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Mi lesz veled, Diósgyőri vár?

Bár közel kétmilliárd forint többletforrásra lenne szükség a vár tornyainak megerősítéséhez, Varga Mihály pénzügyminiszter úgy döntött, a forrást mégsem adja oda. Veres Pál polgármester szerint amennyiben a rendelkezésre álló keret terhére erősítik meg a tornyokat, akkor a pénz a vár
más részeiből fog hiányozni, magyarán üresek maradnak a vár új terei: se
látnivalók, se attrakciók, és a Déryné-ház sem készül el. Mi lesz így veled,
Diósgyőri vár? A kivitelező és az önkormányzat közösen fogalmaz meg a
problémát áthidaló javaslatokat a jövő hétre. Fotó: Horváth Csongor

MISKOLC LETT A JÓ PÉLDA AZ ORSZÁGBAN
Tudósítás a 2. oldalon

ELKESEREDETTEK A POSTÁK BEZÁRÁSA MIATT

Riport a 3. oldalon

A MÜHA MÁR JAVÁBAN KÉSZÜL AZ ÜNNEPEKRE

Cikk a 7. oldalon

A miskolciakat, a megyét szolgálják
Mancs bronzszobrán és gyémánttal kirakott aranykitűzőjén túl hárman kapták meg az egymillió forinttal járó
Prima díjat, egyvalaki pedig közönségdíjban részesült december 5-én este a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége (VOSZ) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezetének gálaestjén a Miskolci Nemzeti Színházban.
A gálán előbb a VOSZ megyei szervezetének elnöke
köszöntötte az egybegyűlteket, és fejezte ki háláját
mindazon támogatóknak,
akik nélkül nem valósulhatna meg évről évre az ese-

mény. Ádám Imre hozzátette, a gála annak a Demján
Sándornak állít emléket, aki
2003-ban létrehozta a Prima
Primissima Alapítványt, és
akinek köszönhetően 2005től a megyei Prima-rendszer

Özv. Demján Sándorné társaságában a megyei díjazottak. Fotó:
Mocsári László

is felállhatott. Emlékeztetett:
az idén harmincnégy éves
VOSZ – örökös elnökének
eszmeiségét szem előtt tartva – mindvégig a vállalkozók és a munkaadók érdekeit
képviselte.
A megyei közgyűlés elnöke szerint a díjak több mint
egy évtizede állítják elénk a
kultúra, a tudomány, az oktatás és a sport szellemi jeleit.
Bánné Gál Boglárka rámutatott: a minket körülvevő
helyzetben még inkább fontos, hogy legyenek példaképek előttünk. A kiemelkedő
tevékenységükért elismerésben részesült megyei vállalkozók munkájára utalva úgy
fogalmazott: „Fejlődni mindig kell – egy energiatakarékos és fenntartható működés
irányába!”
Veres Pál polgármester
arra hívta fel a figyelmet,
hogy a nehézségekkel terhelt
világunkban ez az este a jóról és az értékről szól.
Folytatás az 5. oldalon

Mindenhol összegyűjtik az avart
A tavasszal átadott multifunkcionális, nagy teljesítményű traktorokkal ezúttal
nem a füvet nyírják, hanem
a lehullott faleveleket gyűjtik
össze városszerte a Városgazda munkatársai.
Az őszi munka két héttel ezelőtt kezdődött és nagyságrendileg 3-4 millió négyzetméternyi területen van szükség a
lomb összegyűjtésére – tudtuk
meg a Városgazda Kft. szakembereitől. A munkát idén
már jóval hatékonyabban tudja
elvégezni a Városgazda, mint
korábban, ugyanis a tavas�szal beszerzett öt nagy telje-

Idén jóval hatékonyabban dolgozhatnak. Fotó: Horváth Csongor

sítményű traktor multifunkcionális. A fűnyíró szezont
követően a járművek a lehullott falevelek összeszedésére is

használhatók, így jelenleg ös�szesen 8-10 géppel tudják egész
Miskolc területén összegyűjteni az avart.

MÁRTON-NAPI LIBASORBAN. A felsőzsolcai óvodában játékos formában ismerkedtek a gyerekek Szent Márton püspök élettörténetével, a személyét övező különböző mesés történetekkel, a nevéhez fűződő népszokásokkal és hiedelmekkel. Márton-napi lámpás felvonulást tartottak a gyerekek a Felsőzsolcai Napköziotthonos Óvodában, ahol az elmúlt napokban minden a hagyományokról szólt. Kirakós játékok, sorversenyek és
ügyességi feladatok is várták a kicsiket. Mindezt persze mindenféle nehezítéssel színezve. Fotó: Juhász Ákos
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Miskolc lett a jó példa az országban Újabb parkolók
Felsőruzsinon

Megtartotta első ankétját a
Városházán az a Turisztikai
Kerekasztal, amelynek megalakításáról a közelmúltban
döntöttek az önkormányzat, a
vállalkozói érdekképviseletek
és a helyi vállalkozások képviselői. A cél, hogy Miskolc
turisztikai és vendéglátóipari
szektorát a jövőben felkészülten érjék a változások.
Az első alkalommal ös�szegyűlt grémiumot Veres Pál
polgármester köszöntötte, aki
összefoglalta az együttműködés célját és irányait: „Ez a mai
megbeszélés egy kerekasztal,
ami szimbolizálja, hogy egy
oldalon vagyunk. Én abszolút
annak a pártján vagyok, hogy
itt csakis szakmai kérdések legyenek, és egyetlen párt van,
azt úgy hívják, hogy Miskolc. A
városunk egyik olyan kitörési
pontja, amelyre nagy hangsúlyt
kell fektetnünk, az egyértelműen a vendéglátás és a turizmus.
A Barlangfürdő újranyitása körüli egyeztetések és megoldáskeresések egyik eredménye lett
az, hogy ez a kerekasztal létrejöhetett. Azt szeretnénk ezzel
elérni, hogy a turizmus és vendéglátás körében bármi olyan
dolog, ami a város szempontjából lényeges és sokakat érint,
az asztalra kerüljön, hiszen az

Tizenöt új parkolóhellyel
bővült az Avas kettes üteme. A hatmillió forintból
megvalósult beruházást
a terület önkormányzati
képviselője saját alapjából
finanszírozta.

Szopkó Tibor turizmusért felelős alpolgármester volt a házigazda. Fotó: Juhász Ákos

már többször bebizonyosodott,
hogyha magunkban keresünk
valamiféle megoldást olyan
kérdésekre, amikhez nem áll
elegendő információ rendelkezésünkre, abból mindig valami
rossz jön ki. Ennek a grémiumnak ez az elsődleges feladata” –
hangsúlyozta a városvezető.
Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
kiemelte: „A Barlangfürdő újranyitására létrejött kezdeményezés az országos sajtóban is
nagyot szólt. Szeretném meg-

köszönni a helyi vállalkozóknak, hisz ez a kezdeményezés
elsősorban tőlük jött. A kamarának meg az a dolga, hogy
ezeket felerősítse, közvetítse a
város és a kormányzat felé is,
ahogyan ezt tettük. Köszönöm
a városnak is a rendkívül pozitív hozzáállást.”
A turizmusért felelős alpolgármester és a megbeszélés házigazdája, Szopkó Tibor
ismertette az ülés konkrét
teendőit. „Fontos, hogy tudjuk, hogy miért is vagyunk
itt. Öt konkrét témával ké-

szültem erre a tanácskozásra. Ezeket kiegészítjük majd
az önök által említettekkel, és
ilyen módon tudjuk majd továbbvégezni a munkánkat.”
Ezzel megkezdődött az operatív munka, amelynek keretében előbb a város képviselői,
Orosz Eszter, a Midmar Kft.
ügyvezetője és Miklós Viktor,
a pályázati főosztály vezetője
adott tájékoztatást a vállalkozóknak, akiknek hozzászólásaival folytatódott a kerekasztal első megbeszélése.

A lakosság kérésére egy
több mint tíz éve használaton kívül álló játszótér helyén
alakítottak ki egy tizenöt férőhelyes parkolót a Felsőruzsin körút 4. szám előtt.
– Miskolcon is jelentős
mértékben
megnövekedett a gépkocsiforgalom az
utóbbi években, ebből kifolyólag városszerte problémát okoz a parkolás. Főleg
a lakótelepeken kevés a parkolóhelyek száma, ezt igyekeztünk most orvosolni az
Avas második ütemében –
mondta el érdeklődésünkre
Szilágyi Szabolcs, Miskolc
6. számú választókerületének önkormányzati képviselője. – Amikor a lakótelepet tervezték, nem hagytak
a bérházak között kellő távolságot, ezért nagyon oda
kell figyelnünk arra, hogy a
meglévő területeket hogyan

hasznosítjuk. Ha egy terület
elveszíti korábbi funkcióját,
igyekszünk azt új funkcióval
megtölteni – hangsúlyozta a
Velünk a Város politikusa.
Az újonnan átadott parkoló tizenöt férőhelyes, jelentős
segítséget jelenthet a környéken élőknek. A beruházás 6
millió forintba került, Szi
lágyi Szabolcs a saját képviselői alapjából finanszírozta.
– A városon belül az elmúlt
években itt az Avason, a 6.
számú választókerületben
emelkedett a parkolóhelyek
száma a legdinamikusabban.
Ez még nem jelenti azt, hogy
teljes mértékben megoldódott volna a probléma. Igyekszünk más utcákon is bővíteni a parkolóhelyek számát a
közeljövőben – tette hozzá a
képviselő.
CZIFFRA A.

BI

Energetikai tanácsadás heti két órában Közérdekű ügyek a közmeghallgatáson
Néhány, energetika terén
jártas szakember önkéntes
alapon vállalta, hogy elbeszélgetnek az érdeklődő állampolgárokkal és javasolnak: hol, hogyan, milyen
fejlesztéssel vagy kreatív
megoldással indulhatnak
el a kiadások csökkentése
felé. A Gondoskodó Miskolc Program részeként
tanácsadást hirdetett meg a
miskolci önkormányzat.
Hogy néz ez ki a gyakorlatban? Az egyik önkéntes
tanácsadó Szabó Zoltán,
villamos- és gépészmérnök, aki több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az
energetikai szektorban. Elmondása szerint „sokféle
ember létezik, akiknek sokféle problémája van, ezekre pedig sokféle megoldást
találhatunk”. Innen jött az
egyedi tanácsadások ötlete azzal a felütéssel, hogy a
cél deklaráltan nem „minden probléma megoldása”.
A szakemberek meghallgatják azokat a miskolciakat és egyedi esetüket, akik
úgy döntenek, hogy igénybe
veszik a segítségüket, majd
közösen igyekeznek beazonosítani azokat a pontokat,
amelyek beavatkozást igényelnek. „Triázst” készítenek, azaz súlyosság szerint
rangsorolják a problémákat.
„Megmutatjuk az irányt,
amerre érdemes elindulni” – foglalta össze a tevékenységet Szabó Zoltán, aki
azt is hozzátette, hogy azért
vállalták társával önkénte-

Csütörtökön délelőtt közmeghallgatást tartottak a polgármesteri hivatal közgyűlési
termében.
A közmeghallgatáson a város polgárai és a helyben ér-

dekelt szervezetek képviselői
köz
érdekű ügyben szólalhattak fel. Egyedi hatósági ügyekben nem volt szó adható. A
közmeghallgatáson a települési képviselők, tisztségviselők,

a polgármesteri hivatal főosztályvezetői, valamint az önkormányzati intézmények és
gazdasági társaságok vezetői
reagáltak a város polgárainak
kéréseire, javaslataira.

MIHŐ: leválás helyett a szüneteltetés
A földgáz és a villamos energia világpiaci ára rendkívül
megemelkedett, és ezek jövőbeli alakulása is kiszámíthatatlan. A két energiahordozó árának alakulása pedig befolyásolja a távhő árát is. A világpiaci árak jelenleg lefelé mozognak, ezért 2023 januárjától a világpiaci árakat követve a
távhő ára is csökkenhet.
Varga Andrea alpolgármester. Fotó: Horváth Csongor

sen a tanácsadást, mert „nekem ez néhány délutánomba kerül, míg másnak lehet,
hogy sokat tudok segíteni”.
Bár most éppen a Gondoskodó Miskolc Program
égisze alatt fut az energetikai tanácsadás a jelenlegi
krízishez kapcsolódóan, az
ötlet korábban felmerült. A
2021-es közösségi gyűlés során a résztvevő miskolciak
fogalmazták meg az igényt –
emlékeztetett Varga Andrea
alpolgármester. „Egyértelműen látszott, hogy nagyon
erős az igény az olyan típusú segítségnyújtásra, ami
a nulladik lépésben segít:
azonosítani a problémát, és
hova lehet fordulni vele. Mi a
konkrét tervezés előtti fázist
biztosítjuk. Az induláshoz
szükséges közös gondolkodást” – írta körül az energetikai tanácsadás célját az alpolgármester.
Ez aztán olyan sikeres ötlet volt, hogy a közösségi
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gyűlés egyik résztvevője –
aki klímanagykövetséget is
magára vállalt – együttműködési tárgyalásokat kezdeményezett a mérnöki kamarával, aminek köszönhetően
most szakemberek önkéntesen adnak tanácsot. Így a
miskolciak egymásnak segítenek a nehéz időkben.
A tanácsadás heti két órában történik. Az egyik héten
hétfőn csoportosan 16:0018:00-ig, a másik héten egyénileg szerdán, 16:00-18:00ig. Csoportos tanácsadásra
alkalmanként maximum tíz
fő jelentkezhet. Egyéni tanácsadásra, alkalmanként
négy főnek van lehetősége
30 perces beosztással. A jelentkező által közölt adatok
alapján kötelezettségvállalás nélküli tanácsot tudnak
adni, de ez nem helyettesíti a
pontos felmérést és műszaki
tervezést. A konzultációhoz
időpontfoglalás szükséges.
MN

