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Fesztiválnyertes filmcsemegékFesztiválnyertes filmcsemegék
Figyelembe véve az oktatási időszak-

kal megnövekvő utasforgalmat, szerdá-
tól új menetrend lép életbe az MVK-nál. 
A közlekedési vállalat a rendelkezésre 
álló anyagi forrásokból és az utazók visz-
szajelzései alapján igyekezett olyan me-
netrendet kialakítani, amely egyszerre 
próbál megfelelni a megszűnt állami tá-
mogatások miatti szűkösebb lehetősé-
geknek, valamint az utazási igényeknek.

Cikk a 2. oldalon

Új menetrend szeptembertőlÚj menetrend szeptembertől

ÚJ LAKÁSRENDELET,  ÚJ LAKÁSRENDELET,  
ÚJ BUSZOK MISKOLCONÚJ BUSZOK MISKOLCON

Paradigmaváltás: ez jellemezte az utóbbi évet a színház 
életében is. Nem feltétlenül csak a művészi igények men-
tén alakult az évad, sokkal inkább az alkalmazkodás állt 
a középpontban, azoknak a lehetőségeknek a keresése és 
kiaknázása, amiket a koronavírus megengedett.

Egyik ékes példája ennek 
az, hogy amíg év elején nem 
működött a teátrum, addig a 
nyár folyamán a munka ke-
rült előtérbe. Ennek megfe-
lelően – rendhagyó módon 
– gyakorlatilag egy kéthetes 
„nyári szünet” után nyitot-
ták meg az új évadot kedd 
délelőtt. A Miskolci Nem-
zeti Színház épp az évad-
nyitó társulati ülés napján, 
augusztus 24-én ünnepelte 
megnyitásának 198. évét. Az 

előző évet sajnos a járvány-
helyzet határozta meg, azon-
ban Béres Attila igazgató re-
ményét fejezte ki, hogy az 
idei egy „normál” évad lesz. 
A 12 bemutató mellett meg-
változott bérlettel is készült 
a teátrum: ezt azok válthat-
ják meg elsőként – augusz-
tus 26-ától szeptember 3-áig 
–, akik bemutatják a jegyiro-
dában a 2019/2020-as évad-
ra szóló bérletüket.

Folytatás a 7. oldalon

Sikeres évadra Sikeres évadra 
számítanakszámítanak

Rendkívüli közgyűlésen megszavazta végre a grémium az önkormányzati lakások bérletéről 
szóló rendeletet, így a várakozások szerint évtizedes adósságát törleszti a város azzal, hogy 
új alapokon egy modellértékű rendszert vezetnek be szeptember közepétől. 

A „romeltakarítás” jegyében 
rendeződni látszik a Búza téri 
piac helyzete: a korábbi, pe-
rekkel terhelt időszakot a háta 
mögött hagyva együttmű-
ködésre törekszik az önkor-
mányzat a másik tulajdonos-

sal, így akár a komfortérzetet 
is növelő fejlesztések kezdőd-
hetnek majd idővel. A DAM-
nál is mozgást tapasztal-
hatunk: jó esély van egy 10 
hektáros terület rendbetéte-
lére. És az MVK-val fennál-

ló közszolgáltatási szerződés 
módosításával egy újabb lé-
pést tett a város afelé, hogy 
elektromos buszokkal frissül-
jön a járműparkja. Az ülésen 
szó esett még egyebek mellett 
a diósgyőri sportélet városi tá-

mogatásáról, emléktáblát ál-
líthatnak a Miskolc-Belváro-
si Református Egyházközség 
alapító lelkipásztorának, de a 
városatyák szavaztak arról is, 
hogy a Miskolci Szakképzési 
Centrum Martin János Szakis-
kola és Készségfejlesztő Iskola 
fenntartója a jövőben a Nő a 
Siker Alapítvány legyen.

Folytatás a 3. oldalon

A város vezetése szakmai fórumot hívott össze: a ked-
di eseményen több mint húsz építész vett részt, akik az 
ITC-székház nemrégiben bejelentett bontásáról mondták 
el a véleményüket.

A fórum moderátora Mis-
kolc főépítésze, Szunyogh Lász-
ló volt, aki arra kérte kollégáit, 
hogy politikai szempontoktól 
mentesen, csak a szakmára tá-
maszkodva ítéljék meg, szük-
séges-e az épület lerombolása. 
Az a kérdés is felmerült, hogy 
az így keletkező városseb be-
gyógyítására tervezett park 
tényleg a legmegfelelőbb opció 
volna-e, és hogyan illeszkedne 
a város szövetébe.

A város legtekintélyesebb 
szakembereinek többsége 

egyértelműen a bontás el-
len érvelt – ha az Ybl-díjaso-
kat nézzük, akkor egyöntetű 

volt a vélemény. Összesen két 
építész jelezte, hogy számára 
nem hiányozna az ITC, ám ők 
is azt hangoztatták, hogy ez 
szubjektív vélemény, és szám-
ba kell venni a bontás mellett 
a székház egyéb felhasználási 
lehetőségeit is.

A szakmai fórum négy té-
marész köré épült:

– Milyen értéket képvisel a 
székház épülete? Milyen helye 
van Miskolc épített örökségé-
ben?

– Az épületnek milyen szere-
pe van a városképben, milyen 
hatása van saját környezetére, 
azon belül is kiváltképp a Mind-
szenti templomra, a belvárosi 
miliőre és a történelmi Avasra.

– Milyen az épület álla-
ga, állapota statikai és egyéb 
szempontok alapján? Milyen 
hasznosítási lehetőségei van-
nak a székháznak?

– A terület jövőjének kérdése, 
hasznosítási lehetőségei.

