálkodni – hangzott el a keddi tanácskozáson.
Folytatás a 3. oldalon

Üresen maradtak a székek

A miskolci Fidesz-KDNP
menekül a felelősség és a
munka elől.

Elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek tartjuk, hogy a
miskolci Fidesz-KDNP önkormányzati képviselői bojkottálták azt a testületi ülést, amelynek összehívását ők maguk is
kezdeményezték – áll Veres Pál,
Miskolc MJV polgármestere
közleményében.
Bajban ismerszik meg az ember, bajban ismerszik meg, kire
számíthat a város. Miskolcon
most baj van, és most kiderült:
a miskolci Fidesz-KDNP képviselőire nem számíthatunk.
Azért hívtunk össze csütörtökre rendkívüli közgyűlési ülést,
hogy tájékoztassuk a miskolciakat, a képviselőket arról, mekkora a krízis, amivel meg kell
birkóznunk. Azért tartottunk
rendkívüli ülést, hogy a kormánnyal kedden folytatott tár-

gyalásról beszámoljunk. Azért
hívtuk össze a rendkívüli ülést,
mert Gulyás Gergely miniszter
arra kérte az önkormányzatokat, hogy készítsenek takarékossági tervet, arra kérte a helyhatóságokat, hogy elsősorban
az alapellátásokat – például a
bölcsődei, óvodai és idősellátást
– biztosítsák. Amennyiben az
alapellátásokhoz nem elegendő
az önkormányzati forrás, a kormány segítséget nyújt.
Mert ma már látszik: kormányzati szerepvállalás nélkül
nem megy. Nem csak Miskolcnak nem megy, senkinek nem
megy kormányzati szerepvállalás nélkül, ugyanis a kormány
olyan gazdasági környezetet
hagyott kialakulni, amelyben
az önkormányzatok végveszélybe kerültek.
Miskolc város vezetése az
elmúlt napokban szabályosan
benyújtotta takarékossági tervét a kormányhoz, és a város

vezetése erről szerette volna tájékoztatni ma a Fidesz-KDNP
önkormányzati képviselőit is.
De ők erre, Miskolcra, a miskolciak helyzetére nem voltak
kíváncsiak.
Jó ideje látszik, hogy politikai
hecckampányt folytatnak, valódi munkára, érdemi tevékenységre nem számíthatunk tőlük. Miskolc város vezetésének
azonban továbbra is Miskolc a
legfontosabb. Miskolc válságos
helyzetben van, és ebben a helyzetben a kormánypárti miskolci
képviselők nem segítenek, hanem tovább nehezítik azt.
Felelőtlenség, amit tesznek,
felelőtlenség, hogy nem segíteni szeretnének a miskolciaknak,
hanem hátráltatni azt a megfeszített munkát, amit a városvezetés tesz Miskolcért. Nekünk
valóban Miskolc az első. Csütörtökön bebizonyosodott, hogy a
miskolci Fidesz-KDNP menekül
a felelősség és a munka elől.

1956 HŐSEIRE EMLÉKEZÜNK. Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezünk.
Miskolc hőseire, akik kiálltak a nemzet szabadságáért. E fotónk a Petőfi téren készült zrínyisekkel, ahol
Nagy Attila szavalta el a történelmi időkben a Nemzeti dalt. Fotó: Juhász Ákos
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Városvédelmi intézkedésekről döntöttek a képviselők
Rendkívüli ülést hívott össze csütörtökre Veres Pál, Miskolc
polgármestere. A közgyűlésen összesen két előterjesztés szerepelt napirenden: a városvezetés tájékoztatta a közgyűlést
az energiaárak változásának önkormányzati gazdálkodásra
gyakorolt hatásáról.
A Fidesz-KDNP miskolci frakciója a rendkívüli közgyűlés előtt negyedórával jelezte a Facebook-oldalán,
hogy nem vesz részt az ülésen. A testület 28 tagja közül
kezdéskor 15 fő volt jelen, így
a közgyűlés határozatképes.
Veres Pál, Miskolc polgármestere úgy kezdte, őszinte meglepetéssel fogadták a Fidesz-KDNP
közleményét a bojkottról: Nem
értem. Többször elmondták ők
is, hogy megoldást kell találni
az energiaválság okozta problémákra, most pedig éppen erről
beszélünk. Hecckamányuk részeként éppen néhány napja követeltek rendkívüli közgyűlést,
most itt van, ahol a kormány
által összehívott egyeztetésről
szeretnék beszámolni a közgyűlésnek, a további teendőkről
szeretném tájékoztatni a város
közösségét – fogalmazott a polgármester. – Mi most tulajdonképpen a kormány kéréseinek
teszünk eleget, Gulyás Gergely
ugyanis szeptember 26-án kérte azt, hogy faragjuk le a költségeinket, és a közszolgáltatásokat
legalább valamilyen szinten működtessünk, és még így is állami segítségre lesz szükségünk.
Őszintén sajnálom, és csalódottságomnak adok hangot, mert
úgy látom, hogy a Fidesz-KNDP
nem partner ebben, csupán a
közvélemény hergelése a céljuk.
A város első embere úgy fogalmazott: mindannyiunk számára köztudott, hogy az elmúlt
hónapok gazdasági folyamatai soha nem látott terhet rónak
Európára és Magyarországra is.
Az energiaárak 10-12-szeresére emelkedtek, az infláció elszabadult, már több mint 20 százalékos. Beláthatatlan az, hogy
mi lesz az elkövetkező hónapok
fejleménye, hogyan tudjuk a
gazdasági válságot túlélni magánemberként – családokban,
közösségekben, de az önkormányzatok sem képeznek kivételt. Egész Európa számára nagy
teher a válság, és kevés megoldást látunk. A rezsiköltségek
növekedése a kötelező feladatok
esetén 2021-ben 2,5 milliárdos
terhet rótt a városra, idén ez 6,5
milliárd, jövőre pedig 17,5 milliárd lesz. A nem kötelező feladatok esetében ez idén 928 millió

forint, jövőre pedig 2,3 milliárdnál is több lesz. Ez összességében
jövőre 19 milliárd forintnál is
magasabb költséget jelent a város számára. Ezt kellene az önkormányzatnak saját forrásból
biztosítani. A város költségvetése 40 milliárd forint, ebből kellene kigazdálkodni ezt az ös�szesen közel 20 milliárd forintos
terhet. A kormány azt a feladatot
tűzte elénk, hogy a legszükségesebb kötelező feladatokat lássuk
el, tűzzel-vassal biztosítsuk ezeket. Ilyen feladatok: a település
üzemeltetése, a helyi közlekedés biztosítása, hulladékgazdálkodás, távhő- és vízszolgáltatás,
egészségügyi szolgáltatás, szociális szolgáltatások és óvodai és
bölcsődei szolgáltatások, valamint vagyongazdálkodás, kulturális sport- és ifjúsági feladatok, közbiztonság biztosítása.
Számtalan nem kötelező feladatunk van, amiket önként vállaltunk, erre a miniszter úr azt
mondta: az önként vállalt helyi
ügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladatok és hatáskörök ellátást.
Az alapellátást biztosító cégek esetén csaknem nyolcmilliárdos nem kalkulált többletet, a Miskolc Holdingnál pedig
több mint egymilliárd forintos
nem kalkulált többletet jelent
2022 utolsó negyedévében. Az
önkormányzat szeptember óta
keményen dolgozik azon, hogy
hogyan működtesse a várost. A
spórolást a helyhatóság magán
kezdte, egy épületbe költöztette
össze a hivatalt, és speciális nyitvatartást vezetett be az ügyfélszolgálaton.
A polgármester elmondta,
október 19-én Balla György miniszteri biztossal tárgyalt, ahol
bemutatták az intézkedéseiket
és a nehézségeket is. Igazán támogatást nem kaptunk, csupán
annyit, hogy ha valóban veszélybe kerül az alapszolgáltatások
ellátása, a kormány be fog avatkozni, de azt nem tudjuk, hogy
milyen mértékben. Miskolc városa, hasonlóan más nagyvároshoz, nagyon nehéz helyzetben van. Azt gondoljuk, hogy
a mi intézkedéscsomagunkkal
elmentünk a falig, ezen túl már
csak a teljes bezárások történ-

Veres Pál, Miskolc polgármestere sajtótájékoztatóját tartja. Fotó: Mocsári László

hetnének meg. De ezek a problémák nemcsak Miskolc problémái, hanem az egész hazai
önkormányzati rendszeré. Ezek
a problémák kormányzati intézkedések nélkül nem megoldhatók. Ezt a negyedévet megpróbáljuk valahogy túlélni, de
2023-ra a fent ismertetett költségekkel nem látjuk a következő év megoldását. Éppen ezért
fájdalmas az, hogy a Fidesz-KDNP városi képviselői számára
most sem az összefogás, a megoldások keresése a cél, hanem a
hecckampány folytatása, a városi polgárok hergelése. Csalódott
vagyok, úgy érzem, ez felelőtlenség, eskünkkel szembeni magatartás. Arra kérem, a miskolciakat, hogy ezt lássák be, legyenek
türelmesek, lássák be, hogy ezek
az intézkedések a város működtetése érdekében születtek meg,
és gondolkozzanak el azon, milyen nehézségekkel kell nekünk
szembenézni. Éppen ugyanazzal kell ugyanis szembenéznünk, mint minden családnak.
Csak összefogással, csak egymásra támaszkodva tudjuk ezt
megoldani, közös teherviseléssel, összefogással.
Simon Gábor (Velünk a Város
frakcióvezető) a vitát a polgármester beszéde után azzal kezdte, hogy a mostani rendkívüli
közgyűlés egy mérföldkő: soha
nem volt még olyan, hogy a városvezetés nyíltan szembenéz
a problémákkal, és a közgyűlésen tájékoztatja a képviselőket,
a közvéleményt a mindennapos problémákról. – Ezért elképesztő számunkra, hogy néhány
képviselő veszi a bátorságot magának, hogy egy ilyen közgyűlésre nem jön el. Jelzi ezzel ország-világnak, hogy nem érdekli
Miskolc sorsa, nem érdekli, hogyan lehet megoldani a problé-

Faültetés az újszülöttek parkjában
A parkban összesen 43 fát
ültettek el, ennyi gyerek született az elmúlt évben az avasi
hetes számú választókerületben.
Létrejött október 15-én a
10. újszülöttek parkja is az
Avason. A kezdeményezést tíz
évvel ezelőtt Fodor Zoltán önkormányzati képviselő indította útjára Miskolcon, azóta
évről évre annyi fát ültetnek el
a hetes számú választókerületben, ahány gyermek született a területen. „Tavaly 51 fát
ültettünk el, idén pedig 43-at,
a fák elültetésében idén is a

képviselők viselkedése miatt ez
a mai nap Miskolc fekete napja. Nem hangulatot kell kelteni,
nem hecckampányt kell folytatni a sajtóban, hanem dolgozni kell a városért. Őszinte, nyílt
kommunikációt kell folytatni.
Cselekednünk kell, mert nem
tehetjük meg felelős városvezetésként azt, hogy bedobjuk a
gyeplőt. Heti hét napot kell dolgozni, még akkor is, ha ezek az
egyenletek megoldhatatlannak
tűnnek. És higgyék el, heti hét
napot dolgozunk. Egyet ígérhetek: utolsó vérünkig fogunk
küzdeni Miskolcért” – mondta Szopkó Tibor, aki méltatta
Kopcsó Gábort és Pakusza Zoltánt, hogy a Fidesz-KDNP képviselőivel ellentétben eljöttek a
rendkívüli közgyűlésre. Mokrai Mihály (Velünk a Város)
önkormányzati képviselő úgy
fogalmazott: történelmi bűnöket követett el az előző városvezetés azzal, hogy a kilencéves
regnálása alatt bizonyos intézkedéseket nem végzett el. „Még
Káli Sándor polgármestersége
idején megkezdődött a geotermikus távhőrendszer kiépítése,
elkezdődött a panelprogram,
de az utóbbi program elhalt,
a geotermikus rendszert pedig nem fejlesztették. Kilenc év
alatt semmi nem történt, ami
energetikai szempontból előrevitte volna a várost, ezért is sajnálom, hogy most nincsenek
itt a Fidesz-KDNP képviselői.
Varga Andrea alpolgármester:
a humán területen a város teljes intézményrendszerét áttekintettük és elkészítettünk
olyan válságkezelési terveket,
melyeket az elmúlt időszakban
folyamatosan aktualizáltunk.
Október 5-én, mikor megérkezett a rendelet a kormánybiztos
kinevezéséről, mi már legalább