Az egyéb felhasználók és
ezen belül az úgynevezett külön kezelt intézmények díjtételeinek emelkedése miatt az
elmúlt időszakban sokan fordultak a MIHŐ Kft.-hez a szolgáltatás szüneteltetése vagy a
távhőszolgáltató rendszeréről
való leválással kapcsolatban.
Teljesen érthető, hogy ügyfeleink csökkenteni szeretnék a fűtés költségét. A megalapozott
döntés érdekében azonban javasoljuk felhasználóinknak,
hogy szánjanak időt a távfűtésről történő leválás előnyeinek
és hátrányainak mérlegelésére
– mondta Bernáthné Barczi Judit, a cég kommunikációs főmunkatársa.
Az összehasonlító számításnál vegyék figyelembe az
energia
költségeken túl az új
fűtési rendszer kialakításának
magas beruházási, fenntartási és üzemeltetési költségeit is.
A távhő ára Miskolcon még
mindig olcsóbb a földgázhoz
képest, és ez a geotermikus hőenergia miatt várhatóan a jö-

vőben is így lesz. Sokan most
az elektromos fűtésre történő
átállásban gondolkoznak, viszont érdemes figyelembe venni, hogy a villamos energia ára
is – kis késéssel – követi a földgáz árát. Semmi sem garantálja, hogy egy elektromos vagy
bármilyen más fűtés költsége középtávon is alacsonyabb
lesz, mivel az energiaárak folyamatosan változnak. Akik
fűtőklímában gondolkoznak
például, számolhatnak a magas beruházási költség mellett
az évi kötelező kétszeri – ös�szesen kb. 30-40 ezer forintos
– karbantartási költséggel is.
Mindezek miatt a már kiépített távhőrendszert megszüntetni, elbontani csak azért,
mert ideiglenesen nem kívánja
igénybe venni a szolgáltatást,
nem a legjobb megoldás.
Amennyiben ideiglenesen
nem kívánja igénybe venni a
távhőszolgáltatást a 2022 utolsó negyedévi megemelkedett
távhődíjak mellett, de a későbbiekben a csökkent díjak

esetén lehetőséget lát a szolgáltatás újbóli igénybevételére,
akkor javasoljuk, éljen a távhőszolgáltatás szüneteltetésével az alapdíjak megfizetése
mellett. A szüneteltetés időtartama maximum 1 év lehet.
Sokkal jobb döntés, és jelentősen kevesebbe kerül egy drágának tűnő távhőszolgáltatást
szüneteltetni, mint az azt biztosító infrastruktúrát véglegesen
elbontani, ami csak igen magas
költséggel állítható vissza. Ezen
felül újbóli csatlakozás esetén
csatlakozási díjat is kell fizetni.
A fentiek alapján ezért is javasoljuk az egyéb felhasználóinknak, hogy a távhőről történő
leválás helyett az ideiglenes szüneteltetés mellett döntsenek. A
távhőszolgáltatásról történő leválásnak és szüneteltetésnek
jogszabályi feltételei is vannak,
ami azt jelenti, hogy egyik napról a másikra a távhőről történő
leválás nem lehetséges.
Javasoljuk, hogy akik a távhőről történő leváláson gondolkoznak, mérlegeljék a fentiekben leírtakat, és amennyiben
további információra, energiamegtakarítással kapcsolatos
tanácsra van szükségük, írásban forduljanak társaságunkhoz az alábbi elérhetőségen:
miho@miho.hu.
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Elkeseredettek a posták bezárása miatt

NÉZŐPONT

Az ajtó zárul(t)
Ne mondja már, hogy ez a posta is bezár?! – ez
a mondat fogadott november 10-én, csütörtökön a
Pátriában, a négyes posta előtt, ahogy megérkezvén kivettem a fülemből a fülhallgatót. A mondatok egy idős néni száját hagyták el, aki épp akkor
olvasta el a kifüggesztett tájékoztatást, ezért megkérdezte a mögötte érkező urat.
Ő már nem várta meg a választ, így a néni már
tőlem kérdezett tovább: akkor most majd hol fizetem a csekkeimet,
hol adok fel levelet? Mondtam neki: hát fogalmam sincs.
Aztán megbeszéltük: azért járunk ide, mert egyrészt közel van,
másrészt a Hősök terei 1-es, és a Szinvaparkban található 3-as posta
mindig zsúfolt, ehhez képest itt, a Pátriában többnyire csak élénk a
forgalom. A Magyar Posta nem így látja, szerintük a miskolci 4-es
tipikusan alacsony forgalmú posta, aminek zárni kell. Energiaválság van, na.
Tény: az elszabadult energiaárak miatt a kis-, közép- és nagyvállalatokhoz, az önkormányzatokhoz, intézmények sokaságához hasonlóan az állami cégeknek is biztosan kell most spórolniuk. Kérdés: a
postákkal kell-e kezdeni. Azokkal a hivatalokkal, melyekről középiskolában még úgy tanultam, hogy az alapinfrastruktúra részei. Én
ráadásul egy belvárosi hivatalt hoztam példának, itt lesz néhány kilométerre posta. Szirmán, Martinkertvárosban, Hejőcsabán vagy Tapolcán viszont nem lesz, csak jóval messzebb.
A halállistán szereplő posták mindenesetre most, mire önök ezeket
a sorokat olvassák, már bezártak. Folytatás az ígéretek szerint tavasszal, ha... Ha, mert vannak, akik attól, tartanak, ezek a hivatalok
már nem nyitnak ki.
Ne hallgassuk el persze azt sem, sokak ma már megkérdőjelezik a
postahivatalok létjogosultságát is. '„Ki jár ma még postára? Minden
elintézhető online!” – mondják. Viszont az időseink: nagymamáink,
nagypapáink, lehet, hogy már nem is akarnak átállni, nekik kell a
posta. És bár használja az én generációm, sőt a nálam fiatalabb generáció is az internetet, van, akinek még kell a posta. Ragaszkodott
hozzá mellettem például az a huszonéves egyetemista pár is, akikkel csütörtökön a várakozás közben beszélgettem. Emberi az indok:
ide jövünk, mert olyan kedvesek a hölgyek, mindenben segítenek, és
mindig van hozzánk pár kedves szavuk – mondták.
Én is így gondolom. A 4-es postán csütörtökön nyomasztó csend
volt. Szomorúan álltak sorban az ügyfelek, és nem volt vidám az a
néhány ügyintéző sem, aki még dolgozott. Aztán sorra kerülve, a
pultban ülő hölggyel megállapítottuk, én 14 éve járok oda csekkekkel,
levelekkel, ő meg több mint húsz éve dolgozik ott. Ő győzött.
Most én máshova járok majd, ő pedig máshol dolgozik. Én jobb
híján a Hősök terét vagy a Szinvaparkot választom majd, de neki
még fogalma sincs, melyik hivatalba ültetik be. Ahol szükség lesz rám
épp, mondta keserűen. Úgy búcsúztunk: tavasszal ott, a 4-es postán
találkozunk. Úgy legyen.
TAJTHY ÁKOS

Miskolcon kilenc postára kerül lakat a téli hónapokra, az
intézkedés ellen tiltakoznak a
Velünk a Város politikusai, a
Jobbik pedig aláírásgyűjtésbe
is kezdett a hivatalok nyitva
maradása érdekében.
Lapunk megjelenésének idején már zárva lesz az a több
mint háromszázharminc postahivatal, melyet az állami tulajdonban lévő Magyar Posta zárt
be arra hivatkozva, hogy rájuk is
vonatkozik a huszonöt százalékos kormányzati energia-megtakarítás, ez pedig csak spórolási
intézkedésekkel biztosítható.
Ahogyan arról múlt heti lapszámunkban
beszámoltunk,
Miskolcon összesen kilenc postára: az ómassai, a szirmai, az
egyetemvárosi, a miskolctapolcai, a martinkertvárosi, a hejőcsabai, az újgyőri postahivatalra,
valamint a Tiszai pályaudvaron
található 2-es és a sétálóutcán, a
Pátriában működő 4-es postára
kerül lakat.
A hivatalok bezárása miatt
két hete gyakorlatilag folyamatosan tiltakoznak országszerte.
Múlt héten Cseléné Figula Edina és Szarka Dénes (Velünk a
Város) önkormányzati képviselők tartottak sajtótájékoztatót
a témában, hétfőn pedig Simon
Gábor és Bartha György önkormányzati képviselők. Közben a
Jobbik miskolci politikusai közleményben jelentették be: aláírásgyűjtésbe kezdenek a martinkertvárosi és a szirmai posták
megmentése érdekében (ezekről
a cikkünk alatt részletesen is olvashatnak).
Az általunk megkérdezett
miskolciak sincsenek elragadtatva attól, hogy télire bezárnak
a városban kilenc postahivatalt.
Halász Vince még múlt héten

Nagy veszteség a Tiszai pályaudvari posta bezárása is. Fotó: Mocsári László

nyilatkozott a Miskolc Televízió hírműsorának, a Miskolc
Mának, neki például a szirmai
hivatalt kell nélkülöznie. Munkatársunk kérdésére elmondta, havonta 4-5 féle csekket kell
befizetni. Mivel öreg és nehezen jár, nem tudja, melyik postát tudja majd igénybe venni a
jövőben.
Simon György szintén a szirmai postát fogja hiányolni, ő
a szerdai közösségi tervezésen
nyilatkozott a munka.hu újságírójának. „Most a legfontosabb
az lenne, hogy a posta megmaradjon itt, mert nekünk nincsen
banki átutalásunk, mi csekken
fizetünk be mindent. Hogyha
megkapjuk a nyugdíjat, itt fizetünk be mindent, mert itt van
közel” – mondta.
Csóka Ottó Attilának a Tiszai pályaudvar szomszédságában található 2-es posta fog hiányozni. „A környéken élők, és a

vidékről vonattal ingázók is ezt
a hivatalt használják, a belvárosi posták nekünk kiesnek. Nem
is tudom, hogy az itt élők hová
fognak járni, legközelebb csak a
Zsolcai kapuban, az Auchanban
van posta” – panaszolta a városi
tévének az elmúlt napokban.
Ebben a Tiszain található hivatalban intézte postai ügyeit
Montovay Gábor már több mint
ötven éve. „ Ha most Miskolcon
bezárnak sok postát, nyilván távolabbra kell majd utazni, de
sok esetben ötletem sincs, mit
csináljak majd, ha például nem
nyit újra tavasszal a 2-es posta.
Csak hogy egy példát mondjak,
nyáron a biciklit itt szoktam feladni, a Balatonon meg leveszem
a vonatról. Most hova kell majd
vinnem a kerékpárt, a város végére? Szóval ezeket nem gondolták át, vagy ha mégis, velünk, a
postába járókkal biztosan nem
közölték” – mondta.

Fodor László végül Simon Gábor és Bartha György (Velünk
a Város) önkormányzati képviselők sajtótájékoztatója után panaszkodott a politikusoknak az
Újgyőri főtéren található hivatal bezárása miatt. Problémáit a
Miskolc Televízió munkatársának is elmondta. Mint fogalmazott, az Újgyőri főtéren nagyon
sokan intézik postai ügyeiket
többek között Perecesről, Komlóstetőről, a Vargahegyről, Újdiósgyőrből, a Vasgyárból, de
még a Győri kapuból is. „Ez egy
kényelmes, nagy hivatal, ahol
le is tudok ülni, ha sor van. Ide
legközelebb a Balázs Győző téren van egy pici posta, viszont
én már nagyon nehezen járok,
rossz lesz, ha távolabb kell menni. Arra meg nem is merek gondolni, hogy a nyitva maradó
postákon mekkora sor lesz majd
november 12-e után” – hangsúlyozta.
MN

Aláírásgyűjtésbe kezd a Jobbik

Velünk a Város: embertelen intézkedés

A képviselők aláírásgyűjtésbe kezdtek a posták
megmentéséért.

Bartha György és Simon Gábor felszólították Kiss János
országgyűlési képviselőt, hogy
emelje fel hangját a posták
nyitva maradása érdekében.

A Jobbik már tavaly felhívta rá a figyelmet, hogy tömeges bezárások kezdődhetnek a
Magyar Postánál. Akkor még
rémhírterjesztéssel vádolták
őket, most mégis beteljesült a
jóslatuk; november 12-étől országosan összesen 366 postát
fognak bezárni, ebből kilencet
Miskolcon.
„Ismételten egy átgondolatlan, szervezetlen, kapkodó
intézkedés elszenvedő alanyai
lettünk. Mind a Martinkertvárosban, mind a Szirmán
található postát bezárják. Az
Y-híd építése miatt az ott lakók eleve el vannak izolálva a többi városrésztől, de ha
belegondolunk, hogy a Ti-

A helyszínek
Szirma:
Hangulat presszó (Erkel F. utca)
Külvárosi Sörkert&Lottózó
(Miskolci utca)
Tappancs vegyesbolt és zöldség-gyümölcs (a Cooppal
szembeni kisbolt)

szai pályaudvaron sem marad
nyitva a postahivatal, akkor
az Y-híd átadását követően
sem lesz könnyebb a helyzetük” – nyilatkozta Szarka Dénes, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom önkormányzati
képviselője és a Velünk a Város frakcióvezető-helyettese.
„Ez a döntés rengeteg időskorú embert ér hátrányosan.
Azok, akiknek ez a távolság is
nehezükre esett, hogyan fognak mostantól a legközelebb
eső Szinvaparkba eljutni? Ho-

Cseléné Figula Edina és Szarka Dénes. Fotó: Horváth Csongor

Martinkertváros:
100-as bolt
Coop bolt
Lapos csemege
Martini bisztró
Sarok ABC (Kisfaludy-Ipoly
utca)

gyan lehet ennyire embertelenül megnehezíteni mások
életét? Egyáltalán; hogyan lehet ilyen döntéseket társadalmi egyeztetés nélkül meghozni?” – ezeket a kérdéseket már
Cseléné Figula Edina, a Jobbik
Magyarországért Mozgalom
illetékes önkormányzati képviselője teszi fel csalódottan.
„Szomorúan
konstatáljuk,
hogy mi, kisemberek, már
egyáltalán nem számítunk.”
A jobbikos képviselők aláírásgyűjtésbe kezdtek. Szarka
Dénes hangsúlyozta: „Kérjük,
írják alá minél többen a petíciónkat! Mutassuk meg, hogy
összefogással meg lehet akadályozni ezt az átgondolatlan
lépést! Ha önök mobilisak, és
nem jelent problémát eljutni
egy másik postára, akkor tegyék meg a szomszédjukért,
ismerősükért. Ebben a helyzetben nagyon fontos a társadalmi
szolidaritás! Én hiszek abban,
hogy együtt még elérhetjük a
hibás döntés felülbírálását.”