Folytatás az 5. oldalon

A miskolci építészek visszafognák a bontógolyótA miskolci építészek visszafognák a bontógolyót
Hirdetés

AA-MED Orvosi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.

honlap: www.aa-med.hu
E-mail: aamedkft@gmail.com

Intézményünkben lehetőség nyílik  
2021. május 10-étől 

elvégeztetésére.   Miskolcon egyedülállóan  a hét minden napján.  
Továbbá megnyitjuk  post-COVID-ambulanciánkat, ahol szakorvosi  

vizsgálattal és labordiagnosztikai vizsgálatokkal együtt  
kapunk képet az Ön állapotáról.  

Részletes információ és  időpont-egyeztetés  

a 06-30/691-88-89-es  
telefonszámon lehetséges.

SARS – CoV2 (COVID 19)  
Antigéngyorsteszt és COVID – 19  

ellenanyagvérteszt 

A CineFest idén is arra törekszik, 
hogy a magyar közönség a nem-
zetközivel egyidőben láthassa a vi-
lág legújabb és legszínvonalasabb 
filmjeit Miskolcon. A borsodi me-
gyeszékhelyen a nagy nemzetkö-
zi film fesztiválok díjazott alkotásait 
is bemutatják, a versenyprogram és 
a Kitekintő szekció is bővelkedik a 
fesztiválnyertes filmes csemegékben.

Cikk a 11. oldalon



Interjú Badány Lajos alpolgár-
mesterrel az MVK Zrt. új busza-
iról, a tömegközlekedés problé-
máiról és megoldásairól.

– Rendkívüli ülés keretében tár-
gyalta a közgyűlés az MVK Zrt. köz-
szolgáltatási szerződésének módosí-
tását. Mi tette ezt indokolttá?

– Sikeres pályázatot nyújtottunk 
be új, elektromos meghajtású buszok 
és az üzemeltetésükhöz szükséges 
töltőállomások beszerzésére. A tá-
mogatói okirat aláírásának feltétele 
volt a közszolgáltatási szerződés érte-
lemszerű módosítása. A közlekedési 
vállalat ezzel elindult a technológia-
váltás útján, hogy a fosszilis üzem-
anyagokat felhasználó gépjárműve-
ket lépésről lépésre 100 százalékban 
környezetbarát, elektromos meghaj-
tású buszokkal váltsa ki. A beruházás 
részét képezi a dekarbonizációs terv-
ben foglalt cselekvési programnak is. 
Ennek első lépése a gépjárműpark 
modernizálását szolgáló beruházás, 
amely során 70 százalékos állami tá-
mogatást értünk el. Igen jó hír ez an-
nak ismeretében, hogy az előző, gáz-
üzemű buszbeszerzésnél mindössze 
20 százaléknyi állami támogatást si-
került kiharcolnia a korábbi város-
vezetésnek, mely beruházás lízing-
díjai a mai napig súlyosan terhelik az 
MVK Zrt gazdálkodását.

– Milyen megfontolásból indítot-
ták el az új beszerzést, mikor problé-
mát okoz a napi üzemeltetés anyagi 
fedezetének biztosítása is?

– Tény, hogy a vállalat igen súlyos 
finanszírozási problémákkal küzd. 
Ennek döntő részét az előző város-
vezetés által felhalmozott több mint 
4 milliárdnyi adósság teszi ki, ehhez 

társult a 2020-tól elvont, mintegy 
480 milliós kormányzati támogatás, 
nem beszélve a járványhelyzet okoz-
ta bevételkiesésről, amely ez évre 
tervezhetően félmilliárd forint körü-
li összeg. Mindez a működőképes-
ség határára sodorta a közlekedési 
vállalatot, melynek következménye-
it a miskolci lakosság is érzékeli. Vi-
szont nem tehetjük meg azt, hogy 
hagyjuk a jelenlegi gépjárműparkot 
teljesen leamortizálódni, az életcik-
lusuk végére ért dízelbuszok lecseré-
lése nem tűrhet halasztást. Másrészt, 
ha modernizáljuk a közösségi köz-
lekedést, olcsóbbá tesszük a járatok 
fenntartását is. Ezzel – reményeim 
szerint – megkezdődhet a romelta-
karítás, amelynek eredményekép-
pen gazdaságosan üzemeltethető, 
komfortos és környezetbarát buszok 
kerülnek forgalomba.

– A miskolciakat érthetően foglal-
koztatja a szeptembertől életbe lépő új 
menetrend. Mit tudhatunk erről?

– A tanulmányi időszak megnö-
vekedett utazási igényeit járatsű-

rítésekkel igyekszünk biztosítani. 
Több korrekciót is végrehajtottunk 
a menetrendben, amelyek a lakos-
sági bejelentések során fogalma-
zódtak meg. Például az utolsó vo-
nat beérkezését követően még egy 
villamosjáratot indítunk, valamint 
újra közlekedik majd a Vasgyárhoz 
betérő 2-es villamos. Természete-
sen a városvezetés abban érdekelt, 
hogy újra a miskolciak által elvárt 
minőségű legyen a közösségi köz-
lekedés szolgáltatási színvonala, de 
felelősségteljesen csak annyi pénzt 
tudunk költeni rá, amennyi rendel-
kezésre áll. A pályázatok során el-
nyert és kompenzáció útján bizto-
sított pénzügyi források úgymond 
„felpántlikázott” pénzek, kizárólag 
arra a célra fordíthatók, amelyre 
a kormány engedélyt ad. Ezek pe-
dig nem a működés finanszírozását 
szolgálják. Az elmúlt két év bebi-
zonyította azt, hogy az állam nem 
vonulhat ki a közösségi közlekedés 
központi támogatásából, mert az 
érintett önkormányzatok jelen gaz-

dasági helyzetben azt nem képesek 
kigazdálkodni.