Újabb parkolók a Bodótetőn

gyermekek szülei, nagyszülei
segédkeztek” – mondta el a
Miskolc Televízió Híradójának
Fodor Zoltán, aki hozzátette azt is, mivel a tavalyi park
létrehozásánál a világjárvány
miatt a családok nem vehettek részt, a mostani alkalomra őket is várták. A képviselő kiemelte, nagy hangsúlyt
fektetnek a fák gondozására,
locsolására is, azonban még
így is vannak olyan növények,
melyek kiszáradnak. „Idén az
aszály sem segítette a fák túlélési esélyeit, éppen ezért a
mostani alkalmon nemcsak új
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mákat, melyeket nem Miskolc
városa okozott, hanem a háború
és a kormány elhibázott intézkedései. Ha szétnézünk a világban,
látható, a kormányok Európában kezüket-lábukat törik, hogy
segítsenek az önkormányzatoknak, vállalkozásoknak, családoknak. Itthon a pénzt nem erre
költik, hanem propagandára,
plakátokra és nemzeti konzultációra.
Miskolc esetében tíz évvel ezelőtt a kormány átvállalta a hiteleket, ezzel lehetőséget kapott
arra, hogy egyensúlyi pályára
lépjen: erről a pályáról a város
már 2015-ben letért, aminek jele
az volt, hogy a város által megrendelt alapszolgáltatásokat a
város nem fizette ki a Miskolc
Holdingnak. Ennek az lett az
eredménye, hogy 2019-re a vagyonkezelőnek 10 milliárd forintban nem fizetett ki költségeket az előző városvezetés idején
Miskolc. Ezt tetézte a Covid
okozta válság és az akkori kormányzati intézkedések, elvonások, és így jutottunk el a mostani
helyzetig, és valós segítségeket a
kormánytól nem látunk.
A számlák jönnek, és ezeket
ígéretekből nem lehet kifizetni.
Ezért nem csodálom, hogy nem
jött el a Fidesz-KDNP-frakció,
hiszen ezekért ők a felelősek – jelentette ki Simon Gábor.
Szopkó Tibor alpolgármester
úgy fogalmazott: a Fidesz-KDNP képviselői a mostani ülésen nem tartják be a képviselői
esküt, amit 2019 októberében
ők is letettek. „Bajban, válsághelyzetben cserben hagyták
a várost. Pont itt van annak a
pillanata, hogy összefogjunk
annak érdekében, hogy megmentsük Miskolcot, a miskolciaknak az alapszolgáltatásokat. Számomra az ellenzéki

ötször módosítottuk ezt, tehát a
munkát nem a kormány utasítására kezdtük el.
Az alpolgármester a miskolci
polgároknak is köszönetet mondott azért, hogy ők is a megoldások felé haladnak. „Nem szoktak
hozzá az emberek a mai Magyarországon, hogy partnernek
tekintik őket. És azt tapasztalom, hogy amint ezt megérzik az
emberek, rendkívüli együttműködéssel kezdenek el dolgozni
a közös ügyünkért, Miskolcért.
Köszönet érte” – hangoztatta.
Pakusza Zoltán önkormányzati képviselő a miskolci fürdők
bezárásával kapcsolatban érdeklődött arról, hogy a létesítményekből hány embert fognak elbocsátani, és mennyi embert tud
majd a Miskolc Holding továbbfoglalkoztatni. Badány Lajos alpolgármestere szerint a kormány
nem segít. „Mi mindent megtettünk, amit elvártak tőlünk, most
már a kormányon a sor. Szilágyi Szabolcs (Velünk a Város)
önkormányzati képviselő: Senkinek ne legyen kétsége afelől,
hogy nem azért nem jár közben
a helyi Fidesz-KDNP-frakció a
kormánynál, mert nem tudna
segíteni. Hogyne tudnának, ők
tudnának csak igazán. Nekik az
a céljuk, hogy a kormányzat által
kiásott gödörbe belelökjék a várost, és gyilkosnak a várost vezető frakciót nevezzék meg. Bazin
Levente esküszegő árulóknak
nevezte a Fidesz-KDNP képviselőit, azért, hogy nem jöttek el
arra a rendkívüli közgyűlésre,
amit egyébként ők kezdeményeztek. Erdei Sándor (Velünk a
Város) önkormányzati képviselő
is a Fidesz-KDNP üléstől távolmaradó képviselőit bírálta. „A
Fidesz-KDNP képviselői a kezdetek óta azon mesterkednek,
hogy Miskolc tönkremenjen,
hogy aztán majd megmentőként tetszeleghessenek.” Szarka
Dénes (Velünk a Város) önkormányzati képviselő rendkívüli
helyzetről beszélt, ahol rendkívüli döntéseket kell meghoznia
minden településnek. „Ennek
része a rendkívüli közgyűlés is,
amelynek köszönhetően megmutathatjuk a miskolciaknak,
milyen döntéseket kell meghozni. A Fidesz-KDNP képviselői
rendkívüli döntést hoztak: nem
kívánnak részt venni abban a
munkában, aminek célja Miskolc megmentése.
A soron következő, munkarend szerinti ülés október 27-én,
csütörtökön lesz.
MN

fákat ültetünk, de pótoltuk azt
a tizenötöt is, ami kiszáradt” –
hangsúlyozta.
A szülők többsége remek
ötletnek tartja a kezdeményezést, köztük Baricska Viktória is, akinek tavaly áprilisban
született meg első gyermeke,
Lackó. „Alapvetően jó ötletnek gondoljuk, hogy fásítják
az Avast, az viszont egészen
különleges, hogy ezeket a fákat a gyerekek után ültetik el.
Rendszeresen ki fogunk ide
járni a parkba és a mi fánkhoz
is” – mondta.
T. Á.

Egyelőre hat, de rövidesen
újabb tíz ingyenes autóférőhel�lyel bővül a Dóczy József utca.
A Szent Anna temető sarkának tövében, a bodótetői játszótér szomszédságában fekvő terület autóparkosítására
azért került sor, mert a lakóövezetben folyamatosan épülő
társasházakba egyre többen
költöznek. Az illetékes önkormányzati képviselő szerint a
gépjárművek fokozódó terhelése miatt estefelé már alig
lehetett megállni a körzetben.
Komolyabb igény merült fel
a parkolóhelyek létesítésére,

kézenfekvő volt tehát, hogy
valahol a közelben alakítsák
azokat ki.
– A lakókkal beszélgetve valószínű, hogy ki is fogják használni
– vélekedett Erdei Sándor Zsolt,
aki arról számolt be a helyszínen stábunknak, hogy a Dóczi
utca felső részén folyamatosan
épülő társasházak jelentette
parkolási igénynek igyekeznek
több fronton is eleget tenni, ennek mentén fentebb is bővíteni tervezik majd a férőhelyeket.
A beruházás teljes mértékben
képviselői alapból valósult meg.
Az eddigi kivitelezés 1,3 millió fo-

rintot ölelt fel. A jövőre kiépülő
további tíz hely nagyjából kétmillióba fog kerülni. Az időjárás
esetleges viszontagságainak
kitett zúzalékot a Városgazda
figyelni és gondozni fogja – ezt
erősítette meg a városatya.
Erdei Sándor Zsolt a körzetét
érintő beruházások kapcsán
emlékeztetett: egy, a Dóczy utcai játszótér melletti kutyafuttató építése is a napokban veszi kezdetét. Hozzátette még:
tervei között szerepel, hogy a
közeljövőben a Zoltán és az Andor utcákon is elinduljon a parkolók építése.
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Kétszer harminchárom évünk

NÉZŐPONT

KO(Ó)RTÜNET
Akinek van saját élete, az nem foglalkozik a máséval.
Korunkban csak kevesek képesek megteremteni külön
világukat, ezért nyájemberként viselkednek.
Igyekeznek rátelepedni a hajlíthatókra. Az átlagból
kitűnőket persze megszólják, terjedőben a lakótelepeken
a falusias viselkedésmód: Megszólítják az utcán sétálókat, beszélgetést, ismerkedést kezdeményeznek. Idegenektől kapunk „tutibiztos” információkat séta közben,
ilyeneket, hogy mit fognak még bezárni, pedig teljes a bizonytalanság, még
a „jólértesültek” is csak találgatják: mik lehetnek a következő meghozandó
kényszerű döntések. A piacokon és az élelmiszerboltokban azonban nagy
az egyetértés: rosszabbul élünk. És csak a beavatottak tudhatják, mi lesz a
vége. Nehéz napokat, heteket élünk már jó ideje. És mi jöhet még. Ilyenkor
általában a saját létünk, családunk problémái, hangulata és a különböző
kiadások foglalkoztatják az embert. A külön világunk, vagy ha eddig nem
volt, akkor most megteremtődik. Nem örülünk, ha kíváncsi mindenfélével
és közben főleg velünk is foglalkozni akaró lényekkel kerülünk össze, mert
bizony tucatemberkék vannak, nem is kevesen. Alakoskodnak, képmutatók,
a józan észtől idegen hajlamok lakoznak bennük természetüktől fogva, gyökereznek lelkükben, agyukban. Némelyikük nélkülözi az igazságot, józanságot, jóakaratot. Ezt kellene észben tartanunk, úgy mindenkivel elnézőbbek
lennénk, mert ők esetenként – és hangulatuknak megfelelően – értelmezését
adják szövegünknek, hanghordozásunknak, ami nekik tetszik. Akik kívül
vannak, kinn is kellene hagynunk őket, hogy ne romoljon el teljesen a kedvünk. A múlt, a jövő, de főleg a jelen, a legtöbb emberre jobban ránehezedik,
mint máskor, de a „most mi lesz?” gondolatát a legnehezebb cipelni. Pláne
úgy, hogy nem tehetsz magadnak szemrehányást a történtekért, és hogy ide
jutottál, már önmagában is nagy teher elviselni. A mai időkben az életvezetési tanácsok, a sanda empátia mellett a fő téma az energiaár-cunami,
és hogy ilyenkor miként szabad viselkedni, mit kell(ene) tenni. „Bizalmas”
értesüléseket (ellenséges céllal) terjesztett valótlan vagy jelentőségében felturbózott, rémületet vagy nevetséget keltő híreket hallunk, melyeket annyira
nem tudunk már komolyam venni, hogy nem is kifogásoljuk azokat, nem is
akarunk neheztelni miattuk.
E jelenség kellemes köszönéssel kezdődik, tiszteletet keltő helyzetnek indul
két (három vagy több) ember illedelmes magatartásával. És mi lesz belőle?
Szemtelen közeledés, magyarán: tolakodás, ügyeinkbe való féktelen beavatkozás, amire a velünk való viszony nem jogosít fel. Szeretnék, ha megbíznánk bennük, bizalomra alkalmasnak tartanánk őket. Látszólag segítőkészséggel, tiszta szándékkal, jóindulattal telepednek ránk. Szívesen beszélnek a
közös ismerősök történeteiről is, de az a fontos, hogy befeketítsék őket. Korábban a pandémiával kapcsolatos dolgokban. Ellenszenves, visszataszító,
zavaró, egyszóval kellemetlen szituációk ezek. Elkerülni, ha lehet! Ha örülünk, szenvedünk, azt nem más időtöltésére tesszük. Az emberek nagy része,
egyre többen ugyanis képtelenek átérezni a mások baját, még szórakoztatja
is őket, mert ők (talán) nyugodtan alszanak. Ne irigyeljük tőlük álmukat!
Minden, amit akarunk, cselekszünk, amire kevés pénzünket költjük, nem
biztos, hogy másra (is) tartozik, mert könnyen „közprédává” válhatunk.
BUZAFALVI GYŐZŐ

Talán csak játék a számokkal, de lehet, hogy annál
több: az 1956-os forradalomtól a Kádár-rendszer
1989-ben történt kimúlásáig
33 esztendő telt el.
A 20. századi magyar történelem nagy újrakezdési kísérletétől, 1989-től 2022-ig éppen ugyanennyi. Ráadásul a
számokkal való sajátos játéknak különös hátteret ad, hogy
1989-ben éppen október 23án kiáltották ki a harmadik
magyar köztársaságot, szimbolikusan is jelezve, hogy a
megújulni-megalakulni vágyó
magyar demokrácia egyértelmű és közvetlen előképének
tekinti az 1956-os forradalom
harcosainak és közszereplőinek politikai hagyatékát.
Harminchárom év telt el
úgy, hogy ellenforradalomnak
hazudták a magyar nép (akkori szóhasználattal: a magyar
dolgozók, továbbá az egyetemisták, értelmiségiek, tisztviselők stb.) elementáris erővel
felszínre robbant vágyát a szabadság, a jobb életkörülmények és a hatalom birtoklóinak
igazmondása iránt. Külföldi ügynökök által gerjesztett,
csőcselék által végrehajtott felforgatásnak minősítették azt,
hogy 1956-ban pont a rendszer
propagandájának középpontjában álló társadalmi csoportok (munkások és parasztok)
megelégelték az elnyomást, a
nagyhatalmú (valójában csak
erőszakos) párt hazudozását, a
szovjet fegyverekre támaszkodó rendszer megfélemlítését.
Azóta ismét harminchárom
év telt el úgy, hogy már méltó
módon emlékezhetünk 1956ra, felkelésnek nevezhetjük a
felkelést, forradalomnak a for-