A postabezárásokkal újabb
merényletet követ el a miskolciak ellen a Fidesz-kormány –
erről beszélt az Újgyőri posta
előtt megtartott sajtótájékoztatón hétfőn Simon Gábor, a Velünk a Város frakcióvezetője és
Bartha György önkormányzati
képviselő.
– A kormány 2019 óta mindent
megtesz annak érdekében, hogy
a miskolciak rosszabbul érezzék
magukat a városukban. Ezt a műveletet a sokmilliárdos forráselvonással kezdték, és nagyon jól
illik ebbe a sorba a postahivatalok
bezárása is, hiszen emiatt nemcsak többet kell majd utaznia a
városlakóknak, ha ügyet szeretnének intézni, de mindezt még
zsúfoltságban is kell majd megtenni a nyitva maradó postákon
– mondta Simon Gábor.
A politikus emlékeztetett, az
Újgyőri posta a terület legnagyobb hivatala, ide járnak levelet
feladni, csekkeket fizetni és egyéb
postán igénybevezető szolgáltatásokért a Győri kapu nagyobb
részéről, Újdiósgyőrből, a Vasgyárból, Komlóstetőről, Perecesről, de a Bulgárföld egyik részéréről is. „Ugyanezeket az ügyeket

Bartha György és Simon Gábor. Fotó: Juhász Ákos

november 12-étől már csak a kiliáni 10-es postán vehetik majd
igénybe, ami miatt mindenkinek
többet kell majd utaznia autóval
és tömegközlekedéssel is” – részletezte Simon Gábor, szerinte cinikus a posta közleménye, miszerint a postai alkalmazással is
lehet csekket fizetni.
Bartha György embertelennek nevezte az intézkedést, ami
nemcsak a lakosságot, de a postai dolgozókat is hátrányosan
érinti majd. „Aki csak egy kicsit
is ismeri a Magyar Posta működését, tudja, hogy a dolgozók és
a hivatalok is teljesítményorientáltan dolgoznak. Ha öt-hat hónap után újra is nyitnak a most
bezáró posták, vajon az ügyfélkörüket vissza tudják majd
szerezni? Mert ha nem, akkor
ezt is a postai dolgozók fogják

megszenvedni” – mondta el az
önkormányzati képviselő, aki
hozzátette, sokan félnek attól is,
hogy az érintett posták végleg
bezárnak, vagy esetleg a szolgáltatás kiszervezésére készült az
állami cég. A politikusok szerint
további probléma, hogy a bezáró hivatalokon nagyon sok helyi
vállalkozásnak, intézménynek
működik postafiókja, kérdés,
hogy ezek fogadására lesz-e egyáltalán mód a már most is zsúfolt többi postán.
Simon Gábor és Bartha
György végül felszólította Kiss
János (Fidesz-KDNP) ország
gyűlési képviselőt, hogy ne hallgasson, emelje fel hangját a postabezárások ellen, ne vonuljon
illegalitásba, hanem dolgozzon
a választókerületében élőkért.
TAJTHY Á.

4

Miskolci Napló

aktuális

2022. november 12.
45. hét | XIX. évfolyam 45. szám

Lesz-e valahára vára Miskolcnak?

Jármai Péter helyettes államtitkár levelet küldött az önkormányzatnak múlt csütörtökön.
Hozzátette, amennyiben a rendelkezésre álló keret terhére erősítik meg a tornyokat, abban az
esetben a pénz a vár más részeiből fog hiányozni, magyarán
üresek maradnak a vár új terei:
se látnivalók, se attrakciók, és a
Déryné-ház sem készül el, így
„a látogatók egy konténervárosba érkeznek majd”. Azt is leírta,
hogy a vár fűtése konténerekből
lesz megoldható a Déryné-ház
helyén, miután ahhoz is kellene
még százhúszmillió forint.

Jármai Péter helyettes államtitkár levélben tájékoztatta
az önkormányzatot arról,
hogy Miskolc mégsem kapja
meg a vár átépítésének befejezéséhez szükséges kétmilliárd forint kiegészítő forrást.
Cikkünkben annak járunk
utána, hogyan alakulhatott
ki ez a helyzet, és mi lehet a
megoldás.

Már a kezdetekkor, 2015ben mind a szakmát, mind a
közvéleményt megosztotta a
rekonstrukció. Lakossági fórumokon, a közbeszédben azon
ment a tanakodás és a vita,
hogy a tervek mennyire tükrözik a vár eredeti állapotát. Hol
maradnak az építész szakma, a
műemlékvédelem követelései?
Azt láthattuk ugyanis, hogy
a műemlék jelleg megtartása háttérbe szorult, és egyfajta
üzleti célú fejlesztésként fogták
fel a rekonstrukciót a tervezők
– igaz, erről senki nem egyeztetett a miskolciakkal. Pedig
nyilván mindenkiben kialakult egy kép arról, milyennek
szeretné látni – ha már egyszer
végre belefognak a rendbetételébe – az egyik legrégebbi magyar műemlékünket?
Most, hogy a beruházás előrehaladott állapotban van, még
inkább felerősödtek a kritikus
hangok, ahogy az új vár körvonalazódik, egyre több miskolci
fejezi ki nemtetszését a látottakkal szemben. Emellett van
más probléma is, hiszen tavaly
a kivitelező jelezte, a tornyokkal statikai probléma van, nem
bírják a ráépítést.
Ingatag tornyokon
A kormány immár négy éve,
2018-ban kormányhatározatban biztosította az önkormányzatnak a közel 10,2 milliárd forintot a vár teljes kiépítésére.
A forrást végül két részletben
kapta meg az önkormányzat:
hatmilliárd forintot még 2020-

Egyelőre minden bizonytalan... Fotó: Horváth Csongor

ban, majd további négymilliárdot 2022-ben. 2020 elején
mégis másfél milliárd forintos
mínusszal indult a beruházás,
mivel elvonták az önkormányzattól a GINOP-programon
belül rendelkezésre álló másfél
milliárd forint forrást. Ezt az
összeget végül az önkormányzat hitelfelvétellel fedezte.
A napvilágot látott látványterveken – állapították meg
például az Építészfórumon –
„már a tudományos megközelítéstől radikálisan elugró
fejlesztés képe” sejlett fel, ami
ugyan a Nagy Lajos-kori állapotot célozta meg, de egy 21.
századi, vizesárokkal kiépített
várkastélyt vizionált. Az eredeti, történelmi romokon.
Apróbb műszaki módosítások és újabb viták után a következő fordulat 2021 októberében következett be, ami akár
meg is pecsételhetné a vár befejezésének a sorsát. A kivitelező ugyanis jelezte, hogy sta-

tikailag nincsenek rendben a
tornyok, egyik sem bírná el a
tervekben szereplő ráépítést. A
pluszmunka közel kétmilliárd
forintot emésztene fel, ekkora
tartalék azonban nincs a projekt költségvetésében.
Az önkormányzat azonnal
négy szakértő állásfoglalását
kérte. Ők egybehangzóan állították, hogy nem tervezési
hiba történt, a problémát előre
nem lehetett látni, de a beruházás folytatásaként a tornyokat mindenképpen meg kell
erősíteni.
Az önkormányzat értesítette
közben a beruházást támogató
Miniszterelnökséget, valamint
a várrekonstrukció miniszteri
biztosát, Kiss Jánost, az előző
városvezetés alpolgármesterét.
Konténerek a vár lábánál?
Egy éve folyamatosan kezdeményezett az önkormányzat,
kormányzati szereplőkkel és
szakértőkkel egyeztetettek, hogy

ne akadjon meg a kivitelezés, de
többnyire válasz sem érkezett,
ha mégis, az nem volt pozitív.
Júniusban aztán – az önkormányzat többszöri jelzését
követően – a Pénzügyminisztérium független igazságügyi
szakértői véleményt szerzett be.
Ez is alátámasztotta a korábbi
szakértői véleményeket: a tornyokat statikailag meg kell erősíteni, a pótmunka a piaci árnak

megfelelő mértékű, azt javasolják tehát, hogy a többletforrást
adják meg az önkormányzatnak. Azonban hiába ismerték el,
hogy többletforrás nélkül nem
fejezhető be a vár, Varga Mihály
pénzügyminiszter a múlt héten
úgy döntött, a forrást mégsem
kapja meg a vár.
Veres Pál polgármester erről
tájékoztatta a miskolciakat is,
Facebook-posztjában azt írta,

Nincs több mondanivalója
Kerestük az ügyben Kiss János miniszteri biztost is, hogy
megkérdezzük: lát-e reményt arra, hogy mégis megkapja a
kétmilliárd forintot az önkormányzat, és befejeződhet a várrekonstrukció. (Az országgyűlési választás kampányában ezt jelöltként megígérte). Jelezte azonban, hogy nem kíván többet
mondani az ügyben, mint amit a megyei napilapnak nyilatkozott. Ebben az interjúban azt állította, hogy az úgynevezett
"várkasszában" a pótmunkára is elegendő forrás van. Ezt a
városháza sajtóosztálya cáfolta, miszerint a 17,5 milliárd forint
forrásból pontosan 1 milliárd 803 millió 678 ezer 251 forint
támogatást tud az önkormányzat biztosítani a rendelkezésre
álló támogatói okirat keretében, de azt is abban az esetben,
ha a Déryné-ház felújítása nem valósul meg.

Se áram, se víz
Mi lesz hát veled, Diósgyőri
vár? Milyen lehetőségei vannak az önkormányzatnak a befejezésre? Miklós Viktor, a polgármesteri hivatal pályázati
főosztályvezetője elmondta, jelentősen hátráltatja a munkát a
pénzügyminiszter mostani döntése, most már inkább úgy látni,
hogy a tervezett 2024 tavaszi befejezés inkább 2024 végére tevődik át. Jövő hétre a kivitelező és
az önkormányzat közösen fogalmaz meg problémát áthidaló javaslatokat. Például megvizsgálják, hogy az egykori Huszárvár
helyén álló épületbe be tudják-e
vinni a gépészetet. De ezt is engedélyeztetni kell, közbeszerzést
kell lefolytatni, ezekkel tovább
nyúlhat a projekt zárása. Akár az
is előfordulhat, hogy a vár elkészül, de használatbavételi engedélyt nem kap, mivel a közműellátottsága nem lesz megoldott.
Az Építészfórum egyik szerzője, Pleskovics Viola úgy fogalmazott: „a kiépítések aránya
és az üzleti szempont felülírta” a vár tudományos hitelét,
ráadásul „az üzleti szempont
még elhalni is látszik”.
– Nagy valószínűséggel a
várban üres terek várnak majd
szebb időkre, de a kivitelezők
legalább jól jártak – fogalmazott.
MN

„Kiss Jánosnak hazugságokból sikerült várat építeni”
„Száz hazugság se ér egy igazat” – így tartja a mondás. Kiss
János fideszes országgyűlési
képviselő figyelmébe ajánljuk,
ha szavahihetőségének legalább a látszatát szeretné megőrizni a miskolciak előtt.
Legutóbbi „vicces” posztjában büszkén hirdeti: megvan a
pénz a várra. Egyetlen baki van:
Kiss János hazudik. Amellett,
hogy nem mond igazat, a folya-

matokkal, magával a Diósgyőri
vár felújításával sincs tisztában.
Ez azért megdöbbentő, mert
áprilisig ő volt a várprojekt
miniszterelnöki biztosa. De jó
ideje sem ő, sem kollégái nem
vesznek részt a várral kapcsolatos városi egyeztetéseken. Valószínű, levelet sem olvasnak,
tavaly novemberben ugyanis a
miskolci önkormányzat megírta Kiss Jánosnak, hogy a kivitelező jelzése szerint statikai

gondok vannak a tornyokkal.
Erre a levélre azóta sem érkezett válasz. Miközben Kiss János a Facebookon büszkén jelentgette be: megvan a pénz a
Diósgyőri vár felújítására. A
kampány hevében olyanokat is
állított, mi több garantált: „Ezt
a várat megígértük a miskolciaknak, ez a vár fel is fog épülni.”
Majd a kampány véget ért, és
ezzel kampányígéretei is füstbe
mentek. Nem fűztünk nagy re-

ményeket Kiss János képviselőségéhez, nem lepett meg minket, hogy választási ígéreteiből
nem lett semmi. De azt a miskolciak nevében kikérjük magunknak, hogy a Diósgyőri vár
ügyében nem tett semmit. Kikérjük magunknak, hogy magát az eljárási folyamatot sem
ismeri. Nincs tisztában azzal,
hogy az igazságügyi szakértő felkérése kinek a dolga, ki
és mikor kérte fel. Segítünk:

a Pénzügyminisztériumé – a
szaktárca pedig a város többszöri jelzésére is csak tavasszal
jelölte ki a szakembert. Nincs
tisztában azzal, hogyan döntött a Pénzügyminisztérium.
Segítünk: a tornyok megerősítéséhez szükséges pluszforrást
elutasította. Nincs tisztában azzal, hogy a város mikor jelezte
számára és a kormányzat felé,
hogy baj van. Segítünk: tavaly
novemberben. Reméljük, sok

új információval szolgáltunk
Kiss Jánosnak, de ha van még,
amit nem ért, olvassa el azokat
a leveleket, amelyeket a várostól kapott még tavaly novemberben.
A Velünk a Város-frakció
felszólítja Kiss Jánost, ne állítson további valótlanságokat!
Legyen felkészültebb, hiszen
Miskolc, a miskolciak ennél
többet érdemelnek!
VELÜNK A VÁROS-FRAKCIÓ

Ötletelés a Szent András térről

Vissza a feladónak a rossz trafó

Újabb állomásához érkezett
a városrészi központok fejlesztéséről szóló fórumsorozat november 8-án, amely a
közösségi tervezés módszerét használva, Miskolc öt
kiemelt helyszínén bevonja a
polgárokat a döntés előkészítésébe, közös tervezésbe.

A Bogáncs utcai naperőmű
meghibásodott transzformátorát már visszaszállították a gyártóhoz
Olaszországba, ahol megvizsgálják a hiba forrását
– ismertette Ignácz Dávid
jegyző a Miskolc Televízió
Kilátó című műsorában.

A Miskolc érted fejlődik
szlogen alatt futó eseménysor
keddi állomása Szirma volt,
ahol a terület önkormányzati
képviselője, Cseléné Figula Edina a város döntéshozóinak és

szakembereinek bevonásával
arról beszélgetett a helyi lakosokkal, hogy mit szeretnének
megvalósítani a jelenleg is közösségi célokat szolgáló, de még
sok kihasználatlan, füves területből álló Szent András téren.
A fejlesztés pályázati forrásból valósul majd meg, amelyet
azonban már most el kell kezdeni megtervezni, mégpedig
közösen az itt élő emberekkel.
A lakossági fórumon az esemény házigazdájától, Cseléné
Figula Edinától megtudtuk:
„Az a célunk, hogy egy közös-

ségi teret tervezzünk együtt a
helyi lakosokkal, az itt élő embereknek. Most az előzetes tervezés szakaszában vagyunk,
ebbe szeretnénk minél jobban
bevonni a lakosságot, hogy
együtt dönthessük el, melyik
területen, mi az, amit szeretnének megvalósítani. Bízom
benne, hogy Szirmán is együtt
tudjuk megtervezni a Szent
András terünket. Máris sok
észrevétel és javaslat érkezett,
amelyeket továbbítani fogok a
tervezők felé” – mondta bizakodóan a képviselő. BACSÓ I.

Miskolc jegyzője felidézte: a
Bogáncs utcai, ismertebb nevén
Nádasréti, 20 hektáros rekultivált hulladéklerakó területén
még 2018-ban létesítettek egy 1
MW kapacitású naperőművet.