– Milyen egyéb intézkedéseket ter-
veznek a hatékonyabb működtetés 
biztosítása érdekében?

– Egyrészt a közlekedési vállalat 
szervezeti felépítését szükséges fe-
lülvizsgálni, feltárni az ott meglé-
vő esetleges belső erőforrásokat, és 
azokat indokolt átcsoportosítások-
kal a lehető legtakarékosabb gaz-
dálkodás szolgálatába állítani. Ez 
más városok példája nyomán akár 
egy teljes strukturális átszervezést 
is eredményezhet. Másrészt szük-
séges a jelenlegi vonalhálózat átala-
kítása is, amely a felmerülő utazási 
igények költséghatékonyabb kiszol-
gálását teszi lehetővé. Fontos szem-
pont a járatok pontos összehango-
lása is, hogy a rendelkezésünkre 
álló gépjárműállományt optimáli-
san használhassuk ki. Ezek feltárá-
sára a közlekedési vállalat szakem-
berein túl független, külsős cégeket 
is megbíztunk, várjuk a pozitív ja-
vaslatokat.

Aktuális
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Szeptember 1-jétől új me-
netrend lép életbe az MVK 
Zrt.-nél – tájékoztatta szer-
kesztőségünket a közlekedé-
si vállalat pénteken.

Figyelembe véve az okta-
tási időszakkal megnövek-
vő utasforgalmat, szerdától 
többletautóbusz-járatok köz-
lekednek az iskolakezdéssel 
össz hangban az 1/1B-s, 3/3A-
s, 6-os, 7-es, 14-es, 16-os, 19-
es, 20-as, 29-es, 32-es, 34-es, 
35-ös autóbuszvonalakon, 
továbbá a tanszüneti menet-
rendhez képest reggel 4 és 9 
óra között 28 többletjárat in-
dul, míg a délutáni csúcsidő-
ben, 13 és 18 óra között 49 
többletjárat biztosítja a köny-
nyebb eljutást a tanintézmé-
nyekből. Az egyetemi tan-
évkezdéshez igazodva pedig 
szeptember 6-ától újra közle-
kednek a 22-es autóbuszok.

A közlekedési vállalat foly-
tatja a menetrendi indulási 
időpontok összehangolását, 
ennek következtében válto-
zik a 68-as autóbuszok me-

netrendje a Bükkszentlászlón 
élő utasok érdekében; a Re-
pülőtérről 05:00-12:00 között, 
Miskolctapolcáról pedig a 
12:15-17:45 között induló va-
lamennyi 20-as autóbuszjárat 
érinti az Egyetemváros vég-
állomást. Az egyetemi szor-
galmi időszakban újra köz-
lekednek a 22-es autóbuszok, 
azonban a Centrum végállo-
más irányába kibővített útvo-
nalon szállítják az utasokat. 
Az Egyetemvárosból indul-
va a Népkertig változatlan az 
útvonaluk, majd a Villany-
rendőr–Hősök tere–Petőfi tér 
(14-es autóbusz) megállóhe-
lyek érintésével közlekednek 

a járatok. Szorgalmi időszak-
ban munkanapokon ismét 
közlekedik a 2-es villamos. 
Amikor nem közlekedik, ak-
kor helyette az Újgyőri főtér 
és a Vasgyár között közlekedő 
autóbuszok vehetők igénybe 
villamosbérlettel, illetve a pa-
pír alapú jegy másik végének 
érvényesítésével. 

A martinkertvárosi „Y-híd” 
építésének részeként három-
sávos körforgalmat alakíta-
nak ki a Király és a Vörösmar-
ty utca kereszteződésében. A 
munkálatok miatt változik 
a közlekedési rend a Vörös-
marty utcán a Soltész Nagy 
Kálmán utca és a 3-as főút 

közötti szakaszon úgy, hogy 
a 3-as főút felől nem lehet 
majd behajtani. A Vörösmar-
ty Mihály utcát érintő változás 
miatt szeptember 1-jétől mó-
dosul a 3A-s és 24-es járatok 
közlekedése. A 3A-s autóbusz 
hosszabb útvonalon közle-
kedik a Repülőtér–Berzsenyi 
Dániel utca szakaszon: a Re-
pülőtér és a Búza tér között a 
24-es autóbusz útvonalán jár. 
Fontos változás az utasok szá-
mára, hogy a Búza tér végál-
lomás helyett erre a járatra a 
24-es autóbusz Búza tér meg-
állóhelyén (a görögkatolikus 
templomnál) vagy a Búza tér/
Zsolcai kapu megállóhelyen 
(az 1-es autóbusz megállóhe-
lye) lehet fel-és leszállni. Az 
autóbusz nem megy be a Búza 
tér végállomás területére, te-
hát vagy a Búza tér/Zsolcai 
kapu megállóhelyen lehet fel-
, illetve leszállni, vagy a Búza 
tér mögött, a 24-es autóbusz 
megállóhelyén. Szeptember 
1-jétől ugyanannyi járat indul, 
mint korábban, viszont az in-
dulási időpontok változnak. 