Tüntetők Miskolc belvárosában 1956 októberében. Fotó: archív

radalmat, mártíroknak a mártírokat. Mivel ugyanannyi időnk,
harminchárom évünk volt a
hazugságra, mint az igazságra
1956-tal kapcsolatosan, jogos
feltenni a kérdést: mennyivel is
jutottunk előbbre. A válaszhoz
viszont több irányból is eljuthatunk. Ha azt nézzük, hogy generációk nőhettek fel úgy, hogy
a tankönyvekben nem hazugságok szerepelnek, a forradalom
hőseit rehabilitálták, közterek
őrzik nevüket, szobrok és emléktáblák tetteik emlékét, történészek szabadon kutathatják
és tehetik közzé a forradalom
múltjával kapcsolatos dokumentumokat, a „hivatalos” Magyarország állami ünnep rangjára emelte a hősök emlékezetét
– akkor elmondhatjuk, hogy
bizony nagyon is sokat léptünk
előre 1989 óta a forradalom-

hoz való viszonyunk tekintetében. Mégis, valahogy hiányérzet gyötri az 1956 emlékezetén,
üzenetein töprengő utókort.
Ha ugyanis azt a kérdést tes�szük fel, hogy akarunk-e olyan
elszántan harcolni a szabadságért, olyan fontosnak tartjuk-e a
szabad, független és pártirányítástól mentes sajtót, az ország
gazdaságára veszélyt sejtető politikai döntések nyilvánosságát,
a méltányos jövedelmeket és
nyugdíjakat, a sztrájkhoz való
általános jogot stb., mint 1956
októberének kiáltványszerkesztői – nos, akkor a határozott
igenlést inkább fejcsóválás vagy
hümmögés válthatja fel. (A példákat a miskolci DIMÁVAG
dolgozóinak egykori programjából merítettem.)
Kádár János rendszerének lényegét alkotta, hogy leszoktassa

a magyar társadalmat 1956 szabadsággal kapcsolatos üzeneteinek ízlelgetéséről. A viszonylagos jólétnek inkább látszatával,
mint tényleges megteremtésével, továbbá a „máshol is rossz,
ezt legalább ismerjük” propagandájával, nem létező ellenségek vizionálásával ezt a célját
az 1980-as évekre részben el is
érte. Amikor 2022-ben számot
vetünk azzal, hogy az 1956-ból
táplálkozó 1989-es szabadságvágyunk hőfoka (szabad sajtó,
nyilvánosság, méltányos fizetések, sztrájkjog stb. tekintetében)
milyen lánggal lobog, talán ismét a beletörődés diagnózisát
állíthatjuk fel. Október 23-án
letelt a második harminchárom évünk, s nem árt tudnunk,
hogy egyszer majd rólunk is így
töprengenek majd.
FAZEKAS CSABA

Megmentenék a Barlangfürdőt

Kényelmesebb körülmények a Zsarnain

Három, közel egyenlő részletben osztanák el a Barlangfürdő megnyitásának és
üzemeltetésének költségeit a
város, a helyi, turizmusban
érintett cégek és a kormányzat között.

Újabb praktikus megoldásokkal válik komfortosabbá mind az eladók, mind a
vásárlók számára a Zsarnai
piac. Az újításokról Szarka
Dénes, a Városgazdálkodási–
és Üzemeltetési Bizottság elnöke, valamint Kovács Imre,
a piacot üzemeltető Városgazda szolgáltatási vezetője
tartott kedden délelőtt sajtótájékoztatót.

Folytatás 1. oldalról

Már a legelső, hétfői egyeztetésen jelezték a megoldáskeresésbe partnerként meghívott
miskolci turisztikai vállalkozások képviselői, hogy akár az
anyagi terhekből is hajlandóak részt vállalni azért, hogy kinyisson és működjön a fürdő,
ezt a vállalást pedig a keddi,
második alkalommal forintosították is a tárgyalóasztal körül
ülők. Az együttműködésben
részt vevő BOKIK elnöke, Bihall Tamás azt javasolta, hogy
a működési költségeket nagyjából egyenlő részletekben osszák
meg az érintettek, azaz a város,
a szállodások és vendéglátósok, illetve a tervezet új elemeként a kormányzat között. Ez a
Miskolc Holding és a Miskolci Fürdők Zrt. által ismertetett
számok tükrében 22-22 milliós
forintos részesedést jelentene
valamennyi szereplőre nézve.
Szopkó Tibor alpolgármester
jelezte, hogy a város kész a már
említett 100 millió forinton túl
ezt a plusz 22 milliót is beleten-

Szendrei Mihály a vállalkozókat képviselte. Fotó: H. Cs.

ni a fürdő megmentésébe, még
ha azt, hogy honnan teremtsék
elő, nem is lesz könnyű kitalálni. Hozzátette: meglesz a 22
millió, biztosan lehet számolni vele.
Az egyeztetésen részt vevő
turisztikai szakemberek, a
miskolctapolcai és a város
más területein működő szállás- és vendéglátóhelyek képviselői kedden is megerősítették, hogy készek az anyagi
áldozatvállalásra, amennyiben
a pénzt „nem egy feneketlen
kútba szórják”. Vállalták, hogy
felmérik a szektor többi résztvevőjének, az egyeztetésektől
eddig távol maradó vállalkozások részvételi hajlandóságát
is, hogy ki és mennyit hajlandó
áldozni a Barlangfürdő megmentésére, hogy elérhető-e a
kitűzött 22 millió forintos hozzájárulási összeg.

Vállalást tett Bihall Tamás, a
BOKIK elnöke is: a kormányzattal folytatott kommunikációban vállalt közvetítő szerepet
annak érdekében, hogy a kormányzat is vegye ki a részét az
ikonikus miskolctapolcai termálfürdő újranyitásában, és
biztosítsa a város és a turisztikai cégek vállalásai után fennmaradó még legalább 22 millió
forintot. Magyarországon eddig nem volt még példa hasonló összefogásra egy turisztikai
attrakció, például egy strand
vagy egy fürdő megóvása érdekében – foglalta össze a keddi
tárgyalás eredményeit portálunknak Szopkó Tibor alpolgármester, hozzátéve, hogy a
város és a miskolci vállalkozók
erejükön felül teljesítve megteszik, amit lehet, de az, hogy sikerrel járnak-e, a kormányzat
szerepvállalásán is múlik majd.

Szarka Dénes elmondta, a
rendkívül nehéz gazdasági
helyzet ellenére is fontosnak
tartja a Városgazda, hogy a lehetőségeikhez mérten fejles�sze a szolgáltatásait. A szintén
a Városgazda által üzemeltetett
Miskolci Állatkert és Kultúrparkban október végére újabb
nyolcszáz négyzetméternyi út
készül el, a Zsarnai piacon pedig a már nyáron elkezdett fejlesztések újabb üteme fejeződött be: további mintegy ötven
méteren került tetőszerkezet a
standok fölé.
– Jóval igényesebb, biztonságosabb helyet kapnak a miskolciak ezáltal. Azok is, akik árusítani jönnek ki, és az a rengeteg
miskolci és környékbeli lakos
is, akik pedig vásárolni szoktak idejárni. Közel 600 négyzetméter az a felület, ami fedetten
áll már a vásárlók és az árusok
rendelkezésére – tájékoztatott a

Városgazdálkodási- és Üzemeltetési Bizottság elnöke.
A standokat a Városgazda
saját maga korszerűsítette, és a
beruházást a bejövő bérleti díjakból finanszírozták.
– Ezzel tudunk az árusok és
a vásárlók komfortjához hozzájárulni. Folyamatban van a
Zsarnai piac árusító szerkezetének az átalakítása: kibontjuk azokat a betonasztalokat,
amelyek eddig sem voltak bérbe adva, és a felszabaduló területeken gépkocsikkal tudnak
majd az árusok beparkolni és
mellette árusítani – ismertette
Kovács Imre. Hozzátette: új, racionálisabb díjstruktúra kialakításán is dolgoznak.
De biztonságosabbá is válik mostantól a piacozás: jutott
ugyanis a Zsarnaira is egy abból a 15 defibrillátorból, amit

a közelmúltban szerzett be a
Miskolc Holding a tagvállalatai részére. Az életmentő eszköz a piacfelügyelet épületében
kapott helyet.
– Egy-egy vásár alkalmával
többezres látogatószám is előfordul. Úgy gondolom, a defibrillátor nagyban hozzájárul
ahhoz, hogy biztonságosabban látogatható legyen a piac
– hangsúlyozta Kovács Imre.
A Városgazda szolgáltatási vezetője hozzátette, az energiahatékonyság és az üzemeltetési
költségek csökkentése érdekében a piacfelügyelet épületében
a gázüzemelésű fűtőtesteket
leszerelték, helyettük hűtő-fűtő légkondicionálókat helyeztek fel, emellett a közeljövőben
az ingatlan tetejére napelemes
rendszert is telepítenek.

Szarka Dénes és Kovács Imre. Fotó: Juhász Ákos
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Gyűjtést indított a színház

Az energiaárak drasztikus
megnövekedése kilátástalan helyzet elé állíthatja a
jövőre kétszáz éves Miskolci
Nemzeti Színházat. Hogy ezt
elkerülje, a teátrum pénteken
adománygyűjtésbe kezdett.

Számos nehéz döntésen van
túl a színház vezetése Béres Attila
szerint. Habár az igazgató a péntek délelőtt tartott sajtótájékoztatón beszéde elején leszögezte:
az intézmény finanszírozása december 31-éig biztosított – ahhoz viszont, hogy a következő
esztendőben is működhessenek,
szükség lesz a miskolci polgárok
támogatására.
– A színház egy városban a
reményt jelenti. A színház megszűnésével a városban a remény
szűnik meg. Az nem lehet, hogy
a kétszázadik évfordulóját bezárva kezdje az ország első kőszínháza. Ha az első bezár, annak súlya lesz az egész magyar
kultúrára nézve. Az elsőnek
nyitva kell maradnia. Nyitva
maradni és játszani, akkor is, ha
nem lesz fűtés, vagy ha munkafényben kell játszanunk az előadásokat. Tartozunk ezzel elődeinknek, akik felépítették ezt a
színházat, és akik kétszáz éve a
legbüszkébb várossá tették Miskolcot – fogalmazott a direktor.

Béres Attila sajtótájékoztatót tart. Fotó: Mocsári László

A kezdeményezés a Miskolci
Színházbarátok Egyesületétől
indult, mely lefektetett kötelességének érezte, hogy gyűjtést
indítson a teátrumért. Marien
Eszter Orsolya elnök megítélése
szerint most nem elég csupán a
részvétel és a taps, a színházszerető miskolci polgároknak ös�sze kell fogniuk! Kelemen Judit
elnökhelyettes akként vélekedett, hogy a szürke, néha sötét
hétköznapokból a művészet és
a színjátszás jelenti a menekülő útvonalat: „A múzsáknak ebben a helyzetben sem szabad
hallgatniuk.” – Lehet színház
nélkül, pusztán biológiai lényként létezni, csak kérdés, hogy
az milyen emberiséget okoz
majd – vélekedett Szabó Máté
rendező, aki szerint szimboli-

kus jelentősége volna annak, ha
be kellene zárniuk.
A gyűjtéssel befolyó összegektől függetlenül is komoly intézkedéseket kellett már most
meglépnie a társulatnak. Eszerint november elsejével bezár a
Kamaraszínház és a Játékszín, az
épületekben csak temperáló fűtés lesz. Az ide tervezett előadások a Nagyszínházba és a Csarnokba kerülnek át. (A bérletes
nézőket a jegyirodák kollégái

Mint arról korábban beszámoltunk, legjobb szórakoztató előadás
kategóriában a Miskolci Nemzeti Színház Producerek című darabja
nyerte az idei Színházi Kritikusok díját. A Béres Attila rendezésében
színpadra állított darab hatalmas népszerűségnek örvendett az előző évad során a teátrumban. A színház évadzáró társulati ülésén a
legjobb előadásnak is megszavazták a darabot. A díjat Béres Attila
kedd este az Örkény István Színházban tartott gálaesten vehette át.