A projekt célja az volt, hogy az
önkormányzat által üzemeltett
közintézmények energiaköltségét, valamint a károsanyag-kibocsátás értékét csökkentsék.
– A támogatási összegből
308 millió forintot elvontak,
ezt az önkormányzatnak 2019
után vissza kellett fizetnie. A
hiba a projekt előkészítéséből fakadt: a villamos energiáról szóló jogszabály alapján
ugyanis az 50 megawatt teljesítmény fölötti kiserőművek tekintetében kötelező egy
úgynevezett energiakereske-

dő bevonása, és rajta keresztül
kell értékesíteni a naperőműben megtermelt energiát. Viszont onnantól kezdve, hogy
ebből bevétel keletkezik, a támogatási konstrukció sajátossága alapján a projektet nem
lehet 100 százalékos finanszírozásban részesíteni, csak az
említett 60 százalékosban.
A meghibásodott trafót októberben kiszerelték,
és visszaszállították Olaszországba a gyártóhoz, ahol
megvizsgálják, hogy mi
okozta a problémát.
CA
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Erre talán még Herman Ottó is csak csettintene
Az energiaválság a Herman
Ottó Múzeumot is nehéz
döntések elé állította. Az
intézmény mindeközben
olyan arcát mutatja, amire
érdemes pár pillantást vetnünk: az a múzeumlátogatók szeme láttára avanzsál
ugyanis „látogató” múzeummá.
Mint ismert: novembertől
a Herman Ottó Múzeum létesítményei határozatlan ideig zárva tartanak. Kivétel ez
alól a Görgey utcai főépület,
illetve a Feledy-ház, ahol december 9-éig a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület
jubileumi kiállítását temperáló fűtés mellett még megtekinthetjük. Sokan bizonyára reflexszerű részvéttel
viseltetnének a sokfelől érkező szakemberek iránt, amiért
azok mostantól kénytelenek
egy légtérbe zsúfolódni. Csakhogy a kényszer szülte helyzet
minden jel szerint inspirálóan
hat a szerteágazó szakterületekre, s még komoly perspektívát is hordozhat magában.
A hideg dacára, sőt – bármennyire is groteszk –, éppen amiatt: a múzeum rövidesen „előbújik a házából”.

A Herman Ottó Múzeum főépülete. Fotó: Horváth Csongor

Ebben kap szimbolikus és
merőben praktikus szerepet
az intézmény névadójának
ládája, amit eddig a Pele-lakon tároltak. A Herman Ottóhoz kapcsolódó emlékek
másolatait rejtő pikszisért
mostantól viszont nem kell
Lillafüredig mennünk, az
tudniillik amolyan múzeumi
bőrönddé változik, és eljő értünk...

Hajdu Ildikó általános
igazgatóhelyettes a Miskolc
Televíziónak kifejtette: az
óvodák, iskolák és szociális intézmények kéréseinek
megfelelően tematikusan is
össze tudják majd állítani
az aznapi készletet, mielőtt
gondosan
elcsomagolnák,
hogy odaszállítsák. Vagyis arról van mindössze szó,
hogy ezen a télen – áttéte-

Jobban tapad az úton a téligumi
Hét Celsius-fokos átlaghőmérséklet alatt a gépjárművek gumiabroncsának
tapadó képessége kezd
megváltozni. Az esőtől,
ködtől, lehullott levelektől és nemsokára a hótól és
jégtől síkossá váló utakon
a fékút akár méterekkel is
megnő.
Novemberrel vége van az
ősznek, közeledik a fagyos
időjárás, eljött az idejük a
téligumiknak. Szakemberek
szerint régebben sokan „nem
hittek” abban, hogy télen
jobbak a speciálisan hidegre,
hóra tervezett abroncsok, de
ma már alig vannak szkeptikusok. A gépjármű-tulajdonosok menetrend szerint
cserélik le ősszel és tavasszal
a gumikat. Különbség leginkább csak a választott abroncsok minőségében és árában
mutatkozik, nem a szándékban.
A különbség valós, a nyárigumiként ismert abroncsok anyagának összetétele elsősorban a melegre van
optimalizálva, akkor tapadnak jól, ha délibábosan forró
az úttest. Mivel egy gépkocsi

csupán négytenyérnyi felületen érintkezik az úttal, en�nyi felületen kell biztosítani
a megfelelő gördülést és a fékezőhatást is. És itt jön képbe a tapadás. Ha a gumi jól
tapad, a haladás és a megállás is biztonságosabb. Ezért
indultak el a gyártók néhány
évtizede abba az irányba, és
lett ez mára trend, hogy más
összetételű gumiköpenyeket
gyártanak a meleg és a hideg
időjárási körülmények közé.
Gallai Szilvia, a miskolci
Borsod Gumi Kft. ügyvezetője elmondta, hogy október
végétől beindult náluk is a
csereszezon. Ma már másfél
hetes a várólistájuk. Az árak
15-20 százalékkal nőttek tavalyhoz képest. Ennek ellené-

re nem mozdult el a kereslet
az olcsóbb szegmens felé, inkább a minőségibb, tartósabb
darabokat viszik, ha drágábbak is. Az idei ősz sztárabroncsai a középkategóriában
a Bridgestone és a Firestone,
a gazdaságosabbak közül pedig a Toyo. Aki mélyebben
tud a zsebbe nyúlni, annak a
Continental és a Michelin téli
típusait kínálják. De a négy
évszakos köpenyek népszerűsége is egyre nő. A szakember elmondta, hogy trend
lett a komplett kerékcsere a
puszta abroncscsere helyett.
Ez így olcsóbb és gyorsabb,
de egy ellenőrzés és centrírozás minden felszerelésnél
ajánlott.
BACSÓ I.

lesen és a maga konkrétságában egyaránt – az utolsó
magyar polihisztor rejtekdobozából bomlanak ki az intézmény történeti, régészeti,
néprajzi és természettudományi tárai.
A gyűjteményi kitárulkozás során számos olyan múzeumpedagógiai eszköz fog
előkerülni, amiket a gyerekek már eddig is jól ismer-

hettek, kezükbe vehettek,
kedvükre tapogathattak.
A változás voltaképp abban áll, hogy az immár ingázó mutatványtár kibővül:
a közeljövőben kiemelhetnek belőle egy-egy 16. és 19.
század közötti szablyát vagy
kardot; de akár a Színészmúzeum munkatársai is belerakhatják kellékeiket, ha a
„látogatott” épp úgy kívánja
– elvégre a történeti tárgyak
mellett előadásokkal és foglalkozásokkal is készülnek
majd az adott helyszínen.
Hajdu Ildikó kiemelte az
idős otthonokat és klubokat, ahol a lakókat szeretnék
egyebek mellett a reformkori báli élettel és a „legyezőnyelvvel” is megismertetni, a múzeum kevésbé
közkeletű történeteit előttük
feltárni. Hozzátette: különös megvilágításba kerülhet
ezen alkalmakkor a pásztorkultúra, a népi hagyományok, a hímzések és az öltözködés világa is.
Ám a múzeum kínálata
nemcsak emiatt tűnhet színesebbnek: rövidesen olyan
programokkal is előállnak
majd a szakemberek, amiket ez idáig a legszorgosabb

látogatók sem tapasztalhattak. A gyerekek számára
ilyen lesz a kisfilmkészítés
és a fakultatívan múzeumban alvós pizsamaparty. A
munkaállomásként működtetett Petró-ház látványraktára is ki fogja nyitni kapuit,
bepillantást engedve ezzel
a múzeumi háttérmunkálatokba.
A múzeumpedagógiai ismeretterjesztés már csak
azért sem szoríthatja háttérbe a felnőtteknek szánt elfoglaltságokat, mert olyan új
programok is felütik a fejüket, mint amilyen a Lapozó.
Arról nem is beszélve, hogy a
főépületi Pannon-tenger Múzeumban továbbra is kortól
függetlenül tudhatjuk meg:
mi a különbség az ásványok
és a kőzetek között.
Feltárulhat előttünk a rejtély, miként zajlott le az evolúció, de hallhatunk akár a
dinoszauruszok
szaporodásáról, fészekrakásáról és
utódgondozásáról is. Vagyis
egy 19. század közepi, alsóhámori tudóspalánta kíváncsiságával vethetjük magunkat
a teremtett és alkotott világ
csodái közé.
BÓDOGH DÁVID

A miskolciakat, a megyét szolgálják
Mancs bronzszobrán és gyémánttal kirakott aranykitűzőjén túl hárman kapták
meg az egymillió forinttal
járó Prima-díjat, egyvalaki
pedig közönségdíjban részesült december 5-én este a
Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége (VOSZ)
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezetének gálaestjén a Miskolci Nemzeti Színházban.
Folytatás az 1. oldalról

– A tudás akkor hasznos,
ha nem öncélú – fogalmazott
a polgármester, majd hozzátette, az idei jelöltek munkássága egyvalamiben mindenképp megegyezik: tudásukat
és tehetségüket egytől egyig a
miskolciak és a borsodiak szolgálatába állították. – Hiszem,
hogy az ilyen szolgálatot a közösségnek el kell ismernie, a
VOSZ pedig éppen ezt teszi:
energiát, pénzt és akaratot áldoz rá – hangzott el a méltatás.
Az eredményhirdetés előtt
utolsóként felszólaló Eppel János VOSZ-elnök mondandóját az ünnep, a kiválóság és a
közösség fogalmai köré építette. Az est díszvendégeként az
alapító özvegye, Demján Sán-

Ádám Imre, a VOSZ megyei szervezetének elnöke köszöntő beszédét mondja. Fotó: Mocsári László

dorné is feltűnt, aki a díjak átadásában segédkezett.
Magyar ismeretterjesztés és
média kategóriában Hajnal
József, magyar sport kategóriában a Factory Aréna, magyar
oktatás és köznevelés kategóriában a Fényi Gyula Jezsuita
Gimnázium nyerte idén a Prima-díjat, míg a közönségdíjas
a magyar sport kategóriájában
jelölt Fazekas Miklósné lett.
A VOSZ helyi szervezetének
elnöksége ezúttal is kiválasztotta az év vállalkozóit. Ennek
értelmében az Év vállalkozója
kategóriában az Év épületgé-

pészeti kereskedelmi vállalkozása a Körmöczy Zsuzsa ügyvezető által irányított BRS Klima
és Gázcentrum Kft. A Borsod-Abaúj-Zemplén megye Év
vállalkozói kategóriában az Év
erdészeti vállalkozása Horváth
Jenő egyéni vállalkozó, az Év
állattenyésztő vállalkozása Kocsis István egyéni vállalkozó,
az Év építőipari vállalkozása a
Machlik András által vezetett
Panta Rhei Építőipari Kft., míg
az Év műanyagipari vállalkozása a Gergely Gábor által vezetett Policell Kft. lett.
MN

Jótékonysági bringázás a színházért

Új helyen a miskolci háziorvosi ügyelet

Az MRCC – Miskolci Road
Cycling Club közös jótékonysági kerékpározást
szervez annak érdekében,
hogy a Miskolci Nemzeti
Színház fennmaradhasson.

A polgármesteri hivatal
sajtó- és kommunikációs osztálya és a Miskolci
Egészségfejlesztési Intézet felhívja a lakosság
figyelmét, hogy november
2-ától a háziorvosi ügyelet
új helyszínen, az Avas városrészben, a Szentgyörgy
út. 25. szám alatt, változatlan rendelési időben és
elérhetőséggel működik
tovább.

Az esemény részvételi díjának összege önkéntes alapú, a
befolyt összeg minden egyes forintja a színház rezsiköltségére
fordítódik, melyet a kerékpáros
klub átnyújt az intézmény kép-

viselőjének. „A Miskolci Road
Cycling Club egy közös jótékonysági kerékpározásra invitálja a segíteni akarókat, hogy
a Miskolci Nemzeti Színház
fennmaradhasson, és túlélje az
elkövetkező nehéz időszakot. A
részvételi díj összege önkéntes
alapú, melyet a kihelyezett adománygyűjtő urnában fogunk
gyűjteni, és aminek minden
egyes forintja a rezsiköltségre fordítódik, melyet a helyszí-

nen át is nyújtunk az intézmény
képviselőjének” – olvasható a
Miskolci Road Cycling Club
Facebook-oldalán. „November 12-én, szombaton, 13 órától tarts velünk, és a befektetett
energiád itt megtérül! Találkozzunk a Széchenyi utcán a színház előtt, hogy együtt tekerjünk
le a Diósgyőri várhoz és vissza,
ezzel hozzájárulva eme impozáns épület energiaköltségének
fedezéséhez.”
MN

Itt található a továbbiakban a házi gyermekorvosi és
a fogorvosi ügyelet is.
A közlemény szerint a változásra azért került sor, mert
az ügyeleteknek eddig otthont
adó Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Központi Kórház és
Egyetemi Oktatókórház a továbbiakban nem tudta biztosítani a Csabai kapu 9-11. szám
alatti telephelyen az épületrészt a további működéshez.

Az ügyeleti ellátás célja az
azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzése, szükség
esetén fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalás, valamint a külön jogszabályokban meghatározott
eljárásokban való részvétel.
Kérik a betegeket, hogy a továbbiakban az új címen keressék a sürgősségi ellátást igénylő esetekben az ügyeleteket.
BI
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Miskolc büszke bajnokaira, diákolimpikonjaira
Húsz diákolimpiai bajnokot
díjazott a város az atlétika,
a strandröplabda és az úszás
területéről november 8-án a
polgármesteri hivatalban.
A Miskolc Városi Diáksport
Szövetség gálájának – az áprilisi
eseményhez hasonlóan – ezúttal is a díszterem adott otthont.
Itt vehették át elismeréseiket a
2021/22-es tanévben kiemelkedő versenyeredményeket elérő és
a diákolimpián jól szereplő tanulók, valamint felkészítőtanáraik.
Veres Pál polgármester köszöntőjében kiemelte, egykori
tanárként, iskolaigazgatóként
pontosan tudja, mennyire fontos a fiatalok teljesítményének
elismerése.
– Most Miskolc elismerését
is tolmácsolom felétek – szólította meg az összegyűlt húsz
diákolimpikont, felhívva egyúttal a figyelmüket arra is, hogy
úgy kerek igazán az élet, ha a

tanulmányaikra is odafigyelnek. – Úgy lehet megtartani az
egyensúlyt, ha a sport mellett a
tanulás is hasonlóan fontos szerepet kap a hétköznapokban.
A fiatalok teljesítménye
mellett a városvezető méltatta a felkészítők, az edzők és a
támogatók, valamint a családok munkáját, odafigyelését
és segítségét is. Hozzátette,
mindannyian meghozzák a
maguk áldozatait a sportsikerek elérése érdekében.
Lódi Gábor, a Miskolc Városi Diáksport Szövetség elnöke felidézte, ebben a tanévben hetvenhét bajnoki címet
szereztek a miskolciak, további negyvenkét második és
hatvanöt harmadik helynek
örülhettek a borsodi megyeszékhely fiatal sportolói.
A vezető beszélt a szövetség
feladatáról és célkitűzéseiről
is: rámutatott, az elektronikai
eszközök korában a sporttal

DIÁKOLIMPIAI BAJNOKOK A 2021/2022-ES TANÉVBEN:

A díjazottak és a köszöntők. Fotó:Juhász Ákos

szeretnének alternatívát nyújtani a fiataloknak.
Felhívta arra is a figyelmet
Lódi Gábor, hogy az országos
bajnoki döntőben elért dobogós helyezések többletpontokat
jelentenek a felvételinél – idén
egyébként 184-en tudtak élni
ezzel a lehetőséggel Miskolcról.
– Már csak azért is kiválóak ezek a sikerek, mert évekig

vagy sehogy, vagy csak korlátozott keretek között tudtunk
készülni. Nagy örömünkre a
városvezetésnél továbbra is
előkelő helyen szerepel a diáksport, köszönöm a polgármester elkötelezettségét ügyünk
iránt – fordult Veres Pálhoz
Lódi Gábor, aki köszöntőjét
az ilyenkor kijáró gratulációval zárta.