ÚJ MENETREND SZEPTEMBERTŐL ÚJ MENETREND SZEPTEMBERTŐL 

Romeltakarítás  Romeltakarítás  
és modernizáció és modernizáció 

Badány Lajos: „A közlekedési vállalat elindult a technológiaváltás útján”

A helyi iparűzési adó mértékének felére tör-
ténő csökkentésével, a gépjárműadó elvonásá-
val, valamint az ingyenes parkolások további, 
2021 első öt hónapjában történő fenntartásá-
val jelentős mértékű bevételkiesés keletkezett a 
helyi önkormányzatoknál, így Miskolc önkor-
mányzatánál is. Az elvonások miatt a helyi 
közösségi közlekedési szolgáltatás megrende-
lőjének, Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának pénzügyi mozgástere jelentősen 
korlátozott. Ezáltal veszélybe került a közös-
ségi közlekedési szolgáltatás bevétellel nem fe-
dezett, indokolt költségeinek ellentételezése is. 
Az MVK Zrt. mint helyi közösségi közlekedé-
si szolgáltató által szállított utasok száma és 
így a jegy- és bérletértékesítésből származó be-
vétel közel 30 százalékos mértékben csökkent 
2021 január-július hónapban a vírusterjedés-
sel nem érintett 2019-hez képest. Ebben a ví-
rusterjedés időtartama és így a veszélyhelyzeti 
intézkedések fennállásának ideje alatt javulás 
nem várható, hiszen a veszélyhelyzet fennál-
lása alatt az egészségügyi és rendvédelmi dol-
gozók továbbra is ingyenesen használhatják 
a közösségi közlekedési eszközöket. Az ingye-
nes utazások biztosítása a várható közel 1000 
millió forint bevételkiesésből éves szinten 364 
millió forintot jelent.

A helyi közösségi közlekedés fenntartását 
tovább nehezíti, hogy annak központi forrás-
ból történő állami támogatása 2020-ban meg-
szűnt, ez önmagában közel 500-500 millió fo-
rint bevételkiesést jelent 2020-2021-re.

Miskolc város csökkenő bevételeinek ellen-
súlyozása és növekvő kiadásainak csökkentése 
érdekében a bevétellel nem fedezett, indokolt 
költségeket az MVK Zrt. úgy kívánta mérsé-
kelni, hogy többször módosított menetrendet, 
és a járványügyi intézkedésekkel és korláto-
zásokkal arányos intézkedéseket vezetett be. 
Ezen intézkedések mellett is azonban 2021 
folyamán további 700 millió forint bevétel-
lel nem fedezett, indokolt költsége keletkezik, 
amelynek megtérítése a vonatkozó törvényi 
előírások alapján az önkormányzat feladatát 
képezi. Tekintettel arra, hogy az önkormány-
zat erre saját erőből nem képes, ezért a hi-
ányzó összeget, támogatás formájában a kor-
mánytól várja.

Bazin Levente szeretné 
rendbe tenni a perece-
si szabadtéri színpadot, 
ebben kéri a miskolciak 
segítségét.

Vasárnap 9 órakor kezdő-
dik a program. Az önkor-
mányzati képviselő emlé-
keztetett, 2010-ben – szintén 
közösségi munkával – épült 
újra a szabadtéri színpad Pe-
recesen, az önkormányzat 
támogatásával.

– Most ismét szükségessé 
vált a színpad támfalának és 
a padoknak a tisztítása és fes-
tése – mondta Bazin Leven-

te, hozzátéve: a munkát az is 
indokolja, hogy jövő héten, 
szeptember 4-én, vasárnap 
bányásznapi koszorúzást és 
megemlékezést tartanak Pe-
recesen 2 órától, az ünnepsé-
gen a színpadot is használják 
majd: fellép mások mellett 
a Perecesi Bányász Koncert 
Fúvószenekar, de más prog-
ramok, ünnepi beszédek is 
várják az érdeklődőket.

A színpad felújítását az 
Otthon Építő Miskolc, a vá-
ros önkormányzata és a Bá-
nyász Kulturális Egyesület 
támogatta.

Kujan István

Közösségi munkára  Közösségi munkára  
hív a képviselőhív a képviselő

Szeptember 4-én tartják a bányásznapi megemlékezést



Újra a közgyűlés elé került a 
lakások bérletéről szóló ön-
kormányzati rendelet meg-
alkotása, és újabb lépést tett 
a város elektromos buszok 
beszerzése ügyében is.

Folytatás az 1. oldalról
Első napirendi pontként 

máris az egyik legfontosabb 
rendelettervezet került terí-
tékre: az önkormányzati la-
kásrendszer reformját az elő-
ző közgyűlésen nem sikerült 
„átvinni”, most újratárgyalták 
a képviselők. A többség támo-
gatta (a Fidesz-KDNP nemmel 
szavazott), így szeptember má-
sodik felétől új, speciális pá-
lyázati formákkal indulhatnak 
a lakáspályázatok. Az új sza-
bályozásnak köszönhetően – a 
már megszokott piaci és költ-
ségelvű pályázatok mellett – 
külön pályázhatnak a fiatalok 
és a nyugdíjasok. A város ve-
zetése elkötelezett a magasan 
kvalifikált, szakképzett fiatalok 
támogatásában, és az elván-
dorlás megállításában jelentős 
tényező lehet a megfizethető 
lakhatás biztosítása. Szakem-
berekkel kidolgoztak egy rész-
letes értékelési szempontrend-
szert is, ami objektív mutatók 
segítségével segít kiválasztani a 
megfelelő bérlőt. Szintén ren-
delkezik a rendelettervezet az 
óvadéki díjról: csak az új bér-
lőknek kellene egy összegben 
befizetniük a hathavi kauciót. 
Heves vita alakult ki az elő-
terjesztés kapcsán: a Velünk a 
Város képviselői modellértékű 

rendeletről beszéltek, amit a 
szakma is elismer, az ellenzék 
szerint viszont „nem teszi át-
láthatóbbá, élhetőbbé, sokkal 
jobban elérhetővé” a pályáza-
ti rendszert, és hiányolták a 
szankcionálást is. Simon Gá-
borék azzal riposztoztak, hogy 
évtizedes adósságát törleszti 
most a város a lakók felé, az 
előző 9 évben meghonosodott 
rendszer nem működött meg-
felelően.