A szocialisták RezsiSTOP fóruma
Országos politikusok tartottak rezsiSTOP-fórumot az
MSZP Corvin utcai Politikai
Centrumában október 8-án.
A szocialisták egyebek mellett arra voltak kíváncsiak,
hogy a miskolciakat hogyan
érinti a rezsiválság.
– A háború és annak következményei alapvetően érintik
a társadalmat és a városokat
– húzta alá Varga László, az
MSZP megyei elnöke. Majd
hozzátette: ő maga is többször
egyeztetett már az önkormányzattal arról, miként tud
működni a kormányzati elvonások következtében egyébként is nehezen talpon maradó város.
Kunhalmi Ágnes, az MSZP
társelnöke rámutatott: nem
azt ígérte a kormány a választások előtt, mint amit aztán meglépett. – Már a háború előtt is egyre kevesebbet
ért a pénzünk, ezért volt a
benzinárstop és az élelmiszerár-sapka. – A kormány
a válságban is nyerészkedik – hangzott el tőle. Eszmefuttatása szerint a Pakson megtermelt elektromos
energiát jóval alacsonyabb

áron lehetne a lakosság számára biztosítani. Az MSZP
rezsistopprogramjának lényegét ismertetve pedig felvázolta azt az energiahatékonyságot szem előtt tartó
zöldpolitikát, aminek keretében több százezer házat lehetne leszigetelni. Kunhalmi Ágnes azt is kijelentette,
hogy a középtávú megoldásokon túl, azonnal érzékelhető javaslatokkal is szolgál
pártja, amennyiben az energiaárakra rakódó 27 százalékos áfát 5-re szállítanák le.
Sőt, mindezen felül – folytatta az intézkedések taglalását – egy olyan, szociális
minimumként is felfogható
alapcsomagban is gondolkodnak, mely a családok és
háztartások alapvető energiaszükségletének a fedezésére
szolgálhatna.
– A kétharmad megette a
kenyerünk kétharmadát, végül nem marad más, csak a
dumó – fogalmazott Komjá
thi Imre, a párt elnökhelyettese, aki beszédében drámai
módon kívánta érzékeltetni a
kenyér elmúlt egy esztendőben tapasztalt 66 százalékos
drágulását. – Nem csupán a

Komjáthi Imre a kenyér drágulásáról beszélt. Fotó: Juhász Ákos

értesítik a változásokról.) A hónap fennmaradó napjaiban már
nem kapcsolják be a fűtést, de
a rendszer teljesítményét télen
sem fogják a kormányzat által
meghatározott 18 °C fokos belső hőmérsékletnél följebb állítani. Hétvégén csökkentett fűtési programmal üzemelnek
majd. Egyelőre nem tartják meg
az alábbi bemutatókat: A dada,
Amphitryon, I. Erzsébet, Vízkereszt vagy bánom is én, Hoffmann meséi, Jobb későn, mint
soha/Vörös napló táncelőadás.
Két módon segíthetjük a
színházat: 1. közvetlenül a „Hódolván Tháliának, használunk a
Hazának” Alapítvány támogatásával, az OTP Bank 1173400420349802-00000000-s számlaszámán keresztül küldött
felajánlásokkal; 2. valamint a
Színházbarátok Egyesülete és a
Miskolci Nemzeti Színház által
a www.jougyekert.hu portálon
indított kampányon és a kampány követein keresztül.
MN
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Megszépül a Kisavas
A pincetulajdonosok az
önkormányzattal és a Miskolci Városgazda Kft.-vel
együttműködésben szépítették meg október 15-én a
Kisavas Első sort és annak
környezetét.
Rendhagyó
közösségi
programot szerveztek a Kisavasra – a régi pincékről, borházakról ismert városrészen a
tulajdonosok fogtak össze és
szépítették meg ingatlanjaik
környezetét. A kezdeményezés egyik ötletgazdája az Expert Társaságok tulajdonosa
volt. Hajdú László a Miskolc
Televíziónak elmondta, az ötlet tulajdonképpen a Technika Háza park megszépítéséből
indult ki.
– Sokan gondoltuk úgy itt
az Első soron, hogy ez a terület jobb sorsra érdemes, ennek
ellenére az állapota az elmúlt
években folyamatosan romlott. A mostani beruházással
az volt a célunk, hogy a terület régi nívóját visszaadjuk –
mondta el Hajdú László.
A munkálatok során az
volt az egyik legfontosabb
cél, hogy a terület esztétikusabban nézzen ki, mint korábban. Éppen ezért a tu-

lajdonosok egységes festést
alkalmaztak mindenhol: a
fémfelületeket feketére, míg
a falakat pedig fehérre, pasztellszínűre festették. Emellett
kihelyeztek tíz padot, tizenkét nagy méretű virágládát,
emellett pedig növényeket ültetettek, és rendezték a már
meglévő, elhanyagolt növényzetet is.
Hajdú László kiemelte, a
munkát az önkormányzattal
és a Városgazdával együttműködésben, valamint Révész Péternek, a terület önkormányzati képviselőjének
támogatásával végezték el.
Hozzátette: a mostani akció csak az első lépés volt,
szeretnék a közeljövőben
a területet továbbszépíteni. Az akciót példaértékűnek nevezte Révész Péter is,
és támogatásáról biztosított
minden közösséget a körzetében, ami hasonló munkát
szeretne végezni. „Az Első
sor a helyi közösségnek köszönhetően szépült meg, és
ez a tény a bizonyíték arra,
hogy nehéz időkben is érdemes összefogni és egy irányba, jó irányba haladni" – tette hozzá.
TAJTHY ÁKOS

Defibrillátorokat helyeztek el

kritikát, hanem a javaslatokat
is hangsúlyozni kell! Ezért teszünk fel a kormányzatnak mi
is konkrét kérdéseket a parlamentben, és ezért állunk elő
megalapozott szakmai javaslatokkal – húzta alá Komjáthi
Imre.
A Varga László által az
egyik leghiggadtabb ellenzéki politikusként aposztrofált Hiller István választmányi elnök előadásával záruló
rendezvényen a magyar oktatás ügyéről hallhattak átfogó
diagnózist az egybegyűltek.
– 2011 decemberében elfogadtak egy olyan köznevelési
törvényt, amely fölborította
két évtized szakmai megállapodását – repült vissza az
időben az egykori oktatási
miniszter. Úgy látja: a nevezett dátumig – ugyan sokat vitatkoztak a parlamenti
patkókban, ám – abban megállapodtak a pártok, hogy
„az oktatás a gyermekekért
van”. A sztrájkjog csorbítása kapcsán úgy fogalmazott:
„a tanárok nem politikusok
és nem forradalmárok, hanem tanítani szeretnének”.
– A tanárok polgári engedetlensége azt üzeni a kormány
felé, hogy „tartsd be az ígéretedet!” – vonta le a következtetést. – Kívánom, hogy állapodjanak meg Brüsszellel,
de ez maximum egy egyszeri béremelést jelenthet. A folyamatos béremelés fedezetét
a magyar államnak kellene
biztosítania – mondta arra
vonatkozóan, hogy a kormányzat az elmúlt hetekben
a EU-s források megérkezéséhez kötötte a béremelést.
Az
MSZP-s
vezetőket
ugyanezen a napon fogadta
Veres Pál, Miskolc polgármestere.
MN

Október 16-a az újraélesztés nemzetközi napja. A
Miskolc Holdingnál és tagvállalatainál defibrillátorokat helyeztek el.
A magyarországi lakosság
körében a halálozási statisztikákban vezető helyen szerepel a szíveredetű elhalálozás. Ezért a Miskolc Holding
vezetése – a tagvállalatok
vezetőivel egyetértésben –
úgy döntött, hogy 15 darab
defibrillátort vásárol a cégcsoportnak – mondta Dukai
Zoltán vezérigazgató.
A félautomata készülék
egy magyar cég saját fejlesztése, használata pedig többszörösére növeli a túlélési
esélyeket. Az életmentő eszközök a Miskolc Holding és
tagvállalatai telephelyeire
kerültek, illetve a Mihő-Mivíz-Miskolc Holding Szeme-

re utcai közös ügyfélszolgálatára is elhelyeztek egyet. A
könnyen kezelhető, modern
defibrillátorok használatá-

hoz mind a 15 helyszínen
újraélesztési oktatásban is
részesültek a kijelölt munkatársak.
MN

Újraélesztési oktatásban is részesültek a munkatársak

ÚJ HELYEN A HÁZIORVOSI ÜGYELET
A B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórház a továbbiakban nem tudja biztosítani a
3529 Miskolc, Csabai kapu
9-11. szám alatti telephelyen

az épületrészt, amelyben jelenleg a háziorvosi ügyelet
működik.
A fentiekre tekintettel
2022. november 2. napjától a
háziorvosi ügyelet a Miskolc,

Szentgyörgy u. 25. szám alatt
– a házi gyermekorvosi és
fogorvosi ügyelettel együtt –
változatlan rendelési időben
és elérhetőséggel működik
tovább.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY KÖZMEGHALLGATÁSRÓL
Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzatának
Közgyűlése
közmeghallgatást tart 2022. november
10-én (csütörtökön) 9 órai
kezdettel a polgármesteri hivatal Hunyadi utca 2. szám
alatti közgyűlési termében.
A közmeghallgatáson a
város polgárai és a helyben
érdekelt szervezetek képviselői közérdekű ügyben szó-

lalhatnak fel. Egyedi hatósági ügyekben nem adható
szó.
A kérés, javaslat írásban is
eljuttatható a közmeghallgatás előtt dr. Ignácz Dávid
jegyzőhöz (3525 Miskolc,
Városház tér 8.; e-mail.: onkig@miskolc.hu).
A közmeghallgatásra jelentkezni személyesen Miskolc Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatalában
lehet ügyfélfogadási időben,
november 09-én 17:30-ig.
A közmeghallgatás napján, november 10-én 8 órától, a közmeghallgatás megkezdéséig, a helyszínen is
van lehetőség jelentkezni a
felszólalási jegy kitöltésével.
A meghallgatás a felszólalási jegyek beérkezési sorrendjében történik.

Szavalóversennyel
emlékeztek ´56-ra
Az 1956-os forradalom és
szabadságharc 66. évfordulójának tiszteletére szervezett versmondó versenyt a
II. Rákóczi Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár.
A döntőt október 18-án
tartották a Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár előadótermében. Több éve vagyok
zsűritag, és gyarapodni látom azt a tehetséges fiatal
gárdát, amely évről évre eljön, és élményt nyújt nekünk. Nagyon örülök annak, hogy a versválasztásban
olyan versek is előjönnek,
melyeket én sem ismertem.
Jegyzetelek, és ezeket meg
fogom nézni, ha lehet, akkor
meg is fogom tanulni – árulta el Borkuti László közművelődési és turisztikai tanácsnok, aki a zsűri másik
két tagjának (Filip Gabriella,
a II. Rákóczi Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár nyugal-
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Emlékhelyet avatnak Görömbölyön
Miskolci Napló
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mazott fő könyvtárosa, valamint Ötvös Éva előadóművész) munkáját segítette.
A versenyen részt vevő 32
tanulóból az alábbi győztesek kerültek ki: Általános
iskolás kategória: 1. Ökrös
Rajmund, Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 2. Cservenyák
Fanni, Fráter György Katolikus Gimnázium, 3. Gombos Judit, Diósgyőri Szent
Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Különdíjban részesült: Menyhárt Bence, Miskolci Petőfi
Sándor Általános Iskola
Rónai Ferenc Tagiskolája.
Középiskolás kategória: 1.
Kárpáti Panna Villő, Földes
Ferenc Gimnázium, 2. Elekes
Anna, Földes Ferenc Gimnázium, 3. Vélin Márk, Miskolci Szakképzési Centrum
Berzeviczy Gergely Technikum.
MN

Tehetséges fiatalok vettek részt a szavalóversenyen. Fotó: H. Cs.

Csendesen bújik meg a
Görömbölyi Közösségi Ház
parkjának egyik fája alatt ez a
múltat idéző, egyszerű emlékmű, ahol október 23-ától, az
1956-os évforduló alkalmából,
minden évben emlékezhetnek
az eltiport szabadságharcra és
a forradalom hőseire Görömböly városrész lakói.
A Borkuti László önkormányzati képviselő által kezdeményezett emlékhely kialakítására az
ő ötlete és elkészített makettja alapján került sor. A kivitelezést a görömbölyi telephelyű Dr.
Park – Konkoly és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vállalta magára, és Konkoly Andrea
ügyvezető biztosította hozzá a
szükséges építőanyagot.
– Görömbölyön az első közterületi civil emlékhelyet az
1848-as szabadságharc 150. évfordulójára emlékezve, 1998ban avattuk, azóta minden

tavasszal a helyi egyházközösségek által tartott ökumenikus
istentisztelet után a jelenlévő
civilszervezetek és személyek
elhelyezik a kopjafánál a megemlékezés virágait. A hozzánk
időben is és aktualitásában is
közelebb álló, az 1956-os forradalom felkelőire, a harcokra,
majd a forradalom vérbe fojtására és a mártírok tiszteletére
emelt emlékmű még nem volt
eddig városrészünkben, noha
a helyi közösségek minden
évben méltó módon készülnek a nemzeti ünnep tiszteletére – írja körül az emlékhely
kialakításának körülményeit a
képviselő. Az emlékhely egyszerű, de szimbolikus kialakítása felidézi a kort, a bazaltkövek az utcát, a vakolatlan fal a
világháború utáni éveket és az
orosz T-34-es harckocsi lánctalpának láncszemei – melyek
Várpalotáról, a katonai gyakorlótérről kerültek ide –, mint

A Miskolci Egyetem évtizedek óta nagy tisztelettel emlékezik egykori hallgatóira,
akik életük kockáztatásával
vettek részt az 1956-os forradalom és szabadságharc
miskolci történéseiben.
Annak leverését követően pedig évtizedeken át szenvedték el
az elnyomórendszer bosszúját. Idén a Szalay-dombormű
megkoszorúzásával kezdték a
megemlékezést és tiszteletadást

Egy nem teljesen véletlen
találkozásnak köszönhetem, hogy megismerhettem
az egykori, 9 évesen kitelepített Csató Edit életútját.
Kedves ismerősöm ajánlotta
a témát, mondván október
9-étől emléktáblán szerepel
a hortobágyi kényszermunkatábor áldozatainak neve.