ATLÉTIKA
Atlétika egyéni és váltófutó pályabajnokság
– III. kcs., fiú - 600 m, fiú: Herczeg
Áron - Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda,
testnevelő: Kajtor Csaba
– III. kcs. 4x100 m váltófutás, fiú:
Bana Gergely, Pohl Dávid Patrik,
Czár Gergely Csanád, Hornyák
Dániel, testnevelő: Kajtor Csaba
– IV. kcs., fiú-4x100 m váltófutás,
fiú 46.35 Új DO csúcs: Lenkovics
Patrik, Hajdu Áron, Gyarmati János Ádám, Kövesi Ákos, testnevelő: Kajtor Csaba
IV. kcs.-4x1000 m váltófutás, fiú:
Kárpáti Zalán, Kárpáti Kende, Pocsai Levente, Vargay Máté Sándor, testnevelő: Kajtor Csaba
– IV. kcs.-távolugrás, fiú: Hajdu
Áron, testnevelő: Kajtor Csaba,
– IV. kcs.-100 m, fiú: Hajdu Áron
12+1 fő, testnevelő: Kajtor Csaba

– VI. korcsoport- lány, távolugrás: Tóth Anna- Diósgyőri Gimnázium, testnevelő: Pecsét Tibor 1+1fő
– VI. korcsoport- lány, 100 méteres gátfutás: Tóth Anna- Diósgyőri Gimnázium, testnevelő:
Pecsét Tibor
STRANDRÖPLABDA
Strandröplabda Diákolimpia V.
korcsoport „B” (amatőr) kategória, lányok: Avasi Gimnázium,
Lukovics Lilla, Mátyás Zsófia,
Galajda Zsófia Panna, Guti Kata
6+1fő, Vanczák-Laczkó, Dorina
Léda, testnevelő: Leskó-Sallai
Beáta
ÚSZÁS
I. korcsoport, 50 méter gyors
úszás, Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola, Czipó Bence József, testnevelő: Fucsku Andrea.

Fiataloké a híres úszósapka

Most hol tombol a megélhetési válság?

Fiatal sportolóknak lehet
sportereklye az árverésen
elkelt két úszósapka

Nyugaton élő magyarokat
kérdezett a HVG arról, tényleg
összeomlott-e náluk az életszínvonal, ahogy azt itthon a
kormányközeli médiumok állítják. Tanulságos körkép.

Cseh László Európa- és világbajnok úszó ajánlott fel
két, autogramjával ellátott
úszósapkát Miskolc városának. A felajánlott relikviát a
város árverésre bocsátotta,
a befolyt összeget pedig jótékonysági célra fordítja. Az
úszósapkákra a város hon-

lapján keresztül lehetett licitálni, az árverés néhány héttel ezelőtt fejeződött be.
A legmagasabb ajánlatot
dr. Dimény Imre, a Miskolc
Holding igazgatótanácsának
tagja tette, aki egy önzetlen
gesztussal a nyertes licit után
rögtön fel is ajánlotta a két dedikált úszósapkát a miskolci
Kemény Dénes Sportuszoda
és Kovács Bertalan legendás
miskolci úszóedző számára,

hogy a relikviák példát állítsanak az eljövendő úszógenerációk elé egy nagy magyar
sportoló előtt tisztelegve.
Az árverésen befolyt ös�szeget a Miskolci Állategészségügyi Telep és a Miskolci Éltes Mátyás Óvoda,
Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházi
Tagozata kapja.

Legyen idén
a Miskolc Köszöni
Közönségdíjasa!
Keressük Miskolc
legnépszerűbb
szépségipari
szakemberét!

Miskolc önkormányzata, a Vállalkozások és Munkáltatók Országos Szövetsége B.-A.-Z Megyei Szervezete, a Miskolc Holding Zrt., a
Tudo
mány és Technika Háza és a MIKOM Nonprofit Kft. közös ös�szefogásával hagyományteremtő céllal indítja el az idén a Miskolc
Köszöni programját azzal a szándékkal , hogy kiemelt kommunikációs figyelmet kapjanak Miskolc azon gazdasági szereplői, akik iparűzési adójukkal hozzájárulnak a város fejlődéséhez. Tevékenységükkel, fejlesztéseikkel, évtizedes
jelenlétükkel erősítik Miskolc gazdaságát, emelik szolgáltatásai színvonalát és
továbböregbítik jó hírét.
2022-ben a szépségiparban működő mikro- és kisvállalkozások között
keressük azt a szakembert, aki közönségszavazással nyerheti el a Miskolc
Köszöni 2022 Közönségdíját.
A nevezés módja:
2022. november 10-e és 20-a között a miskolckoszoni@mikom.
hu e-mail-címre várjuk annak a nevét, fotóját , a tevékenysége
(pl. fodrász, kozmetikus , műkörmös, sminktetováló ) és vállalkozása pontos megnevezését, címét, aki szeretne részt venni a megmérettetésen. A
szavazáson csak azok indulhatnak, akik miskolci székhelyen, telephelyen
folytatják a tevékenységüket.

A hetilap gyűjtése szerint a
kormánymédia hírei és a kormányzati szereplők megszólalásai alapján úgy tűnhet, hogy
Nyugat-Európában nemsokára
az utolsó lekapcsolja a villanyt,
miközben fürdetlen, büdös emberek fagynak lassan halálra,
hacsak nem halnak előbb éhen.
Ezért a lap ott élő magyarokat
kérdezett arról, hogy az itthoni nyilvánvaló túlzásokon túl,
mennyivel lett valójában nehezebb a megélhetés tőlünk nyugatra. Körképükből kiderült,
hogy az energiaválság senkit
sem került el, az egyes országokban többféle módon igyekeznek
a negatív hatásokat enyhíteni,
nem függetlenül az adott ország
gazdasági erejétől, ezért az összkép igencsak összetett. Elmondható, mindenhol nehezebb lett
az élet, de Magyarország mes�sze nem a rezsikánaán. Néhány
hozzászólásból idézünk.
Egy Németországban élő olvasó így osztotta meg tapasztalatait: „Itt évtizedek óta divat spórolni a fűtéssel, világítással. Az árak
emelkedtek, de talán a fizetésekhez képest nem olyan mértékben, mint otthon. Van már olyan
termék, ami itt Németországban
olcsóbb vagy egyezik az ára az
otthonival”. Hozzáfűzi, hogy a rezsi valóban duplája a magyarországi költségeknek, de az átlagfizetés is sokkal magasabb.
Szintén a németországi
Baden-Württembergből Tündi
írta, hogy, ha egy pár mindkét

tagja csak a minimálbért megkeresi, már kényelmesen meg lehet élni, akár egy kisebb nyaralás
is belefér. „Az iskolák jól felszereltek, az egészségügy normális állapotban, az energiaválság
miatt egy intézmény sem zárt
be végleg. A közhangulat jó, a lakosságot folyamatosan tájékoztatják, nincs pánikkeltés.”
„Itt Ausztriában a munka nélkül maradtakat és a beteg munkaképteleneket sem hagyja
magára a rendszer. Még a hajléktalanok is kapnak havi rendszerességgel segélyt” - írja Maria Ausztriából, aki majdnem 30
éve él Bécsben. Magyarázata szerint az ilyen esetekre találták ki
az úgynevezett „Mindestsicherung”-ot, amibe nemcsak a havonta folyósított pénzbeli támogatás tartozik bele, hanem a teljes
egészségügyi ellátás és mellé az
ingyen gyógyszer is. „Plusz a főváros a legrászorulóbbaknak ad
hat hónapos ciklusokra érvényes
Mobilpasst, amivel 50 százalékos
engedménnyel lehet vásárolni bizonyos boltokban. Így néz ki az
a hanyatló és elhibázott szankciós politikát folytató, brüsszeli bürokraták által kitalált, egyre
hanyatlóbb élet” – fűzi hozzá. Az
élelmiszer- és a rezsiköltségek ott
is emelkedtek, viszont minden
osztrák és uniós polgárnak (akinek minimum 6 hónapja bejelentett lakcíme van Ausztriában)
500 euró/fő, gyerekenként 250
eurós egyszeri klímatámogatást
ad az állam. Maria szerint ezen
felül még szükség esetén a rászorulók rezsitámogatást is igényelhetnek 250 euró összegben.
Bernadett Írországból írta:
„A heti bevásárlás kb. 25-30 euróval lett több, négytagú család
vagyunk.” Szerinte az ország-

ban már-már túl jó a szociális
ellátás: „évekig is elvannak az
emberek segélyből, ami majdnem annyi, mint a minimálbér.
A családi pótlékot ebben a hónapban emelték 280 euró/gyerek összegre, eddig 200 euró
volt. Márciusig további 600
euró rezsitámogatást kapunk.
Csökkentették az egyetemi tandíjakat, csökkentették a tömegközlekedés árait. Nekünk csak
áramszámlánk van, gáz nincs,
a vízért nem kell fizetni. Hála
istennek saját házban élünk,
de az albérleti árak húzósak.
Amúgy az emberek jó kedélyűek, vásárolnak, új autókkal rohangálnak. Mi nagyon örülünk,
hogy megléptük négy éve, és itt
élhetünk” – teszi hozzá.
Szilvia 15 éve él Anglia frekventáltabb részén, ahol egyáltalán nem olcsó az élet. „A bérleti díjak az egekben vannak. Egy
kétszobás lakásért havonta alsó
hangon 950 fontot kell fizetni.
Az élelmiszerek is megdrágultak nagyon. Most már eléri, néhol meghaladja a magyarországi
élelmiszerárakat” – írta. Náluk
még nem kell fűteni. A villanyszámlájuk nagyjából 80 font
egy hónapban. „A múlt hónaptól fogva minden háztartás kap
több mint 60 font segítséget az
államtól, ami automatikusan rátöltődik a feltölthető villanyrendszerre. Az üzemanyag ára ment
fel még nagyon, eddig 50 fontból tele tudtuk tankolni az autót,
ez most kb. háromnegyed tankra elég” – vette számba a költségeket Szilvia, hozzátéve: „Itt nem
az uszodák, ovik bezárásától, hőmérséklet-szabályozásától hangos a sajtó, hanem hogy éppen ki
a miniszterelnök”.
BACSÓ ISTVÁN

A szavazás menete:
A minap.hu szavazóoldalán lehet leadni az online voksokat 2022. november 25-e és december 11-e között. A győztes az lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta.

Miskolci Napló

Eredményhirdetés, díjátadás :
2022. december 14-én, a polgármesteri hivatal dísztermében tartandó
Miskolc Köszöni ünnepségen.
A Miskolc Köszöni Közönségszavazat nyertesének díja:
A MIKOM Nonprofit Kft. nyilvánosság- és reklámcsomagja: megjelenések a
Miskolc Televízióban, a minap.hu-n és a Miskolci Naplóban.
A jelentkezés ingyenes!

Bécs, Kartner Strasse. Ausztriában sem hagyják magukra a szegényebbeket. Fotó: ausztriainfo.com

Miskolci Napló
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Serfőző Simon: Úgy kell élni, ahogy lehet...
Serfőző Simonnak két otthona is volt. Az egyik Zagyvarékas határában, tanyán,
ahol 16 éves koráig gyerekeskedett, majd Miskolcon,
ahol 1958-tól több mint 40
éven át az 1993-as évig élt és
dolgozott.

Itt született két gyermeke,
könyveit – versesköteteit, regényeit, színdarabjait – itt írta, s
jelentette meg Budapesten, itt
szerkesztette a Napjaink folyóiratot, a Holnapot, majd az Új
Holnapot, vezette a Felsőmagyarország Kiadót, amelyet az
elmúlt évben számolt fel.
Közben számtalan díjjal tüntettek ki itt Miskolcon, aztán
országos elismerésekben részesültél: többek között József Attila- és Kossuth-díjban…
Mint
folyóiratszerkesztő,
könyvkiadó számos tehetséges pályakezdőt segítettem az
irodalmi érvényesülésben, a
névsort hosszan lehetne sorolni Fecske Csabától kezdve
Furmann Imrén át Cseh Károlyig. S túl a megyehatáron,
túl azon is, Körmendi Lajostól
Lezsák Sándorig. A Hetek költői ide kötődtek a Napjaink folyóiraton keresztül, hogy csak
Kalász Lászlót, Ratkó Józsefet,
Buda Ferencet említsük közülük, akik jobbára itt ismerkedtek meg egymással, s jártak
több alkalommal is Miskolcon,
Mezőkövesden, Edelényben
író-olvasó találkozókon. Amikor megszűnt a Napjaink, s
Holnap címmel új irodalmi lapot indítottunk, kezembe véve
az irányítását, arra tettem kísérletet, ez a folyóirat ne csak a
hazai irodalmi-közéleti eseményeket szemlézze, kitekintéssel
legyen a határon túli történésekre is. Ezért, kitágítva a lap
horizontját Felvidékre, Kárpát-