Valami „megmozdult” a 
DAM ügyében is, egy cég 
ugyanis vállalta egy 10 hek-
táros terület szabályozásának 
rendezését. Egy építészirodá-
val elkészíttettek egy tervet, 
ami tartalmazza egyebek mel-
lett az utak szabályozását, az 
építési övezetek lehatárolását, 
az építési előírásokat. Mind-
ez azt jelenti, hogy fejlesztések 
indulhatnak meg. Az ellen-
zék egységes fejlesztési tervet 
követelt mind a 130 hektárra, 
a Velünk a Város részéről vi-
szont elhangzott, a DAM egy 
„szabályozatlan folt” a város-
ban, de a fenti tervekhez már 

a kormányhivatal és az állami 
főépítész is hozzájárult, így a 
területet rendezni tudják.

Ahogy a Búza téri piac kap-
csán is konszolidálódhat a hely-
zet. Az önkormányzat együtt-
működési megállapodást kíván 
kötni a Miskolci Piac Zrt. tu-
lajdonosi körével, ennek ér-
dekében bizonyos területeket 
kivonnak az önkormányzati 
törzsvagyonból. A Fidesz félel-
me az, hogy akár meg is szűn-
het a piac, ezt azonban a város 
vezetői határozottan visszauta-
sították. Sőt a döntés fejleszté-
si lehetőségeket rejt magában 
véleményük szerint. Korábban 
pereskedésre 100 millió forint 
közpénzt költött el a város, ezt 
a „gyakorlatot” is megszüntet-
ték most.

Az MVK sikeresen pályázott 
környezetkímélő, elektromos 
autóbuszok beszerzésére, és a 
töltőinfrastruktúra kiépítésére. 
A projektet közel 1,5 milliárd 
forinttal támogatja az állam. 
Ehhez módosítani kellett az 
önkormányzat és a közlekedési 
vállalat közötti közszolgáltatá-

si szerződést. Az ellenzék üd-
vözölte a 10 új elektromos busz 
beszerzését, de kritizálta a já-
ratsűrűséget. A városvezetés 
azzal érvelt, hogy a források 
jelenleg ennyit engednek meg, 
de már például a szeptember-
ben életbe lépő új menetrend 
is javulást hoz. Felrótták az 
előző városvezetésnek, hogy 
hitelből kellett finanszírozni 
a miskolci közösségi közleke-
dést, és ennek terheit a mai na-
pig nyögi a város.

A közgyűlésen döntés szü-
letett még arról, hogy Enye-
dy Andor, a Miskolc-Belvárosi 
Református Egyházközség ala-
pító lelkipásztora emléktáblát 
kap a Palóczy utcában. A diós-
győri sportéletet pedig 2022-
24. között évente 100 millió 
forinttal támogatja az önkor-
mányzat. Végül arra is igent 
mondtak a városatyák, hogy az 
MSZC átadja a Nő a Siker Ala-
pítványnak a Miskolci Szak-
képzési Centrum Martin János 
Szakiskola és Készségfejlesztő 
Iskola fenntartói jogait.

Kujan István
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Módosította a közgyűlés az 
MVK közszolgálati szer-
ződését, amibe bekerült 
egy korlátozó szabály. Ezt 
értelmezte félre a Fidesz 
a Velünk a Város-frakció 
szerint.

A módosítás az elnyert 
e-busz pályázat miatt vált 
szükségessé. A várost vezető 
frakció pénteki közleményé-
ben rámutatott, a szerződés-
be – a Zöld Busz program-
bizottság kifejezett kérésére 
– bekerült egy „fék”, egy kor-
látozó szabály, amely a kö-
zösségi közlekedés esetleges 
kiszervezését maximum 50 
százalékban határozza meg. 
Ez egy szerződésbeli kité-
tel, amely nem megenged, 
hanem korlátoz. A törvény 
ugyanis ennél többet enged.

– Ahogy a vicc is tartja: 
nem Moszkvában, hanem 
Szentpéterváron, nem foszto-
gattak, hanem osztogattak..., 

csak majdnem sikerült va-
lós dolgot állítania a miskolci 
Fidesznek, de végül nem jött 
össze. Azért még mindig meg 
tudnak minket lepni. Hazug-
ság tehát, hogy a buszjáratok 
50 százaléka magánkézbe 
kerülhet. Ez egy, a szöveg-
környezetéből kiragadott, a 
miskolci Fidesz által félrema-
gyarázott mondat. Javasoljuk 
tehát képviselőiknek az értő 
olvasás elsajátítását vagy leg-
alább az igazmondást.

A csütörtöki rendkívüli 
közgyűlésen az MVK köz-
szolgálati szerződésének 
módosítását is tárgyalta a 
grémium. Mint ismert, a köz-
lekedési társaság sikeresen 
pályázott környezetkímélő, 
elektromos autóbuszok be-
szerzésére, és az ehhez kap-
csolódó töltőinfrastruktú-
ra kiépítésére. A több mint 2 
milliárdos projektet közel 1,5 
milliárd forinttal támogatja 
az állam.