Kovács Zoltánné Csató Edit. Fotó: magánarchívum

kiderült: ez a 12 hortobágyi
kényszermunkatábor egyike.
Sokadmagunkkal hurcoltak
minket ide bírói ítélet nélkül,
ártatlanul. Egy istállóba kerültünk a birkák közé, kihajtatták velünk, majd kipucoltatták
fekhelyünket. Iszonyú bánásmódban volt részünk, de én
ezt még kellően fel se tudtam
fogni akkor. A sivárságot, a fátlan, mocsaras puszta kietlenségét persze észleltem, néha még
ma is hallom az őrsparancsnok
riasztó fütyülését. A délibábot
70 éve őrzöm magamban. Emberszámba se vettek minket,
elég csak annyit megemlíteni, őrzőink azt harsogták: ”A
zsírotokkal lesz megtrágyázva
a Hortobágy!” Sztálin halála
1953-ban nálunk is korszakváltást jelentett. Ha Nagy Imre
nincs, még mindig ott vagyunk
a magyar gulágon! Az első

az utcai harcok maradványai
jelennek meg a kompozícióban. A négy számjegy ebben
a sorrendben ugyancsak fogalommá vált.
– Bár az 1950-ben Miskolchoz csatolt Görömbölyön
nem történt említésre méltó
esemény a miskolci megmozdulás során, de a tömegben,
mind Görömbölyön élő vasgyári munkások, mind egyetemisták ott voltak, ahogy erről
többen szemtanúként meséltek nekem. Nem az akkori rendet, hanem a rezsim haszon
élvezőit, a pártelitet, az orosz
fennhatóságot akarták végleg
felszámolni az akkori tüntetők. A megmozdulásnak és a
megtorlásnak voltak áldozatai,
sokan olyanok is, akik önakaratukon kívül kerültek a vérzivatarba. „Imádkozzunk halottainkért, nyújtsuk ki kezünket
emlékük tisztaságáért!” –invitálja a megemlékezőket az em-

Október 23-án avatják az emlékhelyet Görömbölyön

lékhely avatása kapcsán Borkuti László.
A görömbölyi emlékhely
avatása október 23-án, vasárnap, 17 órakor lesz, ahol a polgármesteri hivatalt dr. Ignácz
Dávid jegyző képviseli és a
Görömbölyi Tagiskola tanulói
adnak műsort. Avatóbeszédet
Borkuti László mond.
MN

Az egyetemisták a remény forradalmi harcosai
az egyetem vezetői. Az 1956-os
forradalom emlékművét 1969ben állították föl a Connecticut-beli Norwalkban (USA), a
másolatot Györfi Sándor szobrászművész készítette 1994-ben,
amit aztán a Miskolci Galéria
Petró-házában, Szalay Lajos állandó tárlatán láthattak az érdeklődők. 2009 októberében az
emlékművet a város a Miskolci
Egyetemnek adományozta.
A koszorúzást követően az
egyetem főépülete előtt egy

„Pedig semmiért vesztek el álmok...”

– Már 54 éve a diósgyőri
Kuruc utca az otthonom.
Hosszú volt az út idáig – sóhajt fel a most 80 esztendős
Kovács Zoltánné Csató Edit. A
sors nem egyformán kegyes
mindenkihez. A gyerekkorom
szörnyű volt, hiszen édesapám,
Csató István odaveszett az
orosz fronton kétéves koromban, hadiárva lettem. Az idő
múlásával anyám férjhez ment
Csörgő Jánoshoz, Borsodivánkán laktunk. Családunkat kuláknak nyilvánították, és miután nevelőapám 1951-ben nem
volt hajlandó belépni a termelőszövetkezetbe – ezt persze
már csak jóval később tudtam
meg – az ávósok elvitték Kistarcsára, az internálótáborba.
És még nem volt vége a traumáknak. Augusztus 2-án aztán mi következtünk. Éjszaka
fél kettőkor megállt a házunk
előtt egy nagy teherautó, jöttek
értünk az ávéhások. Fél órát
se hagytak, hogy holmijainkat
összeszedjük, bepakoljuk. Vittek bennünket: édesanyámat,
csecsemő korú öcsémet és engem, a 9 éves gyereket Hortobágyra, Árkus tanyára. Utólag

aktuális

Nagy Imre– kormány 1953 júliusában minisztertanácsi határozattal amnesztiát hirdetett
a deportáltaknak, feloszlatták
az internálótáborokat. Szabadon bocsátottak, de nem térhettünk vissza azonnal mi sem
otthonunkba, Borsodivánkára. Tizenkét évesen még egy
évig nem mehettünk haza a falunkba, nem engedtek be. Egy
rokonunknál, Egerfarmoson
húztuk meg magunkat. Sose
volt téma a családban a kényszermunkatábor, megtiltották,
hogy beszéljünk róla. Azóta
sem kért tőlünk senki bocsánatot, nem kárpótolta senki az
áldozatokat.
Szép lassan nagyot fordult a világ. Férjhez mentem
az ugyancsak borsodivánkai Kovács Zoltánhoz 1959ben, október 24-én leszünk
63 éve boldog házasok. Az er-

kültéri installációval – egy
Csepel honvédségi teherautóval és Kerékgyártó László,
Mikó János, valamint Udvardi Géza képeiből összeállított
fotómontázzsal – idézték fel
az ´56-os eseményeket.
Ünnepi beszédében Szűcs
Péter általános és tudományos
rektorhelyettes úgy fogalmazott, az egyetem „szellemi közösségként tevékeny résztvevője a sorsfordító történelmi
pillanatoknak”, 1956 októberé-

ben is az egyetemi hallgatóság
– merész kiállásával – országos jelentőségű szerepet vállalt
a kommunista diktatúra alapjainak megrendítésében.
Felidézte azonban, hogy
ez véráldozattal járt, hiszen a
miskolci egyetemisták közül
két diák – Kiss Gábor elsőéves
gépész és Kölber Gábor elsőéves bányamérnök – életét kioltották az idevezényelt
harckocsik lövedékei ´56. november 4-ének hajnalán. KI

Bródy János miskolci

dészetnél dolgozott, úgy volt
először, hogy a Horthy-féle Szelcepusztára költözünk,
szerencsére a szendrői vadászat vezetője lebeszélte erről
az uramat. Szendrőládon voltunk 1963-ig, majd Mocsolyáson, mindkét helyen otthon
maradtam a gyerekeinkkel:
Editkével és Zolikával. 1968ban behelyezték Miskolcra
vadászati, fásítási felügyelőnek. Innen ment nyugdíjba.
Én kezdetben az óvodában
helyezkedtem el, végül a Városgondnokságtól vonulhattam nyugállományba 1998ban. Családunk kiteljesedett:
sikeres, többszörösen kitüntetett pedagógust neveltem a
lányomból. Három unokánk
és egy dédunokánk vesz körül. Kell ennél nagyobb boldogság? Néhány hete megcsörrent a telefonom, az egyik
borsodivánkai rokonom értesített, hogy október 9-én avatják a hortobágyi kitelepítettek
emléktábláját. Kései elégtétel, hogy márványban rajta a
nevünk: Csörgő Jánosné, ifj.
Csörgő János, Csató Edit.
A ma embere számára Editék szomorú történetének tanulsága az lehet: a hatalom
nem sokat változott. Aki nem
alkalmazkodik a fennálló
rendszerhez, könnyen kitaszítottá válhat. Ahogy Zorán írta
dalában: És ők nem kérik senkitől számon Az elrabolt évek
sorát Pedig semmiért vesztek
el álmok…
BUZAFALVI GYŐZŐ

A nemrég 75 éves születésnapját ünneplő Bródy
János ma is meghatározza
több nemzedék kulturális
életét: a magyar kultúra
emblematikus alakja az
elmúlt hétvégén városunk
és minden miskolci vendége volt.
Lokálpatrióta
miskolci
vállalkozók – Expert, Huniko, Fps, D-Gesztor, MBM
Autó – , valamint a MIKOM
és a Glóbusz Travel támogatásával újra életre kelt 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, Gesz-

Bródy János a család „miskolciságát „tanúsító dokumentumokkal

ti Péter, Koncz Zsuzsa. A cél
nem változott: Miskolc hírnevét öregbíteni.
A program gazdája, az alapító Fedor Vilmos, számos
Miskolc-könyv szerzője kalauzolta a Miskolc titkaival
ismerkedő Bródy Jánost két
napon át.
Október 14-én, pénteken,
egy talkshow keretében beszélgetett vele egy telt házas
Tudomány és Technika Háza-estén miskolciak százai
előtt, ahol – az országban
először – bemutatták a Bródy-portréfilmet is. A miskolci program része volt egy
színházi találkozó is – reménykedhetünk, hátha egy
új miskolci produkció lesz
az eredmény...
Bródy János számára az
igazi meglepetés a program
két ajándéka volt, amelyhez
a Megyei Központi Levéltár
nyújtott segítséget: az egyik
füzetbe azokat a dokumentumokat rendezték ös�sze, amelyek azt bizonyítják,
hogy a Bródy család felmenői nemcsak hogy miskolci
illetőségűek, hanem a város
különösen megbecsült polgárai voltak. A másikba az
emlékezetes „államellenes
izgatási” ügy aktái kerültek,
amely akkor indult Bródy
János ellen, amikor a Miskolci Rockfesztiválon, 1973ban, a színpadról kiszólva
kifigurázta a rendőrséget.
MN
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Miskolci geotermia: nincs képben az Index
A hírportál újságírója a városban elérhető megújuló
energiaforrásokról írt, ehhez
kérdéseket is intézett a MIHŐ-höz. Az elkészült cikk
csupán két dolgot nem vett
figyelembe: a válaszokat és a
valóságot.
Ha nem érkezik kormányzati segítség, önkormányzati
alapszolgáltatások kerülhetnek
veszélybe, és Miskolc már idén
bedőlhet – ezzel a felütéssel indult az Index egyik múlt vasárnapi vezércikke, melyben a lap
azt taglalja, mennyire nehéz
helyzetbe került az energiaárak emelkedése miatt a borsodi megyeszékhely.
Az energiaválság miatt az
összes hazai önkormányzat nehéz helyzetben van, az országos hírportál cikke azonban
azt sugallja: Miskolc korábbi,
a megújuló energiaforrások
kihasználásával kapcsolatos
döntéseivel tovább nehezítette
a helyzetét. A miskolci önkormányzat és a MIHŐ tételesen
cáfolta az Index újságírójának
állításait, de hogy pontosan
mit mond a hírportál cikke,
illetve mit állít a helyhatóság
közleménye, azt a következőkben dolgozzuk fel.
Az Index elsőként azt állította, hogy az elmúlt években lehetőség lett volna a teljes távfűtési rendszert rákötni
a geotermikus távhő hálózatára. A cikk által megszólaltatott, névtelenséget kérő szakértő szerint az eddig kifúrt kutak
már most nagyobb kapaci-

tást tennének lehetővé, mint
amennyit a borsodi megyeszékhely jelenleg hasznosít.
Helytelen következtetések
A MIHŐ leszögezte, az állítást már korábban, az Indexnek küldött válaszaiban is cáfolták, így megállapítható, az
újságcikk ezen része tárgyi tévedéseket és ezekből következő helytelen következtetéseket
tartalmaz.
Mint fogalmaznak: a geotermikus rendszer jelenlegi kiépítettségében összesen 50-60
MW kapacitással rendelkezik,
a belváros és az Avas teljes hőigénye azonban 120–140 MW
a leghidegebb téli napokon, így
látható, hogy a teljes rendszer
kiszolgálása kizárólag geotermiából nem lehetséges.
– A geotermikus hőforrás felől a legmagasabb beadható hőmérséklet 90 Celsius-fok, amely
azt jelenti, hogy 0 foknál hidegebb külső hőmérsékletnél egy
olyan hőforrást kell a rendszerbe többletként behozni, amely
ennél melegebb hőfokú vizet
tud szolgáltatni, a cél ugyanis
a 90-120 Celsius-fokos hőmérséklet elérése, ezt szolgálják a
Tatár utcai fűtőműben telepített földgáztüzelésű kazánok.
A geotermia részarányának további növeléséhez a PannErgy
részéről új kutak fúrására lenne
szükség – írják.
Alaptalan vádaskodás
Az Index cikke azt is állítja:
Miskolc vezetése úgy döntött
2020-ban, hogy eladja része-

A geotermia részarányának további növeléséhez a PannErgy részéről új kutak fúrására lenne szükség

sedését a Miskolci Geotermia
Zrt.-ben. Mint írja, a 10 százalékos részesedést a városvezetés mindössze 200 millió
forintért adta el, ami csupán
töredéke a valós értékének, így
akár a hűtlen kezelés gyanúja
is felmerülhet.
A MIHŐ ezt az állítást is cáfolta. Mint írják, a tranzakciók előkészítése során a város az
ilyen ügyletekben elvárható gondossággal járt el, az értékesítést
pedig a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal is
jóváhagyta, kiegészítő észrevételt nem tett. „Mivel a PannErgy
tőzsdei cég, a tranzakciókról az
értéket is tartalmazó hivatalos
közleményt adott ki, melyet a várossal is előzetesen egyeztetett.”
– 2010-2020 közötti időszakban a MIHŐ-nek a Pann
Ergyvel közös cégében az