A 80 éves Serfőző Simon születésnapi köszöntőjén a Feledy-házban. Fotó: Buzafalvi Győző

aljára s Székelyföld irányába
is, felfogadtam szerkesztőtársamnak Gál Sándort Kassáról,
Dupka Györgyöt Beregszászról,
Farkas Árpádot pedig Sepsiszentgyörgyről. Némi felzúdulást okoztam ezzel a szerkesztőségben, mondván, kik ezek
az emberek? Hamarosan meg
is lakoltam ezért a tettemért,
kiegészítve annak a szemléletnek a meghonosításáért, amely
ellenkezett az ő liberális szemléletükkel. Vagyis szedhettem a
sátorfámat.
– Szüleid az l967-68-as években költöztek be a faluba. Tíz
körömmel védték azt az egy
holdnyi földet, amin születésed
idején fölépítették az egyszobás-kamrás házat, később az istállót, ólat, nyári konyhát, amihez a vályogot ők verték, a ház
falát ők rakták…
A földet abból a pénzből vették, amelyet Budapesten, később Diósgyőrben, Szerencsen
kerestek építkezéseken, alkalmi munkákból. Tehát én jog-

folytonos vagyok ezen a tájon,
mint ahogy azt egyik versemben meg is írtam. S jogfolytonos vagyok Zagyvarékason,
aminek határát keresztül-kasul bejártam, a kanálisárkokban, tarlókon, vasút mellett a
teheneket ott legeltettem, reggel kihajtottam őket, s terelgettem 9-10 óráig, délután pedig, amíg be nem sötétedett.
Szolnokra innen jártam be iskolába, vonatoztam naponta
oda-vissza. Anyám pedig a tejet hordta, gyűjtögették apámmal a pénzt, hogy földeket tudjanak vásárolni. Amiket aztán,
amikor a téeszeket szervezték,
betagosították, elvettek tőlük.
El akarták venni a tanyát is,
pontosabban le akarták rombolni, traktorokat ráereszteni.
Anyám erre azt mondta: azt
próbálja meg valaki! Aki idejön rossz szándékkal, s hozzá
mer nyúlni a tanyához, a vasvillával szúrom keresztül! Azt
próbáld meg, csitította apám,
azt akarod, hogy felakassza-

nak? Akasszanak, az anyjuk
piszkos Istenit! Érzed a kétféle mentalitást? Anyámban az
elszántság, apámban pedig a
beletörődés… Úgy kell élni,
ahogy lehet, Szabó Pál fogalmazta ezt meg annak idején.
– A falu még mindig megtartó erő…
– Jó lenne, ha az lenne, de
nap nap után érzékelem a feloldódást. A kb. 3000 lakosú Zagyvarékason nincs egy
olyan értelmiségi ember, aki a
kultúrházat s a könyvtárat vezetni tudná. Törökszentmiklósról jár át egy hölgy, előtte pedig Ceglédről ingázott
ehhez a munkához értő férfi.
Az általános iskola tanárainak többsége Szolnokról jár
ki. Nem helyi lakosok. Rendőr
sincs. Posta még van, ki tudja
meddig. A bankautomata folyton rossz, ha valaki pénzt akar
kivenni, át kell mennie a szomszéd településre.
– „A magunk szárnyán kívül számunkra röptető erő
nincsen, ha ezt önként levagdaljuk vagy elveszítjük – a világ hátsó udvarára zuhanunk
vissza” – írta rólad Jánosi Zoltán. Megmaradt a szárnyad,
és hogy?
–Bárdolták a szárnyaimat,
Miskolcon is, második otthonomban. Hogy kik voltak az
árulóim, a besúgóim? Meg tudom nevezni mind a három
latort, de hagyjuk a feledésbe.
Amikor megszűnt a Napjaink
és elindítottam főszerkesztőként a Holnapot, magam mellé
vettem őket segítőimnek. Gyanútlanul éltem, és közben megfigyeltek, jelentettek. Elégtétel,
hogy a nyilvánosságra hozott
listán ott szerepel a nevük.
– Még mindig az a véleményed, hogy megbicsaklott a
rendszerváltás is?

A MÜHA már most készül az ünnepekre
„Az ünnepvárás mindenkié!” mottóval harangozta
be ünnepi programkínálatát a Művészetek Háza csütörtökön.
Az elmúlt időszakban megszokottakkal ellentétben ezúttal kizárólag jó hírekkel
szolgált a Miskolci Kulturális
Központ. Az adventi, karácsonyi és újévi ünnepek hol
lelket melengető, hol vidámságot hozó programjairól beszéltek az érintett vezetők az
intézmény kávézójában tartott sajtótájékoztatón.
Majorné Bencze Tünde felsorolásából is kitűnt, hogy
az ünnepvárás valamen�nyi napján készülnek valamivel: a kiállításmegnyitóktól a
szimfonikus koncerteken és
moziprogramokon át egészen
a „swingkarácsonyig” terjed
az év végi választék.
Mindemellett decemberben
is folytatódnak a már jól bevált
sorozatok, mint amilyen a (S)
ikertörtének, a Jazz Inside Band
és az ArTTér. Az MKK ügyvezetője kiemelte: idén először egész
napos ingyenes családi programokkal is készülnek, így például december 18-án az Erzsébet
téri termelői nap is különleges
tematikát kap majd. Ugyancsak

először bonyolít a MÜHA szilveszteri műsort. Az est első felében a Dumaszínház két arca,
Benk Dénes és Hajdú Balázs
gondoskodik a remek hangulatról. Majd 2023 első órái a Seres
Ildikó rendezte „zenés őrülettel” telnek, melynek keretében
a Miskolci Nemzeti Színház színészei és táncművészei lépnek
majd a pódiumra.
Ám az ezt megelőző hétvégéken is bőséggel akadnak
érdekességek – a teljesség igénye nélkül: a Padlás c. musical, a Galériában kézműveskedés, mesekuckó vagy épp
fényfestő verseny. Halászné
Rőthy Anita, a Művészetek
Háza vezetője a Honeybeast,
a Budapest Bár, St. Martin és
Gájer Bálint koncertjeire külön felhívta a figyelmet, de
hozzátette, a humorban sem
lesz hiány. Sőt, kiderült még:
december 8-án a Blahalouisianával indul útjára a kötetlen hangvételűre tervezett
MÜHA Klub. Ekkor a vendégül látott zenekarok akusztikus koncertjeit egy félórás
beszélgetés előzi majd meg.
A Miskolci Szimfonikus Zenekar számára a december a
visszahúzódásról és az elcsendesedésről szól – ezt már Szászné Pónuzs Krisztina mondta.

Az ügyvezető a Muszorgszkij –
Ravel: Egy kiállítás képei c. zenekari mű mellett a kicsiknek
rendezett Ciróka-koncertet jelölte meg attrakcióként. Hozzátette: jó pár esztendős kihagyás
után december 19-én adventi koncertet is tartanak majd a
muzsikusok, melyhez helyszínt
idén a Búza téri görögkatolikus
templom szolgáltat majd. De
újévi koncertre is sor kerülhet,
amit néhány héten belül a bérletes koncertek követnek majd.
A CINE-MIS Nonprofit Kft.
ügyvezetője rámutatott: több
éves hagyomány, hogy az adventi hétvégéken a gyermekeknek kedveskednek, így november 26-ától a szombatokat és
vasárnapokat ennek rendelik
alá. Bíró Tibor beszámolója sze-

rint a novemberi és decemberi
mozis kínálat egyaránt rendkívül gazdagnak ígérkezik. Már a
múlt héten is találkozhattunk
az idei CineFest filmalkotásait bemutató vetítésekkel. Míg
ezekben a napokban indul az
Európai Art Mozi Nap, melyhez négy alkotással csatlakozott a miskolci intézmény. Hagyományos őszi programként
tekinthetünk a szintúgy a napokon belül kezdődő Lengyel
Filmnapokra, miként a hónap
végén tartott Francia Filmnapokra is. Mindezeken felül Országos Rajzfilmünnep,
Szépkorúak Filmklubja és közönségtalálkozó várja a közönséget az Uránia és a Béke terem
székeiben 2022 fennmaradó
részében.
BÓDOGH DÁVID

Az ünnepi programkínálat ismertetői. Fotó: Mocsári László

–A reményt vártuk, és nem
az lett belőle! Ezt a nézetet
most és ezután is vállalom. Ez
nemcsak az én véleményem.
Sokunké! Rajtunk is múlott.
Elsősorban írók, jogászok
kezdeményezték a változást.
Politikus nemzedék viszont
mellettünk nem nőtt fel, akik
voltak, azok más irányba vitték, vinnék ma is az ország sorsát. A népi-urbánus ellentét is
hozzájárult a kétfelé való húzáshoz, ezért érzésem szerint
nem arrafelé haladunk, amerre kéne.
– Irodalmilag mit ajándékoztál a faludnak?
– Két színdarab írására kértek
föl, mind a kettőt helyi amatőr
színjátszók adták elő: maguk
az itt élő emberek, hét országra szóló sikerrel. A rendező
volt csak profi: Csikós Sándor,
a Debreceni Csokonai Színház
színésze, valamint a felesége. A
harmadik darab pedig Móricz
Zsigmond Rékashoz való kötődését tárja fel. Kevesen tudják,
hogy a jeles író gyakran megfordult ebben a faluban. Móricz Zsigmondnak Litkei Erzsébettel történt kapcsolatából
ugyanis született egy fiúgyermek, akit az anyja menhelybe
adott, nem remélve, hogy Móricz továbbra is szeretné vele a
kapcsolatot fenntartani. Erre a
titokra Móricz csak évek múlva
jött rá, felkutatta a menhelyből
nevelőszülőkhöz került gyermeket, akire Rékason talált rá,
s vette őt és Litkei Erzsébetet is
nevére, ne legyenek árvák. Litkei Móricz Imre még jelen volt
a darab bemutatóján, azóta sajnos elhunyt.
– Az utóbbi években Pesten
élsz. Miskolcon, sem Egerben
nem tudtak betegségedből felgyógyítani. Nem úgy a fővárosban…

– Amit három orvosnak
köszönhetek, köztük Csacsovszki Ottó doktornak, aki
történetesen épp idevalósi
Miskolcra. Sajnos a második feleségemet nem tudták
megmenteni. S nem az elsőt
itt helyben. Úgyhogy végképp magamra maradtam.
– Milyen az élet 80 évesen?
– Egészségesen jó, olyan
mint máskor. Szaporodó bajaim azért figyelmeztetők.
– Hol van az írói tanyád?
– Amikor tehetem, otthon is írok. Van számítógépem, nyomtatóm, de hát
a ház körüli munkákat is el
kell látnom, mert nem akarom, hogy felverje a gaz, meg
tönkremenjen minden. Vágom a füvet, nyesem a fákat. Még jó, hogy nem veteményezek, pedig azt is kéne,
ha tisztességes parasztivadék
lennék, de már elszármaztam.
– Min dolgozol jelenleg?
– Jövőre megjelenik a Püski
Kiadónál két kisregényemből
és egy dokumentumból álló
könyvem Lajtos Nóra előszavával. Az ideiglenes címe:
Ennyi volt. Az első a Fészekrakók, a második a Gyanútlanul vagy A megfigyelt címet
viseli majd, mely a besúgóim
ármánykodásait taglalja. A
Búcsúvárás pedig a betegségeimről, a feleségem elvesztéséről szól, tehát a kálváriáinkról,
meg az egészségügy labirintusairól. Nem is olyan soká megyek Miskolcra a Duna Tévé
stábjával, portréfilmet készítenek Szerelmes szülőföld
címmel, november 18-án találkozhatunk a Búza téri piacon és környékén. Addig is
köszönöm a rám figyelést és
gondolást.
BUZAFALVI GYŐZŐ

Kevesebb helyen és
időben ugyanannyi könyv

A megyei könyvtár nem tapasztal visszaesést az olvasók részéről annak dacára,
hogy fogadásukra jóval csekélyebb tér és idő áll rendelkezésükre a múlt hónaptól.
Mint arról korábban beszámoltunk: az elszabaduló energiaárak okán a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
fiókkönyvtáraiból néhány hete
mintegy harminc munkatársát
helyezte át Görgey utcai főépületébe. Október 21-étől átmenetileg nem fogad látogatókat
a József Attila, a Tompa Mihály,
a Petőfi Sándor, a Kaffka Margit, a Móra Ferenc, a Lévay József Muzeális és a Szabó Lőrinc
Idegennyelvi Könyvtár. Az első
három esetében az online katalóguson, telefonon és e-mailen
keresztül leadott előjegyzéseket

követően minden csütörtökön
tizenöt és tizenhét óra között
nyílik lehetőség a kért dokumentumok átvételére, továbbá a
könyvek visszaadására.
Varga Gábor szerint sokat számít, hogy – ha csupán meghatározott intervallumban, de – ily
módon központjukon kívül három városrészben is elérhetővé
tették a kölcsönzést. Az intézmény igazgatója a Miskolc Televízió stábjának hangsúlyozta:
a tárgyalt fiókkönyvtárakban az
előzetes igények mentén az ottaniak mellett a komplett megyei gyűjteményhez is hozzáférhetnek olvasóik. Megemlítette,
hogy az elmúlt két hét statisztikai adatai is nagyon jó mutatókat tükröznek: több mint ötezer
dokumentumot kölcsönöztek,
és hatezer hosszabbítást kértek.
Varga Gábor arról is beszámolt, hogy meglehetősen simán
zajlott le az átállás, így nem csupán olvasóik, de munkatársaik
sem érezték meg igazán a negatív hatásokat. A dolgozók jelenleg három szinten végeznek
különböző könyvtári munkafolyamatokat, ugyanakkor a háttérben folyó tennivalóik közepette is mindent elkövetnek, hogy a
könyvbújás jogától senkit se fos�szanak meg.
BD
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JEGYZET

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Béla, a lyukszalagos világutazó

Munkahelyi kamerás
megfigyelés

Úgy jó félévszázada költöztünk össze egy használt,
de szuper jó állapotban lévő,
csehszlovák
gyártmányú
táskaírógéppel. Akkoriban
pontosan egyhavi fizetésembe került a frigy. Magam
takarítottam,
olajoztam,
még a szalagcserét sem bíztam volna másra. Annyira
intim volt a kapcsolatunk,
hogy nélküle soha, semmikor nem utaztam el. Nem
tudhattam, mikor száll meg
az ihlet, így aztán azt hittem, örökké tart a kapcsolatunk, s minket már csak
az ásó, kapa, nagyharang
választhat el. Igaz, egyszer
egy NDK-s Erikával csak kacérkodtam, a szerkesztőség
ajándéka lett volna, de nagyon zavart az erőteljesen
domború, műanyag karos�szériája. A hangja sem tetszett. Így a szürke Zetkával
a kilencvenes évek derekáig
kitartott az örök hűségem.
A nyolcvanas években aztán volt még egy-két futó kalandom a Sinclair ZX 20-sal,
később pedig két Commodore 64-es számítógéppel. Valamennyi legálisan, vámkezelt zsákmány volt. Írni
is lehetett rajtuk, de a kla
viatúrájuk messze volt a
magyar helyesírástól. Így
inkább napi háromórás autóversenyekre használtam.
Hirdetés