„Nem fosztogattak, „Nem fosztogattak, 
hanem osztogattak…” hanem osztogattak…” 

FONTOS ELŐTERJESZTÉSEKET FONTOS ELŐTERJESZTÉSEKET 
FOGADOTT EL A KÖZGYŰLÉS FOGADOTT EL A KÖZGYŰLÉS 

SIMON GÁBOR  
(Velünk a Város) frakcióvezető:

– Óriási a túljelent-
kezés az önkormányza-
ti bérlakásoknál, a sza-
bályozás viszont nem 
volt eléggé követhető és 
objektív. Ezért egy rész-
letes, többoldalas pon-
tozás lép életbe. Tartal-
mazza még az elfogadott 
lakásrendelet, hogy a már meglévő bérlőink-
nek nem kell feltölteni az óvadékot. Modellér-
tékű a szabályozás, több nagyváros számára 
is jól használható. Miközben továbbra is fon-
tos, hogy az üresen álló lakások felújításával 
minél többet vonjunk be a gazdálkodásba. 
A Búza téri piac tulajdonosai között koráb-
ban pereskedésig fajult a helyzet, a háborús-
kodás már a cég működését is veszélyeztette. 
Így aztán nem volt lehetőség a fejlesztésre, tíz 
év alatt nem történt beruházás a viták mi-
att. Részletes megállapodás jött létre annak 
érdekében, hogy a piac biztonságosan mű-
ködjön, és fejleszteni lehessen, a tárgyalások 
sikerrel zárultak. Nagyon fontos, hogy önma-
ga senki nem hozhat döntést a tulajdonosok 
közül, például nem adhat el ingatlant a cég, 
csak egyhangú döntéssel; hitelt szintén csak 
így vehet fel, és elővásárlási jogot is kikötöt-
tünk, a tudomásunk nélkül más partner nem 
jöhet be. A bérleti díj is egyhangú döntéshez 
van kötve. A DAM esetében is elkötelezettek 
vagyunk a rendezés mellett, de a probléma-
halmazt egyben nem lehet rendbe tenni, csak 
szisztematikus munkával. Ezért támogattuk 
azt a befektetőt, aki a saját részét vállalta: egy 
építészirodával elvégeztette a terület jogi sza-
bályozását, amit a testület elfogadott.

NAGY ÁKOS 
(Fidesz) frakcióvezető: 

– A lakásrendelet 
kapcsán a Fidesz ál-
láspontja egyértelmű: 
nem fogunk támogatni 
semmit, ami népnyú-
zó módon a miskolciak 
terheit növeli. A balol-
dali városvezetés több 
száz százalékos bérlet-
idíj-emelést vezet be, jogellenesen kauci-
ót akart kényszeríteni a miskolciakra, és a 
határozat részleteiben sem foglalkozik az-
zal, hogy az önkormányzati bérlakásokkal 
jutalmazott, „fészekrakó”-típusú szemé-
lyeket hogyan fogja eltávolítani, így a sza-
bálykövető többség ismét rosszul jár majd. 
Megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy a mis-
kolci baloldal ismét a Búza térrel trükkö-
zik, hiszen kiengedte a törzsvagyonból azt 
az ingatlant, ahol a piac működik. Ismerve 
azt, hogy a város vezetése hogyan gazdál-
kodik a köz vagyonával, komoly és meg-
alapozott azon aggodalmunk, hogy a piac 
hamarosan megszűnhet. A közösségi köz-
lekedéssel összefüggő előterjesztés lehető-
vé teszi, hogy a szolgáltatás működtetése 
nagymértékben alvállalkozók kezébe ke-
rüljön, miközben a színvonal egyre romlik. 
Az óránként érkező járatok, a teljes káosz, 
ami a baloldali városvezetésnek köszön-
hetően ma a miskolci tömegközlekedést 
jellemzi, nem szolgálja az itt élők érdekét, 
ugyanakkor üdvözöljük azt, hogy a kor-
mány támogatásával elektromos buszokat 
szereznek be, hiszen a város környezeté-
nek védelméért valamennyien felelősek va-
gyunk.

MOLNÁR PÉTER 
(KDNP) frakcióvezető:

– A lakások bérleté-
ről szóló önkormány-
zati rendelettel kapcso-
latban továbbra is az 
a véleményünk, hogy 
nem lett volna szabad 
emelni a bérleti díjakat 
tavaly. Ezért nem tá-
mogattuk a rendeletet. 
Véleményünk szerint azért van az önkor-
mányzati bérlakásállomány, hogy segítsé-
get tudjon nyújtani a jogosult rászorulók-
nak. A Búza téri piacot meg szeretnénk 
védeni a vevők és az árusok érdekében is. 
Azzal, hogy az értékes területet kivonta a 
törzsvagyonból a városvezetés, akár ve-
szélybe is kerülhet a piac és a nagy parkoló 
területe is. Mivel ez a piac Miskolc éléskam-
rája, nem szabad ott lehetetlen helyzetet 
létrehozni. Az MVK-s előterjesztés kapcsán 
elmondtam, hogy az autóbuszflotta dekar-
bonizációs céljait támogatjuk, mert a kar-
bonsemlegesség céljait szolgálja. A környe-
zet védelme nagyon fontos. Örülünk, hogy a 
kormány támogatásának köszönhetően 10 
elektromos buszt tud majd beszerezni a vá-
ros. De rámutattunk a közgyűlési vitában, 
hogy katasztrofális a menetrend, nagyon 
megritkította a városvezetés a járatszámo-
kat, drága a vonaljegy, ezért sokan autóba 
ülnek. Pedig kapott a város több milliárd fo-
rint kormányzati támogatást. Kértük, hogy 
az iskolakezdésre és az egyetemi indulásra 
sűrítsék a járatokat. Az ingatlanok értéke-
sítését nem támogattuk, mint ahogy a Hol-
ding felügyelőbizottságának és igazgatósá-
gának bővítését sem.

„Miskolc vezetése mindent megtett annak 
érdekében, hogy a Dél-Kiliánba tervezett 
orvosi rendelő a lehető legkevesebb zöld 
felületet vegye el az ott lakók elől és megta-
lálta a lehetőséget arra, hogy az rendelőhöz 
szükséges parkolók ne a játszótér helyén 
jöjjenek létre. Így a liget és a játszótér to-
vábbra is az ott lakók zöld övezete marad” 
– fogalmaz közleményében a városháza.