Megidéződhet a nehézipar fénye
Néhány évvel ezelőtt merült
fel, hogy emlékmű létesüljön a két és fél évszázados
múltra visszatekintő miskolci-diósgyőri kohászatnak és
acélgyártásnak.
Aztán ehhez kiváló apropót kínált az éppen kerek évforduló, az
1770 és 2020 között eltelt 250 esztendő. Csakhogy az időközben
kitört világjárvány gátat szabott
a folyamatnak. Az emlékműépítés ötletgazdája a diósgyőr-vasgyári születésű, ám Svédországban élő és évtizedek óta világhírű
szobrászművész, Kraitz Gusztáv.
Az alkotó (idén 97 éves!) a pandémia idején nem vállalta a Magyarországra utazást; most, a veszély múltával-mérséklődésével,
igen. Ennek köszönhetően látogatott el ismét Miskolcra október
második hétvégéjén. Érkezésének apropóján az emlékműprojekt előkészítő munkálatai is felgyorsultak.
Kraitz Gusztáv és Veres Pál
polgármester személyes egyeztetése révén megfogalmazódott
a cél: az avatóünnepség legyen
jövő tavasszal. Mindkét fél vál-

lalta, hogy addig megteszi a
szükséges lépéseket. A szobrász
és svéd kollégái elkészítik, majd
ideszállítják a műalkotás lényegi elemét képviselő fénytechnikát, a miskolci önkormányzat
pedig alkalmassá teszi a terepet,
előteremti a hiányzó pénzforrásokat, támogatókat von be. Mint
ismeretes, helyszínül már korábban kijelölték az Újgyőri főteret,
annak közepét. (Önkormányzati részvétellel, szerény ünnepség
keretében, de már 2020 májusában lezajlott az alapkőletétel.)
Az Újgyőri főtér éppen azért
alakult ki valaha, mert itt volt és
van a miskolci főutca leágazása a
Vasgyár felé. A tér jelzi az irányt:
erre van a kohászat. És maga az
itt elinduló Vasgyári utca olyan
tengelyt képezett, amelynek vonalában jöttek létre sorban annak idején az első gyári épületek,
meghatározó gyáregységek. Az
Újgyőri főtér (korábban más neveket is viselt) afféle kisebb városközponttá vált. Ez ma talán kevésbé érzékelhető, mint mondjuk
volt az 1970-es – 80-as években.
Kraitz Gusztáv és kollégái
megnézték mind a leendő hely-

Lenin Kohászati Művek (1978). Fotó: Fortepan / Urbán Tamás

színt, mind az emlékmű műszaki és művészeti alapját jelentő
egykori kohászati berendezést.
Ez egy úgynevezett salaküst. A
szobor a valaha az LKM-ben
salaköntésre használt eszköz
megtisztított, homokfúvással
felületkezelt maradványát fogja
látványossággá emelni különleges, a salaköntések emlékezetes fényhatását elektromos lámpákkal felidézve. Az előkészítő
számítások érdekében az üstöt
gondozó, a raktározása mellett a rendbetételét és kiszállítását, felállítását is magára vállaló
Megépszer Kft. raktárában meg
is emelték – 17 tonna súlyú! –,
hogy a szobrász és mérnöke alaposabban megszemlélhessék.
A további, összességében
több milliós költségek fedezése
végett a miskolci önkormányzat változatlanul számít anyagi
és egyéb természetű felajánlásokra a helyi vállalkozásoktól
vagy akár magánemberektől.
A cél a városunk identitásában
és modern kori történetében
meghatározó vaskohászati hagyomány megőrzése, életben
tartása. Ön is segítheti az ügyet.
Az emlékmű felállításának
egy részét a művész ajánlotta fel,
a fennmaradó összeget pedig
közadakozásból finanszírozná a Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány. A szervezet a „Kohászati Emlékműért”
néven elkülönített bankszámlaszámra várja az adományokat: 11734004-25959499
(OTP Bank). Szükség esetén
adományigazolást is adnak.
MN

eredményből vagy eredménytartalékból osztalékkifizetést a
többségi részvényes a fennálló jelentős beruházási hitelállomány miatt nem kezdeményezett, így ilyen bevétele sem
a MIHŐ-nek, sem a városnak
nem származott. A fentiek
alapján a hűtlen kezelés vádját
a cégünk teljes mértékben vis�szautasítja – tették hozzá. Fontos az a körülmény is, amelyről
a cikk egyébként hallgat, hogy
a hőátvételi árak hatóságilag
szabályozottak, így a hőátvétel
díjaira sem a MIHŐ-nek, sem
az önkormányzatnak nincs ráhatása.
Tények, amik nem tények
A Bogáncs utcai naperőmű
sem maradt ki az Index cikkéből. Felidézik: az ott korábban
telepített 1 MW kapacitású

naperőmű – amely a beruházó
vállalása szerint összesen hét
önkormányzati fenntartású intézmény energiaigényét biztosítja – egy inverter meghibásodása miatt közel két éve nem
működik.
– Az újságíró mindezt tényként állította, a valóság azonban más: az erőműtrafó hibásodott meg, amelynek pótlására
kiírták a közbeszerzési eljárást.
A meghibásodás kapcsán jogi
eljárás van folyamatban a kivitelezővel szemben a garancia
ügyében. Eközben folyamatos
volt az egyeztetés a kivitelezővel, ennek eredménye, hogy a
napokban leszerelték a meghibásodott trafót, és a kivitelező
költségvállalásával kiszállították az olaszországi gyártóhoz
vizsgálatra, és ha lehetséges, javításra – tette hozzá.

Köszönőviszonyban sem
Azt is írják, hogy a Bogáncs
utcai telepen a szemétlerakóban képződött depóniagáz
használata révén 319 lakást
volt képes távhővel ellátni a
MIHŐ. A gázképződés fenntartásához azonban a hulladékhalmokat locsolni kellett
volna, ennek elmaradása miatt pedig a 460 kW-os gázmotor teljesítménye a töredékére
esett vissza.
A MIHŐ válaszából kiderült, a locsolás valójában környezetvédelmi előírásba ütközött volna. A rekultiváció
során a hulladéktömböt felülről vízzáró réteggel fedték
le azért, hogy a hulladéktestbe víz ne tudjon bejutni. Így
zárták ki azt, hogy a talajvízbe
káros anyagok kerülhessenek
a lezárt hulladéklerakóból,
mivel a múlt század ötvenes
éveiben, a hulladéklerakás
kezdetekor, a lerakó egyébként semmilyen alsó szigetelést nem kapott.
– Éppen ezért locsolás a rekultiváció óta nem történt.
A cikkben említett gázmotor teljesítménye pedig azért
esett vissza a töredékére, mert
a hulladékból keletkező biogáz metántartalma 2006 óta
folyamatosan csökken, mára
35 százalék alá esett, a gázmotor további meghajtására
már nem alkalmas. Ezért az
alacsonyabb metántartalmú
biogázt a MIHŐ a biogázkazánjában hasznosítja – zárul a
közlemény.
TAJTHY ÁKOS
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Gyertyagyújtás
előtt sírkőtisztítás
Közeleg a halottak napja,
ilyenkor azok is elindulnak
felkeresni elhunyt szeretteik
sírját, akiknek az év folyamán nem jut rá ideje.
A ritkábban látogatott síroknál azonban gyakran éri
meglepetésként az embereket, hogy akár egyetlen év
leforgása alatt mennyire romolhat a sírkő állapota. Különösen a régebbi, hagyományosnak mondható műkőből
készített nyughely esetén. A
csiszolt műkő porózus felülete ideális porfogó, és nem ritka a mohásodás sem. De ismerősen köszönnek ránk az
egész évre síron hagyott koszorúk, csokrok vasdrótjaiból lefolyt és a kőbe maródott
rozsdafoltok is.
Aki teheti, ilyenkor vödröt,
súrolókefét ragad, és igyekszik
megtisztítani a kedves elhunyt
síremlékét, hogy mire jönnek
a megemlékezők a mécseseikkel, a sír szép legyen. Aztán
gyorsan ráébredünk, hogy ez
nem is olyan egyszerű munka. Ha van makacs szennyeződés, akkor a műkőre lerakódott biztosan az. Víznél,
kefénél és elszántságnál többre
van szükség. Ilyenkor jön el a
pont, amikor inkább szakembert keresünk a munkára, aki
a megfelelő eszközökkel, vegy-

szerekkel és szakértelemmel
olyanná varázsolja a sírokat,
amilyennek látni szeretnénk.
Ez persze költséges.
A komolyabb felújítástól a
magasnyomású mosóval történő vegyszeres lemosásig széles a kínálat, ami az árakban
is meglátszik. Molnár János
sírköves elsősorban komplett
felújítást vállal, mert szerinte
az egyszerű lemosások nem
elég hatékonyak, ráadásul a
fellazult részeket is könnyen
letépi a magasnyomású mosóberendezés, amivel több
kár keletkezhet, mint haszon.
Ezért ők előbb lecsiszolják a
műkövet csiszológéppel, ezután mossák le, majd az egész
felületet lekenik tömítőmas�szával, amely így a levált, repedt részeken kitölti, javítja
a hibákat. Ennek ára meglehetősen borsos, egy egyes sír
akár 60 ezerbe, egy dupla 100110 ezerbe kerülhet állapottól
függően.
Az egyszerűbb, magasnyomású vegyszeres lemosás áraiban is nagy különbségek lehetnek helytől, állapottól, sőt
távolságtól függően, de az átlagár az egyes sírok esetén 30
ezer, a kettős síroknál 40-60
ezer körül jár. Ezért a pénzért
cserébe szép, szinte újszerű
síremlékeket kapunk.
BACSÓ ISTVÁN
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Lejtmenetben a használtautó-piac
Életbe léptek a takarékossági
szempontok, a használtautó-kereskedők azt tapasztalják, hogy az egy háztartásban
használt második, harmadik
járműtől megszabadulnak a
családok.
De az energiaárak elszabadulása és az általános drágulás
miatt kapacitásukat csökkentő
cégek is a használtautó-piacon
próbálják értékesíteni fölöslegessé vált autóflottájukat. A lapunknak nyilatkozó kereskedő
azt mondja, a tavaszi kínálathoz képest most sokkal több az
eladásra felkínált jármű – a kereslet azonban ma már inkább
hullámzó.
– Tapasztalja mindenki, hogy
minden egyre inkább drágul –
mutat rá Burek Szilárd, a Kiss
Ernő utcán található Burman
Autókereskedés tulajdonosa.
– A változásokra a használtautó-piac viszonylag gyorsan szokott reagálni. Alapvetően optimista ember vagyok, de most
több olyan jelet látok, ami borúlátásra ad okot. Az általános
gazdasági helyzet arra figyelmeztet, hogy hosszú távra kell
berendezkedni. Mi mindenesetre abban bízhatunk, hogy
egyik napról a másikra nem
tűnnek el a vevők.
Ezt egyébként már megtapasztalhatták, hiszen a pandémia alatt konkrétan megszűnt
az értékesítés, de még gyakorlatilag az érdeklődés is a használtautó-kereskedőnél.
Most

A tavaszi kínálathoz képest most sokkal több az eladásra felkínált jármű

valamivel nyugodtabbak Burek
Szilárdék is, nyáron jó forgalmat
bonyolítottak le, és bár az elmúlt
hetekben érzékelhetően csökkent az érdeklődés, de azért vannak eladásaik. A kiszámíthatatlanság azonban, hogy mit hoz a
következő időszak, nyilván őket
is bizonytalanságban tartja.
A Használtautó.hu autópiaci
szakértője például úgy fogalmazott a héten az Indexnek, hogy a
korábbi prognózisok immár valósággá váltak, és „az autó luxuscikknek számít”.
– Bár sokak számára még
mindig nélkülözhetetlen, az olcsóbb árkategóriákban egyre
többen gondolkoznak a gépjármű kiváltásán, mellőzésén – mondta Katona Mátyás.
– Mindeközben azok, akik olcsóbb használt autót szeretné-

nek, most egy hajszálnyit fellélegezhetnek, a kisebb versenyfutás
nekik kedvez, ugyanakkor az
árak érezhető csökkenésére
aligha számíthatnak. A kereslet
csökkenésével és a használtautó-piac kínálatbővülésével az
árak emelkedése legfeljebb lassulni fog, megállni nem.
„Örökzöldeket” márpedig eddig is a 1,5-2 millió forintos ársávban kaptunk, az értékhatár
valahol itt húzódik, ha valaki olcsóbb, de még nem széthajtott és
viszonylag fiatal járművet akar
venni. Burek Szilárd azt tapasztalja, hogy sokan keresnek manapság 500 ezer forintos plafonnal amolyan „szaladgálós” autót,
persze itt már komolyabb kompromisszumokat kell kötni például a felszereltséget, a komfortot
vagy a futott kilométert illetően.