S nem csak a családommal,
de a barátaimmal is osztoznom kellett a komputeres játékokon. Így aztán a jó öreg
Zetkám továbbra is büszkén
s háborítatlanul az íróasztalom fő helyén székelt.
A 70-es évek óta gyakori
látogatója voltam a Miskolci Egyetemen lévő Számítástechnikai és Ügyvitelszervező Vállalatnak, amely akkor
a város egyik sikeres intézménye volt. Büszkék voltunk az odatelepített XX.
századi csúcstechnikájára.
Csiki János főigazgató sokszor végigkalauzolt a tágas, világos termeken, ahol
egyszerre legalább félszáz
hölgy lyukszalagra vitte fel
az adatokat. Egy valamikor
ott dolgozó hölgy, T. Zsuzsa
csaknem egy évtizedig dolgozott ebben a nem éppen

kellemes, monoton munkakörben úgy, hogy korábban
semmilyen gépírói gyakorlata nem volt. Elég zsúfoltan, fület bántóan, egymás
mellett kattogtak, zörögtek
az NDK-s és a szovjet gyártmányú, lyukszalagot előállító masinák. S amikor a
hölgyek keresete országos
szinten még a 800 forintot
sem érte el, itt ennek a dupláját is megkereshették. Ez a
csáberő sokakat maradásra
késztetett.
Ott ismertem meg Bélát, a
vállalat egyik kulcsemberét.
A magas, sovány fiatalember a hét hat napján elvonatozott Budapestre, hogy egy
nagy bőröndben felvigye az
adatokat összegző lyukszalagos tekercseket. Felelősségteljes munkája volt, elmondta, oda-vissza menet a
csuklójához kötözte a bőröndöt, hogyha elszundítana,
el ne lophassák. Egy ilyen
malőr katasztrófa lett volna,
hiszen ezeken a mozitekercs
szerű szalagokon voltak az
ÉMÁSZ feldolgozott villanyszámlái. Béla megmutatta a
MÁV-bérletét, amellyel akár
az egész országot ingyen beutazhatta, vagy éppen beköltözhetett egy vasúti kocsiba. Meglepődtem, amikor
arra a kérdésemre, hogy szabadsága idején mit csinál,

elárulta, vonatozik. Csak
úgy kedvtelésből.
Közben a SZÜV igazgatója már mindannyiunknál
járatosabb volt a számítógépek fejlődési irányában.
Nem tudott felcsigázni, mint
ahogyan dr. Balla Laci barátom, az egyetemi számítóközpont igazgatója sem.
Ő pedig már világosan látta a komputerek és az internet világának a térhódítását, a régióban úttörője volt
ennek a korszerű számítástechnikai ágazat megteremtésének. Több ezren neki
köszönhetik, hogy megszerezték a komputeres tudás
alapjait. Az első gépemet ő
installálta, s még akkor sem
ismertem fel benne a jövőt.
Öregségemre már két Le
novo lett a társam. A munkatársaim. Kommersz feketék és gombegeresek.
Nélkülük egy tapodtat sem
megyek sehová. Megjárták
már a világot, még a strasbourgi Európai Parlamentben is voltak már. Egyikőjük
sem tudja még, hogy nekik
is meg vannak számlálva a
napjaik. Egyszer mindketten ott végzik a garázsomban, a jó öreg Zetka mellett. Na de addig még hűség
ide vagy oda, verem a kla
viatúrájukat...
SZÁNTÓ ISTVÁN

Miskolci olvasónk levelében
leírta, hogy új munkahelyen
dolgozik, ahol kamerák
vannak felszerelve. Mikor
kérdezte erről felettesét, azt
a választ kapta, hogy a teljes
munkavégzést folyamatosan ellenőrzik. Kérdezi
olvasónk, hogy ehhez joga
van-e munkáltatójának.
A munkáltatói ellenőrzés
akkor tekinthető jogszerű
nek, amennyiben az a mun
kaviszony
rendeltetésével
közvetlenül összefüggő okból
feltétlenül szükséges és a cél
elérésével arányos.
A munka törvényköny
ve szerint a munkaszerződés
alapján a munkavállaló kö
teles a munkáltató irányítá
sa szerint munkát végezni. A
munkavállaló köteles mun
kaideje alatt – munkavégzés
céljából – munkára képes ál
lapotban a munkáltató ren
delkezésére állni.
A munkáltató a munka
vállalót a munkaviszonnyal
összefüggő magatartása kö
rében ellenőrizheti. Fontos
szabály, hogy a munkavál
laló magánélete nem ellen
őrizhető.
A munkavállalót előzetesen
tájékoztatni kell az adatkeze
lés lényeges követelményei

ről. Ha a tájékoztatás
szóbeli, akkor
a munkáltató
részéről a tá
jékoztatás tartal
mának jövőbeni
bizonyítása ne
hézkes lehet, ezért írásban
célszerű ezen tájékoztatásokat
rögzíteni.
Az adatkezelés akkor jogsze
rű, ha a munkáltató az adatke
zeléssel kapcsolatban betartja
az általános adatvédelmi ren
delet alapvető rendelkezéseit,
– többek között – a célhoz kö
tött adatkezelés, a tisztességes
adatkezelés, valamint az adat
takarékosság elvét.
Jogellenes az olyan elekt
ronikus megfigyelőrendszer
alkalmazása, amely alkalmas
a munkavállalók és az álta
luk végzett tevékenység állan
dó jellegű megfigyelésére. Ez
alól vannak kivételek, például
ilyen eset, ha a munkavállaló
élete és testi épsége közvetlen
veszélyben lehet.
A megfigyelés abszolút ti
lalma érvényesül az öltöző és
a zuhanyzó, valamint az il
lemhelyiségek vonatkozásá
ban, továbbá a munkaközi
szünet eltöltésére kijelölt he
lyiségekben.
DR. STRASSBURGER GYULA
ÜGYVÉD
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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!

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2022. 11. 12-től 2022. 11. 18-ig
Baba szappan, 125 g, 1992 Ft/kg
Fa tusfürdő, 250 ml, 2396 Ft/l
Denim tusfürdő, 250 ml, 1796 Ft/l
Glade légfrissítő aerosol, 300 ml, 2663 Ft/l
Active mosogatószer, 1 l
Duck WC-tisztító, 750 ml, 732 Ft/l
Perfex Jumbo papírtörlő, 1 tekercs
Well Done szőnyegtisztító, 1 l
Fiorilló mosógél, 2,5 l, 679 Ft/l
Old Spice ajándékcsomag, tusfürdő+stift
Nivea ajándékcsomag, tusfürdő+testápoló
Head & Shoulders sampon, 400 ml, 4372 Ft/l
Silán öblítő, 1450 ml-1800 ml, 999 Ft/l-805 Ft/l
Bonux mosópor, 1,5 kg, 932,66 Ft/kg
Sanytol fertőtlenítő tisztító, univerzál, fürdő, konyha, 1465 Ft/l
Zewa WC-papír, 16 tekercs, 199,93 Ft/tekercs

299 Ft
699 Ft
549 Ft
899 Ft
699 Ft
649 Ft
699 Ft
1099 Ft
1799 Ft
2399 Ft
2199 Ft
1849 Ft
1549 Ft
1499 Ft
1299 Ft
3399 Ft

249 Ft
599 Ft
449 Ft
799 Ft
599 Ft
549 Ft
599 Ft
999 Ft
1699 Ft
2199 Ft
1999 Ft
1749 Ft
1449 Ft
1399 Ft
1099 Ft
3199 Ft
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PROGRAMAJÁNLÓ Újévi koncert a szimfonikusokkal!
NOVEMBER 12., szombat
10:00 Árvíztől a Csodamalomig, a belvárosi
séta a Tourinform Irodától indul
10:30 Mocorgó babaszínház, Csodamalom
Bábszínház
11:00-15:00 Mézeskalácsos nap, Feledy-ház
15:00, 19:00 ABBA Show: Polyák Lilla és
Janza Kata, Művészetek Háza
NOVEMBER 13., vasárnap
10:30 A mindent járó malmocska, Csodamalom Bábszínház
15:00 DVTK-Nyíregyháza labdarúgó-mérkőzés, NBII. 17. forduló, DVTK Stadion
17:15 DVTK-BEAC, női kosárlabda-mérkőzés,
NBI. A-csoport 9. forduló, DVTK Aréna
NOVEMBER 14., hétfő
16:30 Pilates, Ifjúsági Ház
19:00 Filharmónia bérlet, a Miskolci Szimfonikus Zenekar és Miklósa Erika koncertje, MÜHA
NOVEMBER 15., kedd
9:30 Ringató, Csodamalom Bábszínház
17:15 Hatha-jóga, Ifjúsági Ház
17:30 Ködmön Ovi Dance, Ifjúsági Ház
19:00 Hastánc, kezdő, Ifjúsági Ház
20:00 Hastáncfoglalkozások, Ifjúsági Ház
NOVEMBER 16., szerda
18:00 (S)ikertörténetek, Vendégek: Varró Dániel és Keresztesi József, Művészetek Háza
18:30 DVTK Jegesmedvék - Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongmérkőzés, Miskolci Jégcsarnok
18:30 Pilates, Ifjúsági Ház

NOVEMBER 17., csütörtök
16.30 Mindennapi fohászaink, Jónás Zoltán műsora, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
17:00 Állatos mesék a Mesetarisznyában,
mesedélután, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
17:30 Etka-jóga, Ifjúsági Ház
18:00 HANG-ÁR extra, a Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertje, MÜHA
19:00: Zumba fitness, Ifjúsági Ház

2023-ban is megtartja újévi
hangversenyeit a Miskolci
Szimfonikus Zenekar. A nehézségek ellenére is igyekeznek a több mint egy évtizedes múltra visszatekintő
koncerteket megrendezni.

NOVEMBER 18., péntek
16:30 Mazsorett Ovi, Ifjúsági Ház
17:30 Mazsorett Suli, Ifjúsági Ház
18:30 DVTK Jegesmedvék – Újpest jégkorongmérkőzés, Miskolci Jégcsarnok
19:00 Jazz Inside Band koncert – Elek István szaxofonos „Evergreen-jazz standards”, Művészetek Háza – MÜHA Kávézó

A rendkívül nehéz időszak
ellenére mindent megtesz a
Miskolci Szimfonikus Zenekar azért, hogy városunk egyik
legnagyobb kulturális eseménye, az újévi hangverseny
2023-ban is megörvendeztesse a zenekedvelő közönséget.
A Miskolci Szimfonikusok
nagyszabású gálakoncertjeinek műsorán népszerű polkák,
operaáriák és operettslágerek
szerepelnek, amelyek tolmácsolásához a műfajok legkiválóbb képviselőit hívják el évről
évre. 2023-ban olyan nagyszerű művészek lesznek a vendégeik a színpadon, mint Tuznik
Natália és Sándor Csaba. A látványos táncokat ezúttal a Ködmön Formációs Táncegyüttes
szolgáltatja.

NOVEMBER 19., szombat
13:00 DVKT-Szekszárd labdarúgó-mérkőzés, DVTK Edzőközpont
19:00 DVTK-Gödöllő röplabdamérkőzés,
Női NB I. 4. forduló, DVTK Aréna
19:00 Csík zenekar-koncert, MÜHA
NOVEMBER 20., vasárnap
9:00-13:00 Miskolci termelői nap, Erzsébet tér
10:30 A mindent járó malmocska, Csodamalom Bábszínház
NOVEMBER 21., hétfő
16:30 Pilates, Ifjúsági Ház

HARANG-HÍREK
A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában november
13-án, vasárnap, 16 órától a belvárosi evangélikus templomból közvetítenek. Igét hirdet: Buday Barnabás evangélikus
lelkész,a Borsod-Hevesi Egyházmegye esperese.

MOZIMŰSOR
• Művészetek Háza, Uránia-terem: NOVEMBER 3-9., csütörtök-szerda: 18:00 és 20:00
Nyugati nyaralás | NOVEMBER 12-16., szombat-szerda (kivéve 13-a, vasárnap): 18:15
Nyugati nyaralás | 20:00 Beugró a Paradicsomba | NOVEMBER 13., vasárnap 17:30 A
kis Winnetou | 19:30 Isten földje | NOVEMBER
17-23., csütörtök-szerda (kivétel vasárnap):
18:00 Veszélyes lehet a fagyi | 20:00 Párcserés
játszma | NOVEMBER 19., szombat 15:30 Ének
a csodaszarvasról | 17:15 Macskássy Gyula rövidfilmjei 2. | 19:00 Larry | NOVEMBER 20., vasárnap 15:30 Válogatás a kortárs magyar stúdiók munkáiból 1. | 16:45 Válogatás a kortárs
magyar stúdiók munkáiból 2.
• Művészetek Háza, Béke-terem: NOVEMBER 12., szombat: 16:45 Közel | NO-

VEMBER 12-16., szombat-szerda (kivéve 13-a, vasárnap): 19:45 Magasságok és
mélységek | NOVEMBER 13., vasárnap
16:45 Alcarrás | 19:45 Jövő nyár | NOVEMBER 14., hétfő: 16:45 A koldus és a madame | NOVEMBER 15., kedd: 16:50 Nem
hagytak nyomokat | NOVEMBER 17-18.,
csütörtök-péntek: 17:00 A tölgy – Az
erdő szíve | NOVEMBER 17-23., csütörtök-szerda: 19:30 Jóreménység-sziget |
NOVEMBER 19., szombat 16:30 Egy este
Bogyóval és Babócával 1. – 13 mese |
18:00 Történetek az erdőből és a városból | NOVEMBER 20., vasárnap 16:30 Állati kalandok | 18:00 Kutyák és macskák
| NOVEMBER 21-23., hétfő-szerda: 17:00
Exhibition on Screen: Delacriox-tól Gauguinig – A dán műgyűjtő

FOGADÓÓRA
Veres Pál, Miskolc polgármestere lakossági fogadóórát
tart november 16-án, szerdán 14 órától a polgármesteri hivatal ferdetetős tárgyalójában. A sorszámosztás
november 14-én, hétfőn reggel 8 órától kezdődik a polgármesteri hivatal Hunyadi János utcai főportáján.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
NOVEMBER 14., hétfő 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12)
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Szomszédvár (12)
19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kvantum (12) 20:00
Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
NOVEMBER 15., kedd 06:00 Az előző esti adás
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés
(12) 18:25 Sportpercek ism. (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12)
19:25 Testközelből ism. (12) 20:00 Miskolc Ma
ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25
Film (12) 21:30 Képújság (12)
NOVEMBER 16., szerda 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12)
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Basszuskulcs ism.
(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (12) 20:00
Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
NOVEMBER 17., csütörtök 06:00 Az előző
esti adás ismétlése (12) 18:00 Miskolc Ma
(híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12)
18:25 Promenád (kulturális magazin) ism.
(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Idő-

járás-jelentés (12) 19:25
Köztünk élnek ism. (12)
20:00 Miskolc Ma ism.
(12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film
(12) 21:30 Képújság (12)
NOVEMBER 18., péntek 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00
Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Közért (12) 19:00 Miskolc Ma
ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (közéleti magazin) (12) 20:00 Miskolc Ma
ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25
Film (12) 21:30 Képújság (12)
NOVEMBER 19., szombat 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12)
18:00 Krónika (12) 18:15 Időjárás-jelentés
(12) 18:25 Kilátó ism. (12) 19:00 Krónika
ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25
Basszuskulcs ism. (12) 20:00 Krónika ism.
20:25 Film 21:30 Képújság (12)
NOVEMBER 20., vasárnap 06:00 Az előző esti adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 16:00 Hívőszó (12) 18:00 Krónika
(12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Kilátó (közéleti magazin) ism. (12) 19:00 Krónika ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12)
19:25 Testközelből ism. (12) 20:00 Krónika
ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25
Film (12) 21:30 Képújság (12)
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Az újévi koncertek több mint egy évtizedes múltra tekintenek vissza. Fotó: Rogosz Péter