A fejlesztés kapcsán fontos azonban látni, 
hogy a jelenlegi orvosi rendelő a jelenlegi sza-
bályozások szerint nem alkalmas funkciójá-
nak ellátására, így annak csak korlátozott ide-
ig lehetséges meghosszabbítani az engedélyét.

– Az Európai Unió a következő ciklusban 
előreláthatólag nem biztosít majd forrást ilyen 
típusú egészségügyi intézmények felújítására, 
építésére, így az új orvosi rendelőt minél ha-
marabb el kell kezdeni felépíteni, a már ko-
rábban jóváhagyott terveket csak annyiban 
módosítva, amely nem lehetetleníti el a pro-
jekt megvalósítását, különben a dél-kiliániak 
rövidesen ellátás nélkül maradhatnak – hang-
súlyozzák. A tervezési szakasz már két éve vé-
get ért, így a folytatást illetően a város számára 
mindössze két lehetőség maradt: vagy elkészül 
egy új rendelő a Dél-Kiliánban vagy rövidesen 
semmilyen intézmény nem marad a területen.

„Meggyőződésünk, hogy az önkormányzat 
az ügyben a lehető legjobb döntést hozta, hi-
szen az új rendelő is megvalósul és a zöld kör-
nyezet jelentős része is megmarad a Dél-Ki-
liánban.”

Az önkormányzati lakásrendszer reformját az előző közgyűlésen nem sikerült „átvinni”, most újra-
tárgyalták a képviselők. Fotó: Mocsári László

A mókus-liget A mókus-liget 
tovább él tovább él 



A DK országgyűlési elő-
választási képviselőjelöltje 
csütörtöki sajtótájékozta-
tóján arról beszélt, hogy az 
előző városvezetés megfe-
ledkezett a diósgyőri vá-
rosrészről, egyebek mellett 
annak közlekedési fejlesz-
téséről. Megválasztása 
esetére megígérte: javítani 
fog a terület megközelíthe-
tőségén.

Az országgyűlési elővá-
lasztási képviselőjelölt „elfe-
ledett városrésznek” nevezte 
Diósgyőrt, a B.-A.-Z. megyei 
2. választókerületet. Mint 
mondta, megszűnt a sürgős-
ségi ellátás és a kórház, to-
vábbra is zárva a fürdő a vár 
lábánál, illetve nem épült 
meg az ígért bevásárlóköz-
pont sem a Sportliget helyén, 
ami továbbra is üresen álló 
terület. Mindezért az előző 
városvezetést teszi felelőssé 
Hegedűs Andrea.

„Az Orbán-kormányhoz 
hű, fideszes előző városve-
zetés egyszerűen elfelejtette 
Miskolc közlekedési infra-
struktúra-fejlesztését” – foly-
tatta. Majd azzal vádolta az 
említett grémiumot, hogy in-
kább „a haveroknak” adtak át 
pénzeket a soha meg nem va-

lósult, több mint 1 milliárd fo-
rintba került közútfejlesztési 
tervek megrendelésén keresz-
tül. Ezekben szerepelt egye-
bek mellett a körvillamos, a 
tram-train, az északi és déli 
terelő vagy éppen a Varga-
hegy-elkerülő megvalósítása.

Az elmaradt fejlesztések 
felsorolása után arra tért át 
az országgyűlési előválasz-
tási képviselőjelölt, hogy mi-
lyen nehéz Diósgyőr közúti 
megközelítése a forgalmas 
belvárosi csomópontok mi-
att, amelyek lassítják a köz-
lekedést. Szerinte az ideérke-
ző turisták ezt nem érzékelik 
az itt eltöltött rövid idő alatt, 
azonban a városrész lakosai 
naponta szembesülnek vele. 
„Nehéz a városba bejutás Di-
ósgyőrből és nehéz a vissza-
érkezés” – fogalmazott.

Úgy látja, a problémá-
kat azok a tényezők okoz-
zák, hogy „kicsi az útvonal 
áteresztőképessége és lakó-
területeket is érint”. Emiatt 
nem halogatható tovább a 
cselekvés. Hegedűs Andrea 
arra kéri a városlakókat, a 
választáson támogassák őt, 
hogy elkezdődhessen a fej-
lesztés.

Ennek megvalósítását 
több ütemben látja. Négysá-
vúvá bővítené a Futó utcát, 
és a Tapolcai elágazáshoz 
körforgalmat építene, akár-
csak az Egyetemi elágazás-
hoz. A 2505-ös utat, amely 
a Vargahegy elkerülését 
tenné lehetővé, létrehozná, 
valamint „bekapcsolná a 
körforgalomba az LKM te-
rületét”.

KCs

Hétfőn elindult az elővá-
lasztásra történő ajánlások 
gyűjtése, az Avason tartott 
sajtótájékoztatót Jakab Pé-
ter és Szilágyi Szabolcs.

Jakab Péter bejelentette: a 
106-ból 47 választókörzet-
ben indítanak jelöltet, mert 
ezekben „mi vagyunk a meg-
oldás”. A többi 59-ben más 
pártok jelöltjeit – például a 
Borsod II-esben a dk-s Hege-
dűs Andreát –, illetve civileket 
támogatnak. A megye I-esben 
pedig a jobbikos Szilá gyi Sza-
bolcs mögé sorakoznak fel tel-
jes mellszélességgel.

– Vele készen állunk arra, 
hogy legyőzzük a Fidesz je-
löltjét, és hogy lebontsuk az 
Orbán-rendszert. És készen 

állunk arra is, hogy utána 
együtt építsük fel a szabadság 
és a jólét Magyarországát.

Jakab Péter véleménye sze-
rint hazánknak új kormányra 
van szüksége, olyanra, amely 
egyebek mellett véghez viszi 
az elszámoltatást, és csatlako-
zik az Európai Ügyészséghez.