És keresik a nagyon fiatal – akár
fél-másfél éves – használt autókat is, igaz, ezekből viszonylag
szűk a kínálat. Ennek oka ott keresendő, hogy van, aki nem szeretne hosszú hónapokat várni az
új autó megérkezésére, és ezért
szétnéz a használtautó-piacon.
A kereskedőtől azt is megtudjuk,
hogy az elektromos járművek
mellett felélénkült a kereslet a
hat-, sőt nyolchengeres benzinesek iránt is – minden bizonnyal
ezek vevői szeretnék még egy kis
ideig élvezni ezek előnyeit, amíg
minden villanyba nem borul.
A szakértők szerint tehát
trendforduló rajzolódik ki a piacon, egyre több az autó, a kereslet azonban kezd elmaradni. Az
árak csökkenésére nem igazán
számíthatunk.
KUJAN ISTVÁN

Hirdetés

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy

A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS RENDJE
2022. OKTÓBER 31-ÉN ÉS 2022.
NOVEMBER 1-JÉN NEM VÁLTOZIK.
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: 3534 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.

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

A hulladékot változatlanul,
a korábbi megszokott rend szerint szállítjuk el.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket
és zsákokat a szállítás napján legkésőbb
reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.
A BMH Nonprofit Kft. szolgáltatási területén
található hulladékudvarok és ügyfélszolgálati
irodák 2022. október 31-én
és 2022. november 1-jén zárva tartanak.
A hulladékudvarok, ügyfélszolgálati irodák
nyitvatartásával kapcsolatban és további
információkért kérjük, látogassanak el weboldalunkra.
További információ:
BMH Nonprofit Kft.
Weboldal: www.bmhnonprofit.hu
Telefon: +36 21 3500 111
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
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SzolgáltatóHÁZ
E-mail:
info@bagameri-uleshuzat.hu
www.bagameri-uleshuzat.hu

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

A LELKIISMERETES
KÖZÖS KÉPVISELET

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.

www.kozpontitarsashazkezelo.hu
0-24 órás ügyeletes telefonszámunk: 06-70/944-4408
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MEGNYÍLT AZ ÁGNES JÓSDA MISKOCON
Telefon: 30/9450-228

Válassza a legjobbat
a legjobb áron!
Közvetlen gyártótól!

hirdetés

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

Inter-V Kft. munkatársakat keres
GÉPLAKATOS,
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)

Mindenszenteki készülődés
során válassza
a Búza téri piacot!
Ünnepi nyitvatartás:
Október 29-én: 5.00-14.00
Október 30-án: 5.00-12.00
Október 31-én: 5.00-17.00
November 1-jén: zárva

Nálunk mindent egy helyen megtalál:
ABC, vegyesbolt, szárazáru l Hús, hentesáru, hal
l Cukrászda l Divatáru, dísztárgy l Dohányáru
l Édesség l Gomba l Kutyaeledel l Illatszervegyiáru l Italbolt l Méz l Pékáru l Pénzváltó
l Savanyúság l Szolgáltatás l Tejtermék l Tojás,
tészta l Vendéglátás l Virág l Zöldség, gyümölcs

A virágpiac elsején is szokott nyitvatartási időben várja a vásárlókat!

15 éves profi pályafutás Egerben. Szeptembertől Miskolcon is megnyitott Zórád Ágnes
mesterjós, asztro- parapszichológus, a cigánykártya nagymestere, szellemsebész.

– Kérem, hogy a miskolci és környéki embereknek meséljen munkásságáról és képességeiről.
– Tevékenységemet mesterszinten végzem. Az élet bármely területén segítséget tudok
nyújtani az embereknek. Megkeresnek jövőbelátással kapcsolatban, magánéleti, munka,
pénzügyi téren kérik ki a véleményemet. Ha valakinek az élete fordulóponthoz ért, döntést
kell hoznia, tanácsot adok. Az ősi
módszereket alkalmazva és kizárólag fehérmágia segítségét
kérve, az átoklevétel, szerelmi
oldás-kötés rendkívül népszerű
vendégeim körében. A cigány-

kártyát felsőfokon olvasom.
Speciális mágiákat alkalmazok,
melyek a szerelmi élet jobbá tételétől, akár az anyagi előrelepéshez is segíthetnek. Angyalokkal kapcsolatot teremtek, és
megtanítom ügyfeleimet, miként tudják ezt alkalmazni a mindennapokban. Halottaink üzene-

tét tolmácsolom, igény szerint
megidézem a lelket. Rendkívül
büszke vagyok arra, hogy több
párt segítettem gyerekáldáshoz
speciális energiaátadás gyakorlásával. Ezek a hölgyek nevüket
vállalva köszönik segítségemet.
Lakóházak, üzletek, irodák,
munkahelyek tisztítása, rossz
energiák eltávolítása rendkívül
fontos azért, hogy közérzetünk
és anyagi jólétünk biztosítva
legyen. Miskolcon a Szentpéteri kapuban, bejelentkezés után
várom ügyfeleimet rendkívül
igényes és ezoterikus környezetben. Tudom, hogy az emberek lelkivilágán, életén tudok
segíteni, akár megmutatok egy
másik utat, ami sikeresebb lehet. Talán mosolygósabbak
lesznek a hétköznapok.
„HA A JÖVŐT TUDNÁNK, KEVESEBBET HIBÁZNÁNK.” Bejelentkezés: 70/599-10-38.

Apróhirdetés
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.: 0620/411-2526.
Nincs egy perc szabadideje sem a
kisgyermek mellett? Hívja az Otthon
Segítünk Alapítványt! Önkéntes anyukák segítik egymást. miskolciotthonsegitunk@gmail.com, 30/905-8113.

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2022. 10. 22-től 2022. 10. 28-ig
Mécsesüveg LA351
Viva papírtörlő, 2 tekercs, 149,5 Ft/tekercs
Amodent fogkrém, 100 ml, 3490 Ft/l
Denim tusfürdő, 250 ml, 1796 Ft/l
Cif mosogató, 450 ml (Nature, Titanium), 1108 Ft/l
Cif folyékony súroló, 500 ml, 1398 Ft/l
Fiorillo öblítő, 1850 ml, 431 Ft/l
Palette Color hajfesték
Pronto bútortisztító aerosol, 250 ml
Air Wick automatic utántöltő, 250ml, 3996 Ft/l
Szavo penészeltávolító, 500 ml, 2398 Ft/l
Bref Power Trio WC-illatosító 3x50 g, 433 Ft/db
Star WC-papír, 24 tekercs, 79,12 Ft/db
Ariel mosópor, 2340 g, 1495 Ft/kg
Héra Prémium színes falfesték, 2,5 l, 2479,6 Ft/l
Héra falfesték, fehér, 15 l, 799 Ft/l

299 Ft
249 Ft
349 Ft
299 Ft
399 Ft
349 Ft
549 Ft
449 Ft
599 Ft
499 Ft
759 Ft
699 Ft
999 Ft
799 Ft
999 Ft
899 Ft
1199 Ft
999 Ft
1099 Ft
999 Ft
1299 Ft 1199 Ft
1399 Ft 1299 Ft
1999 Ft 1899 Ft
3799 Ft 3499 Ft
7199 Ft 6199 Ft
12 999 Ft 11 999 Ft
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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.

Gyémántfokozatú főtámogatók:

magán mecénás

Aranyfokozatú támogatók:

Miskolc érted fejlődik
A helyi közösségekkel
együtt tervezik a városrészi központok szépítését.
A Részvételi Program
keretében több témában
(görömbölyi
pincesorok,
„Szinva Zöld Folyosó”) zajló Közösségi Tervezés folyamatához hasonló eszközökkel igyekszik bevonni a
közvéleményt, a városlakókat az előkészítésbe az önkormányzat. A városrészi
központok fejlesztésére vonatkozó közösségi tervezési megoldások közül a helyszíni beszélgetések kerülnek
előtérbe a következő hetekben.
A szépítési programba
tartozó városrészek közül
öt olyan van, amely közösségitervezés-jellegű megközelítésre ad módot. A
kiválasztott helyszínek a
belvárost (Dísz tér), valamint a Martinkertvárost,
Szirmát, Diósgyőrt és a Kilián lakótelepet érintik.
Ezeken a pontokon október
és november folyamán közösségi beszélgetéseket hirdetnek meg, ahol minden
érdeklődőnek alkalma lesz
megismerni az adott területre vonatkozó adottságokat, lehetőségeket és korlá-

tokat. Meg lehet ismerni a
háttérinformációkat, majd
ezek birtokában véleményt
alkotni, hozzászólni, ötleteket adni, javaslatokat tenni.

Október utolsó péntekjén
újra megrendezik az Erőművek Éjszakáját. A programhoz Miskolc városa is csatlakozott.

A helyszíni beszélgetések
menetrendjének tervezete az alábbi:
• Belváros, Dísztér (Szent
István–Hunyadi–Malomszög utcák, „Szökőkút”) –
október 27., csütörtök 15
óra, Dísztér
• Diósgyőr, Honfoglalás
park (Berekalja, Fényesvölgyi–János–Havas utcák) –
október 29., szombat 10 óra,
Honfoglalás park
• Martinkertváros, Alföldy utca melletti tér – november 4., péntek 16.30, a
polgármesteri hivatal kihelyezett ügyfélszolgálata,
Kisfaludy u. 39-43.
• Szirma, Szent András
tér (Miskolci–Nagy László–Fáskert–Kaptár utcák)
– november 8., kedd 16:30,
a postahivatal különterme,
Erkel u. 47.
• Észak-Kilián, Szinyei
Merse Pál utca 10. és Munkás utca 1. közötti tér – november 19., szombat 10:00,
árkádsor (a tér délkeleti sarkán).
MN

Október 28-án immáron harmadik alkalommal rendezik meg
az ország legnagyobb és legnépszerűbb energiaipari eseményét,
amelyet idén is a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szervez meg. Az Erőművek
Éjszakájával egy időpontban ünneplik a Távhőszolgáltatás Napját
is. Az érdeklődők ezen a napon
betekinthetnek az erőművekben,
a fűtőművekben és – idén először – a közműszolgáltatóknál
zajló munka kulisszatitkaiba is.
A főszervező célja, hogy az energia– és távhőtermelés, valamint a
közműszolgáltatások működésének bemutatásával felhívja a figyelmet arra, hogy környezetünk
védelme érdekében érdemes tudatosan bánni erőforrásainkkal.
Miskolcon az idei évben több
létesítményt is felkereshetnek
az érdeklődők, hogy teljeskörűen megismerjék a város energiaellátásának folyamatát. Megnyitja kapuit az érdeklődők

PROGRAMAJÁNLÓ
OKTÓBER 22., szombat
9:00 Szemétszedés a Kisavas második sor
végén, találkozás a Dűlő étterem mögötti
lépcsősor tetején
11:00 A Fügedi Márta Népművészeti
Egyesület Szüreti napja, Feledy-ház
14:45 Közösségi szemétszedés az Avason,
találkozó az avasi nagypostánál

19:00 Jazz Inside Band – Zana Zoltán szaxofonos bebob– és swingbemutatója, Művészetek Háza – MÜHA Kávézó

OKTÓBER 23., vasárnap
9:00 Miskolci Barátság Maraton, Miskolci
Egyetem Körcsarnoka, további információ:
maratonclubmiskolc.hu

OKTÓBER 29., szombat
10:30 3 kismalac bemutató, Csodamalom
Bábszínház
13:30 DVTK-Haladás labdarúgó-mérkőzés, női NB I. 9. forduló, DVTK Edzőközpont
18:00 KL Színház – Alaine – Ideje a meghalásnak, felnőttelőadás, Csodamalom
Bábszínház

OKTÓBER 24., hétfő
MIVÍZ forráslátogatás – az Erőművek Éjszakájával egybekötve, több helyszínen
és időpontban, információ: miviz.hu
OKTÓBER 25., kedd
MIVÍZ forráslátogatás – az Erőművek Éjszakájával egybekötve, több helyszínen
és időpontban, információ: miviz.hu
9:30 Ringató – ölbéli játékok, Csodamalom Bábszínház
19:00 Vajda Katalin: Anconai szerelmesek
– zenés komédia, Művészetek Háza

OKTÓBER 28., péntek
Erőművek Éjszakája a MIHŐ és a MIVÍZ
telephelyein
19:00 Charlie 75-koncert, Művészetek Háza

OKTÓBER 30., vasárnap
11:00 Halász Judit-koncert: A vitéz, a
kalóz meg a nagymama, Művészetek Háza
15:30 DVTK-PEAC női kosárlabda-mérkőzés, NB I. A-csoport, DVTK Aréna
17:00 DVTK-Kozármisleny labdarúgó-mérkőzés, NB II. 14. forduló, DVTK
Stadion

OKTÓBER 26., szerda
19:00 Dumaszínház: Ajándék ló – a Szomszédnéni Produkciós Iroda és Felméri
Péter közös estje, Művészetek Háza