Jaunárban két alkalommal találkozhatnak velük a
Miskolci Nemzeti Színház
Nagyszínházában.
Január
7-én, szombaton délelőtt 11
és este 7 órától várják a közönséget. Az est dirigense, a
zenekar művészeti vezetője,

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA
NOVEMBER 12., szombat 19:00 Jézus Krisztus szupersztár, bérletszünet, Nagyszínház | NOVEMBER 15., kedd 10:00 Micimackó, bérletszünet, Nagyszínház | 19:00 Jézus Krisztus szupersztár, Egyetemi bérlet, Nagyszínház | 19:00 A színházcsináló, Csarnok | NOVEMBER 16.,
szerda 13:30 Micimackó, Kerekerdő bérlet, Nagyszínház | 19:00 Jézus Krisztus szupersztár,
Nagyszínház | 19:00 A színházcsináló, Csarnok | NOVEMBER 17., csütörtök 18:00 A falu ros�sza, Jezsuita ifj. bérlet, Nagyszínház | 19:00 A „K” ügy, bérletszünet, Csarnok | NOVEMBER 18.,
péntek 19:00 A falu rossza, Földes ifj. bérlet, Nagyszínház 19:00 A „K” ügy, Balikó Tamás-bérlet, Csarnok | NOVEMBER 19., szombat 11:00 Kakaókoncert – Beavató kamarakoncert,
Nagyszínház, nézőtéri társalgó | 15:00 A falu rossza, Déryné Széppataki Róza-bérlet, Nagyszínház
| 19:00 A „K” ügy, Balikó Tamás-bérlet, Csarnok | NOVEMBER 22., kedd 19:00 Jézus Krisztus
szupersztár, Nagyszínház | 19:00 Babaház (Nóra), Csarnok

Antal Mátyás, Liszt Ferenc-,
Bartók-Pásztory- és Príma
díjas karmester lesz. A koncertek háziasszonya pedig a
Bartók rádió műsorvezetője,
a Muzsikáló reggel című műsor hangja, Becze Szilvia. Jegyek november 8-ától vásá-

rolhatók a Miskolci Nemzeti
Színház jegypénztárában, valamint a jegy.hu és az mso.hu
oldalakon. Jegyárak: 9500 Ft
(kiemelt), 6900 Ft, 5500 Ft,
4500 Ft. További információk: www.mso.hu.
MN

Ingyenes vetítés
Novemberben is folytatódik
a Szépkorúak filmklubja a Dr.
Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány Kuratóriumának
szervezésében. November 27én, vasárnap 14 órai kezdettel
a Művészetek Háza Uránia Art
mozitermében az Elvis című

filmet nézhetik meg a mozit
kedvelő szépkorúak. A mozilátogatás ingyenes. A jegyeket
előzetes regisztráció nélkül át
lehet venni november 14-én
a Hunyadi utca 2. szám alatt,
a városháza aulájában 9 és 10
óra között.

Hirdetés

Kormányzati intézkedések és
energiatakarékos távhőszolgáltatás
A MIHŐ Kft. látja el Miskolc város közel 32 500 lakossági és közel 500 egyéb
felhasználóját fűtés és használati melegvíz-szolgáltatással. A távhőszolgáltatáshoz megtermelt hőenergia több mint
50%-a geotermikus és biomassza alapú
energiákból, a további energia pedig az
utóbbi időben drasztikusan megemelkedett árú földgázból származik – mondta
Korózs András ügyvezető igazgató.
Az energiaköltségek többszörösére történő áremelkedése miatt minden energiafelhasználó csak úgy tud hosszabb távon
működni, ha él az energiamegtakarítási lehetőségekkel. A miskolci távhőszolgáltató
ezért fontos feladatának tekinti a közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében
az energiafelhasználás csökkentését. Társaságunk ezért olyan intézkedéseket tervez – a felhasználókkal együttműködve és
egyeztetve –, amelyekkel csökkenthető a
túlzott energiafelhasználás.
Az ügyvezető elmondta, hogy a felhasználóknak is vannak takarékossági lehetőségeik: Abban az esetben, ha egy hőközpont
több épületet lát el, az összes épület lakóközösségének együttes döntése alapján,
a közös képviselőjük (vagy fűtési megbízottjuk) energiatakarékos üzemeltetéssel
(helyiség-hőmérséklet alacsonyabbra állításával) tud takarékoskodni.
A közös fűtési rendszereken lévőknél
egymástól eltérő lakás hőmérséklete-

ket beállítani azonban csak úgy lehet, ha
a teljes épület fűtési rendszere arra alkalmas, vagy a lakóközöség alkalmassá teszik azt. Lehetőség van takarékoskodni
úgy is, hogy a lakók a radiátorokra fűtési
költségmegosztókat és termosztatikus
radiátorszelepeket szereltetnek fel. Ezen
átalakítások költségei azonban a lakások
tulajdonosait terhelik, mivel az épület belső fűtési rendszere (csövek, radiátorok) az
ő tulajdonukban van. Abban az esetben, ha
egy hőközpont egy épületet lát el, a helyiségben történő alacsonyabb hőmérséklet
beállításával, időprogram szerinti éjszakai
hőfokcsökkentéssel tud takarékoskodni.
A takarékossági intézkedésekkel kapcsolatosan kérjük a közös képviselőket, hogy
írásban keressék a MIHŐ Kft.-t
Egyéb felhasználóknál a kormányzati intézkedésnek és a takarékos működésnek
megfelelően hőmérséklet-csökkentéseket
tudunk beállítani – mondta Korózs András.
Ezzel biztosítani lehet munka- és nyitvatartási időben a Kormányzat által előírt 18°C
vagy 20°C értékű helyiség-hőmérsékletet,
továbbá munka- és nyitvatartási időn kívül,
éjszaka, hétvégén és ünnepnapokon további 2°C értékű vagy akár felhasználói igény
esetén temperálási hőfokra (10-12°C helyiséghőmérsékletre) történő fűtéscsökkentés alkalmazását is.
Ezeket az intézkedéseket szintén írásbeli
kérelem alapján tudja a MIHŐ Kft. bevezetni
– ismertette az ügyvezető igazgató.

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

A MIHŐ minden hőközpontja külső hőmérséklet alapján szabályozza a radiátorokba
jutó fűtővíz hőmérsékletét, ezt a technológiát már régóta alkalmazza a hőszolgáltató
energiamegtakarítás céljából. Ennél a műszaki megoldásnál természetes az, hogy
magas, 15-20°C körüli külső hőmérséklet
esetén a radiátorok tapintásra hidegnek
érezhetőek, de a külső hőmérséklet csökkenése esetén a radiátorok fokozatosan
felmelegszenek. Ezzel lehet a túlfűtéseket
megakadályozni.
Felhasználói igény esetén a melegvíz-szolgáltatás esetében is van lehetőség
költségcsökkentésre úgy, hogy a csúcsidőn
kívüli időszakokban a melegvíz-cirkulációs szivattyúkat leállítjuk. Intézményeknél
és egyéb felhasználóknál például munkaidő
után, hétvégén és ünnepnapokon. A lakosságnál pedig a jelenleg közel nulla fogyasztás melletti éjszakai órákban (éjfél és hajnali
4 óra között) javasoljuk igényelni ezt a lehetőséget. Ezekben az időszakokban ez viszont azzal jár, hogy a fent említett 4 órában
nem lesz azonnal meleg a csapon kifolyó víz.
Amennyiben a fenti költségcsökkentési
intézkedések bevezetése a felhasználóinknál nem elfogadható mértékű komfortcsökkenést eredményez, akkor a közös
képviselőn, illetve a fűtési megbízotton keresztül a MIHŐ Kft. felé leadott írásos megrendelés alapján társaságunk kérésük
szerint módosítja a beállításokat – zárta Korózs András.
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Könyvújdonságok a Géniusztól
1

Gallyazzák, ápolják a Vár utcai fákat
Koronakönnyítésekkel, visszavágásokkal, seb- és odúkezelésekkel kezdődött meg a héten a Vár utcai gesztenyefasor még meglévő huszonnyolc matuzsálem vadgesztenyefájának ápolása. Az önkormányzat még tavasszal minősített favizsgálót bízott meg, hogy minden
egyes fáról szakvéleményt készítsen, a szakértő megállapította, hogy a vadgesztenyefasor fái gondozást és egészségügyi beavatkozást
igényelnek. A vizsgálatok eredményét az összes egyednél táblákon jelölték, emellett az önkormányzat egy minden részletre kiterjedő favizsgálati, valamint faápolási jegyzőkönyvet is kapott, és az eredményekről egy fórumon a lakosságot is tájékoztatta. Az önkormányzat
közlése szerint a munkák november 30-áig befejeződnek. Fotó: Horváth Csongor

Gazdikereső

Ezen a héten Krisztit (6247), a Miskolci Állategészségügyi Telep
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltásokkal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az
új gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon
lehet hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Akkor és most. A Földes Ferenc Gimnázium épülete eredetileg a Miskolci Katolikus Fiúgimnázium otthona volt, mely 1922től felvette Fráter György nevét. Az impozáns iskolaépület
1910 és 1911 között épült fel Orczy Gyula tervei alapján. A létesítmény mindkét világégés alatt hadikórházként üzemelt, a
másodikban bombatalálat is érte. A Fráter 1945-ben költözött
vissza, itt érte az államosítás 1948-ban. 1949-ben az oktatási intézmény az Evangélikus Tanítóképző Intézet épületébe
költözött, mivel a Minisztertanács döntése szerint itt alakult
meg a Nehézipari Műszaki Egyetem. Az iskola csak 1952-ben
költözött vissza, akkor már a Földes Ferenc Gimnáziumként.
Az iskola 1956-ban, a forradalom alatt rövid időre Széchenyi
István nevét viselte, ezt leszámítva azóta is Földes néven működik. (Tajthy Ákos szövege, dr. Sáfrány Gy. József képeslapja,
Mocsári László fotója)

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal
is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy e-mailben
küldjék el, a levélben tüntessék fel postacímüket is!
Beküldési határidő: 2022. december 7. E-mail-cím:
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz
Könyváruház biztosítja. Előző rejtvényünk helyes megfejtései: A próféta és a hülye, Sün Soma, Nők a háborúban, Oliva Denaro. Nyertesek: Balogh Imréné (Miskolc) és Farkas Szabolcs (Miskolc). Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.
Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Sudoku
Bekerülés helye: Diósgyőr
Fajta: európai házimacska
Kor: 2-3 év
Neme: nőstény
Szín: fehér-szürke cirmos
Súlya: 2,6 kg

Kriszti kedves, barátságos
cica, aki szereti az emberek
közelségét. Kedvenc időtöltése
a vízzel játszani, ezzel vidám
perceket okozva a gondozóinak is.

Hirdetés

Apróhirdetés
Több kisgyermekkel nehéz
kimozdulni, orvoshoz menni, bevásárolni vagy sétálni.
Hívja az Otthon Segítünk Alapítványt. Önkéntes anyukák
segítik egymást. Információ:
miskolciotthonsegitunk@
gmail.com, 30 905 81 13

HETI HOROSZKÓP
Kos (03. 21.–04. 20.) Ha nem szeretne lentebb adni az
elvárásaiból, akkor a héten kisebb trükkökhöz kell folyamodnia. Nem szeret tisztességtelenül játszani, és most
sem ezt fogja tenni, de egy kis furfang segíthet.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Most van az ideje annak,
hogy tegyen is valamit a hosszú távú tervei megvalósításáért. Lehet, hogy ez extra munkát és fáradságot jelent,
de ha ezeket nem teszi meg, sosem jön el az a kor, amire vágyik.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Önzetlenül próbál segíteni valakinek, aki talán visszaél a szívességével. Önnek
mégsem kell rosszul éreznie magát, hiszen nem szégyellnivaló, hogy még hisz az emberekben.

Bika (04. 21.–05. 21.) Csak akkor tud megfelelő döntéseket hozni, ha a szervezetében elég az energia. Ha
túl kimerültnek érzi magát, egyen egy kis zöldséget
vagy gyümölcsöt, és jobb színben látja majd a dolgokat.

Szűz (08. 24.–09. 23.) A családi béke elég energiát ad
ahhoz, hogy szembenézzen a munkahelyi nehézségekkel. Tartsa szem előtt, hogy ha nem foglalkozik a kisebb
gondokkal, akkor azok gyorsan a fejére nőhetnek.

Bak (12. 22.–01. 20.) Hiába próbál nyom nélkül eltüntetni egy hibát, lesznek árulkodó jelek. Sok energiát
megspórolhat, ha nem próbál úgy tenni, mintha meg
sem történt volna a dolog, hanem vállalja a következményeket.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Kicsit csalódott, és saját magának okozta ezt a kiábrándultságot, amiért nem minden
úgy alakult, ahogyan azt eltervezte. Azonban még nincs
veszve semmi, kitartó munkával könnyedén célba érhet.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Amikor tényleg belelendül
a teendőkbe, sokkal gyorsabban halad, ezért nem érdemes sokáig keseregni a feladatok fölött. Vegyen egy
nagy levegőt, és kezdjen a tervei megvalósításához!

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Sok időt fektetett abba,
hogy megszervezzen valamit, és végül éppen azok elégedetlenkednek majd, akik a kisujjukat sem mozdították. Figyeljen ezért inkább azokra, akik elismerik a munkáját!

Rák (06. 22.–07. 22.) Válaszoljon őszintén, amikor
valaki a véleményét kérdezi, még akkor is, ha kellemetlennek hat a téma. Ha letagadja a problémát, akkor
megoldás sem fog születni, és ezért csak magát okolhatja.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Minden földi jóval elhalmozzák, így oka nem lehet a panaszra. Úgy érezheti azonban,
hogy hiányzik valami, és enélkül nem teljes a kép. Kön�nyen lehet, hogy olyanról van szó, amire csak ön találhat rá.

Halak (02. 20.–03. 20.) Gondolkodjon a megszokott
kereteken kívül, ugyanis ha el mer szakadni a biztonságot adó korlátoktól, talán kockáztat egy kicsit, és olyasmit fedezhet fel, amire eddig nem is gondolt volna.