OKTÓBER 31., hétfő
17:00-21:00 Halloweenest a Miskolci Állatkertben

OKTÓBER 27., csütörtök
18:30 DVTK Jegesmedvék – Corona Brasov jégkorongmérkőzés, Erste Liga 11.
forduló, Miskolci Jégcsarnok

NOVEMBER 1., kedd
18:00 DVTK Jegesmedvék – SC Csíkszereda jégkorongmérkőzés, Erste liga 12.
forduló, Miskolci Jégcsarnok

MOZIMŰSOR
• Művészetek Háza, Uránia-terem: OKTÓBER 20-26., csütörtök-szerda: 18:00
Toldi – A mozifilm | 20:00 Blokád OKTÓBER 27-30., csütörtök-vasárnap: 18:00
Fűző | OKTÓBER 27. – NOVEMBER 2., csütörtök-szerda: 20:00 Blokád | OKTÓBER
30., vasárnap: 14:00 Downton Abbey:
Egy új korszak | OKTÓBER 31.-NOVEMBER 2., hétfő-szerda: 18:00 Hétköznapi kudarcok
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• Művészetek Háza, Béke-terem: OKTÓBER
20-26., csütörtök-szerda: 17:00 Mrs. Harris
Párizsba megy | 19:30 Fűző | OKTÓBER 23.,
vasárnap 15:00 Szerencsés Dániel | OKTÓBER 27. – NOVEMBER 2., csütörtök-szerda: 19:30 Mrs. Harris Párizsba megy | OKTÓBER 27–30., csütörtök-vasárnap: 17:00 Tad,
az elveszett felfedező és a smaragd tábla |
OKTÓBER 31. – NOVEMBER 2., hétfő-szerda: 17:00 Pil – A neveletlen királylány

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA
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 | OKTÓBER 27.,
csütörtök 18:00 A falu rossza, Herman ifjúsági bérlet, Nagyszínház | 19:00 A „K” ügy, Nagy Attila-bérlet,
Kamara | OKTÓBER 28., péntek 17:00 Kilépő, Játékszín | 19:00 A falu rossza, Szabó Lőrinc-bérlet, Nagyszínház | 19:00 A„K” ügy, Ruttkai Éva-bérlet, Kamara | OKTÓBER 29., szombat 19:00 Jézus Krisztus szupersztár, Szemere Bertalan-bérlet, Nagyszínház | 19:00 A színházcsináló, Játékszín | 19:00 Héttorony –
Makovecz Imre emlékére | NOVEMBER 02., szerda 19:00 A színházcsináló, Csarnok

Már óvodás csoportok is jelezték, hogy részt szeretnének venni. Fotó: M. L.

előtt a MIHŐ: három telephelyen, a Kenderföldi Biomas�sza kazánházban, a Tatár utcai
Fűtőműben és a Kuala Kft. telephelyén nyújtanak majd betekintést a kulisszák mögé a szakemberek. Az MVM Balance &
MVM MIFŰ bemutatja az érdeklődőknek, hogyan működik
a kombinált ciklusú kiserőmű,
a gázmotoros kiserőmű és a
fűtőmű, és ezek működése hogyan látja el a várost villamos
energiával és hővel, a K
 UALA
Kft. hőközpontjában pedig a
miskolci geotermikus rendszer működését, és a geotermikus energia szakszerű, kör-

nyezetbarát és gazdaságos
technológiával történő hasznosítását tekinthetik meg a látogatók. A régió legnagyobb szen�nyvíztisztító telepén, a MIVÍZ
Kft. Miskolc-Szirma Szennyvíztisztító telepen láthatják az
érdeklődők, hogyan tisztul meg
a város átlagos napi vízfogyasztásából, vagyis a 35-45 ezer
m3-ből származó szennyvíz. A
telepen a biogázüzem működésének kulisszatitkaiba is beleshetünk, amely az itt kezelt
szennyvíziszapok felhasználásával állítja elő a telep működtetéséhez szükséges villamos
energiát. Miskolcon a megúju-

ló energiaforrások másik fontos
képviselője a MIHŐ Kft. – Miskolc Kenderföldi Biomassza
kazánház, ahol a több mint ezer
lakás távhőszolgáltatását biztosító biomassza-alapú fűtőmű
üzemeltetésébe is betekinthetnek az érdeklődők.
– A programok megtekintése ingyenes, viszont regisztrálni
szükséges. Jelentkezni elektronikusan a www.eromuvekejszakaja.hu weboldalon lehet. Már iskolás csoportok is jelezték, hogy
részt szeretnének venni, illetve
lakossági érdeklődők is vannak.
A helyek már kezdenek betelni, úgyhogy mindenkinek azt
javasoljuk, hogy minél hamarabb regisztráljon – nyilatkozta
a Miskolc Televíziónak Bernáth
né Barczi Judit, a MIHŐ Kft.
koordinációs és kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, a
MIHŐ Kenderföldi Biomassza
kazánházában három időpontban, 14, 16 és 18 órától indulnak
a telephelylátogatások. Érdemes
követni a MIHŐ Facebook-oldalát, ahol folyamatosan frissítik
az eseménnyel kapcsolatos információkat.
MN

Októberben is Jazz Inside Béres Attila a vendég
A Jazz Inside októberben
is folytatódik a Művészetek
Háza kávézójában, a vendég
most egy országosan ismert
szaxofonos, aki a bebopot
és a swinget mutatja be nekünk
A Jazz Inside vendége október 27-én, csütörtökön, este 7
órától Zana Zoltán szaxofonos, aki 1976-ban született az
akkori NDK területén, Halléban. A miskolci Bartók Béla
Zeneiskolában kezdett klarinétozni, majd egy Chick Corea-lemez hatására kezdett
komolyabban érdeklődni a

jazz iránt. 1999-ben elsõ helyezést ért el a Magyar Rádió
Ablakos Lakatos Dezső szaxo
fon
versenyén, és ugyanebben az évben jelent meg Bacsó
Kristóffal közösen készített
First Steps című első lemeze,
melyet hamarosan egy másik
is követett, és 2001-ben a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végzett. Ez alkalommal az ő szemüvegén keresztül ismerhetjük meg a bebop
és a swing világát. Ez a fajta
dzsesszzene gyors tempójáról
és virtuóz hangszeres improvizációiról híres.
MN

Folytatódik a Miskolci
Zsidó Múzeum Baráti
Körének előadássorozata.
Legközelebb
október
26-án, szerdán, délután
négy órától Markovics
Zsolt főrabbi vendége Bé
res Attila, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója,
aki A hegedűs a háztetőn
című musical kulisszatitkait osztja meg az érdeklődőkkel. S szokás szerint az
előadók a hallgatóság kérdéseit is megválaszolják. Az
előadás előtt egy órával már

megtekinthető a Kazinczy
utcai zsinagóga és a múzeum. Az utóbbi, mivel a
Dohány utcai komplexumhoz tartozik, belépti díjas.
Okulva a korábbi szervezési hibából, több lesz az
ülőhely, és a hangosítás is
megoldva. Természetesen
most is érdemes előre jelezni a részvételi szándékot a
következő számon: 20 2192391 vagy az info@szantograf.hu e-mail-címen. A
helyszín: Miskolc, Déryné
utca 20., bejárat a múzeum
felől a mártírok kapuján át.

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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Könyvújdonságok a Géniusztól
2

A Bükki borvidékkel ismerkedtek
Hazai vizekre evezett múlt szombaton az Avasi Kvaterka, a rendezvény látogatói a Bükki borvidék borait kóstolhatták meg. A gasztronómiai
eseményen volt minden, ami egy őszi szüreti mulatságról elmaradhatatlan: finom borok, murci, must, must- és borkoktélok, finom ételek,
italok és természetesen zene is. Délután pedig a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. TEKERD FEL A HANGERŐT! elnevezésű diákzenekarok tehetségkutatójának nyerteseit láthatták a látogatók: felléptek a Premier PopSuli növendékei, a Mars és a Luna zenekarok. Emellett
a tehetségkutató győztese, a Tisztakosz rockzenekar és az Ildi Rider is zenélt. Fotó: Mocsári László

Gazdikereső

Ezen a héten Vilingert (6091.), 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. november 9. E-mail-cím: megfejtes@
mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja.
Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Akkor és most. A képeken az egykori Erzsébet fürdő látható, az
épületben ma gyógyászati központ működik. A miskolci Erzsébet
tér 4. szám alatti ingatlan eredetileg városi közfürdőnek épült Adler Károly tervei alapján, eklektikus stílusban 1892 és 1893 között.
A megnyitás után a fürdő szinte azonnal népszerű lett, így hamarosan bővítették, később pedig többször át is építették. A város
1996-ban eladta az ingatlant a Black Gold ’95 Rt.-nek. A komplexum
terveit Viszlai József készítette el, amelyben egy modern, négycsillagos szálloda építése is szerepelt a fürdő és a mögötte található Szent István tér között, ebből végül semmi nem lett, sőt, sokáig
csupán a homlokzat felújítása és az eredeti bádogkupola helyére
kialakított látványos üvegkupola készült el. Hosszú, rendezetlen
időszak után végül 2010-ben nyílt meg újra az Erzsébet fürdő, először alternatív gyógyászati központ működött benne. Az alternatív
módszert hamarosan a hagyományos orvoslás váltotta fel. Az Erzsébet Fürdő Gyógyászati és Szűrőközpont jelenleg a város egyik
meghatározó magánegészségügyi intézménye, a hírek szerint a
komplexum bővítését tervezik. (Tajthy Ákos szövege, dr. Sáfrány
Gy. József képeslapja és Juhász Ákos fotója)

Sudoku

Bekerülés helye:
Miskolc, Diósgyőr
Fajta: keverék
Kor: 1,5-2 év
Neme: hím
Szín: világosbarna
Súlya: 33,80 kg
Magasság: 50 cm
Hirdetés

Vilinger egy világutazó, azaz
csak az szeretett volna lenni.
Semmit sem tudni előéletéről,
csak egyet: imád villamoson
közlekedni. Mivel senki nem
jelezte, hogy az övé lenne a kutyus, így bekerült a telepre. Szerethető ifjonc.

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.) A leleményének köszönhetően
gyors megoldást talál egy helyzetre, ráadásul olyat, ami
mindenkinek tetszik. Nem mindig adódik ilyen alkalom,
élvezze ki és zsebelje be a dicséreteket!

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Olyasvalakire akadhat a
héten, akivel több közös pontjuk van, mint azt eddig
hitték. Az új felfedezés egy tartalmas időszakhoz vezet, sőt, akár egy szoros barátság vagy új szerelem is kibontakozhat.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Korábban elvetett egy ötletet, a dolgok most mégis úgy állnak, hogy ismét elgondolkodik rajta. Lehet, hogy nem ez a legjobb megoldás,
de ha minden kötél szakad, arra jó lehet, hogy mentse a menthetőt.

Bika (04. 21.–05. 21.) Nem biztos, hogy minden a tervei szerint alakul, de ha másik útra is lel, fontos tapasztalatokat szűrhet le a dolgok alakulásából. Ne szomorkodjon, nem biztos, hogy ez az út kisebb sikert tartogat.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Ideje leszámolni azzal, ami a
múlt kellemetlen emlékeiből még kísérti. Csak akkor
tud továbblépni, ha valóban képes tiszta lappal kezdeni, ehhez viszont az kell, hogy őszintén szembenézzen a félelmeivel.

Bak (12. 22.–01. 20.) Akarata ellenére derülhet ki
önről valami, amit nem akart megosztani, ezt pedig
már visszavonni nem lehet. A helyzet azért nem vészes,
ezért ne kerítsen neki nagyobb feneket, mint amekkorát érdemel.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Érzi, hogy ideje lenne leszámolnia egy rossz szokásával, de eddig nem volt hozzá
elegendő lelkiereje. Ennek ellenére érdemes megpróbálkoznia a dologgal, mert talán éppen ez okozza az energiahiányt.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Most megérintheti az elmúlás vagy csak a változás szele. Néha szükség van egy
kis elmélkedésre, hogy a lelke fel tudjon dolgozni bizonyos folyamatokat.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Néha nem elég tudnia,
hogy ön áll a helyzet magaslatán, de ezt bizonyítania
is kell, különben mások megfeledkezhetnek róla. Nem
kell fitogtatni a hatalmát, de mutassa meg, hogy ura a helyzetnek.

Rák (06. 22.–07. 22.) Akaratlanul is megbánthat valakit, még akkor is, ha a legjobb szándék vezette. Ha
úgy is érzi, hogy az illetőnek nincs oka a sértődésre,
jobb tisztázni a helyzetet, különben elmérgesedhet a dolog.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Két fontos dolog között kell
választania, és bármennyire is szeretné, nem tarthatja
meg magának sokáig mind a kettőt. A döntés az ön kezében van, és csak önön múlik, mi lesz a következő lépés.

Halak (02. 20.–03. 20.) Kétszer annyit dolgozik, mint
eddig, és úgy tűnik, hogy ez sem elég. Ne csüggedjen,
lehet, hogy nem önben van a hiba, hanem egyszerűen
működésképtelen a dolog. Ne vesztegessen rá több energiát!

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.