– Olyan kormány kell, amely 
nem le-, hanem meghallgat; 
amelyik nem a kilakoltatást 
támogatja, hanem a lakhatást; 
amelyik nem a keleti vendég-
munkásokban hisz, hanem a 
nyugati bérekben; nem leépíti 
az egészségügyet, az oktatást, 
hanem modernizálja.

– Szabadságot és jólétet 
minden magyarnak. A Jobbik 
ezt kínálja a magyaroknak – 
ezt már Szilágyi Szabolcs or-

szággyűlési előválasztási je-
lölt mondta. Programjából 
most két dolgot emelt ki, a 
hangsúly ezúttal a közbizton-
ság javításán volt.

– Ehhez kellő számú, tettre 
kész, motivált rendőrre van 
szükség. Az nem megoldás, 
ha csak kitartást kívánunk 
nekik, vagy ha megtiltjuk ne-
kik a leszerelést: vonzóvá kell 
tenni a rendőri pályát, példá-
ul azzal, hogy javítjuk a mun-
kafeltételeket, és rendezzük a 
rendőrök bérét, illetményeit.

Emellett a képviselőjelölt 
a panelprogram folytatását 
is célul tűzte ki, amennyiben 
bekerül a parlamentbe. Ezzel 
meglátásuk szerint „valódi 
rezsicsökkentést lehet elérni”, 
és a jobb energiahatékonyság 
miatt a környezetünket is ke-
vésbé terhelnénk.

– Azért vállaltam a jelöltsé-
get, hogy ne dönthessenek újra 
a miskolciak feje fölött, hogy a 
városnak valódi érdekképvise-
lete legyen. Véleményem sze-
rint a helyi fideszes országgyű-
lési képviselők nehéz helyzetbe 
hozták Miskolcot és az MVK-t, 
amikor megszavazták a nor-
matív támogatás megvonását a 
közlekedési vállalattól – fogal-
mazott Szilágyi Szabolcs.

KI

A korábbi években indított 
Salkaházi Sára programot 
nem csak életben tartja Mis-
kolc önkormányzata, de a 
lehetőségekhez mérten fej-
leszti, bővíti is azt.

A részletekről sajtótájékoz-
tatón számoltak be hétfőn a 
városházán.

– Valljuk, hogy meg kell be-
csülni azokat a polgárokat, akik 
sokat tettek Miskolcért – hang-
súlyozta Veres Pál polgármester. 
– A támogatás összegét évente 10 
százalékkal emeljük, de az anyagi 
segítségen túl a közösségek épí-
tését is fontosnak tartjuk. Éppen 
ezért azt is vállaltuk, hogy évente 
legalább négy ingyenes kulturális 
programot is biztosítunk a nyug-
díjaskorúak számára.

Az elmúlt egy-másfél évben 
a világjárvány miatti szigorí-
tások nehezítették a Salkaházi 
programok megrendezését is, 
de amint a városnak lehető-
sége nyílt, újra rendezvények-
kel kedveskedett az időseknek. 
Ilyen például a Dr. Hilscher 
Rezső Szociális Közalapítvány 
által szervezett Szépkorúak 
Film klubja, ami júliusban in-
dult el, és egészen novemberig 
várja a filmkedvelő nyugdíja-
sokat minden hónap utolsó 
hétvégéjén. A rendezvénynek 
a Művészetek Háza Uránia Art 
moziterme ad otthont. A soron 
következő vetítések augusztus 

28-án és 29-én, egyaránt 14 
órától lesznek.

– A sorozatban olyan filme-
ket válogattunk össze, amik 
a szépkorúak érdeklődésére 
számot tartanak – mutatott rá 
Bíró Tibor, a CINE-MIS Non-
profit Kft. ügyvezetője, hoz-
zátéve: az olyan, klasszikus-
nak számító alkotások mellett, 
mint amilyen az eredeti Me-
seautó vagy a kultikus Körhin-
ta, kortárs vígjátékokat is mű-
sorra tűznek.

Ezt a programot is a Mis-
kolc Város Kultúrájáért Köz-
alapítvánnyal együttműködve 
indították el. Kapusi Szabolcs 
kuratóriumi elnök ismertette, 
tavaly novemberben újjáala-
kult a közalapítvány, feladatuk 
lett, hogy a „Minőségi kulturá-
lis és közösségi nagyrendezvé-

nyek az aktív 60 év feletti szép-
korú közönség számára” című 
pályázatot levezényeljék. Mis-
kolci kulturális és művészeti 
intézményeket vontak be, szín-
házi előadások, szimfonikus 
koncertek is színesítik a prog-
ramot, a Gárdonyiban pedig 
blues-, jazz- és rockkoncertek 
várják majd a nyugdíjasokat.

A programokon való rész-
vétel feltételekhez és regiszt-
rációhoz kötött, ezt a Miskol-
ci Kulturális Központ (MKK) 
koordinálja. Majorné Bencze 
Tünde ügyvezető elmondta, 
jegyeket három helyszínen: 
az Ifjúsági Házban, az Ady-
ban, valamint a Rákóczi utca 
2. szám alatt található közpon-
ti jegyirodában lehet átvenni, 
hétköznapokon 11 és 17 óra 
között.

Kellemes kikapcsolódást 
ígér a nyugdíjasok számára 
a kedden megnyílt Miskol-
ci Kamarazenei Nyár is. A 
programvezető Flach Antal 
felidézte, a koncertsorozat 
„nagykorú” lett, hiszen az el-
sőt 18 évvel ezelőtt rendezték 
meg.

– Programunk a magyar 
nemzeti műzenét reprezentál-
ja. Ilyen konstrukcióban egye-
dülálló az egész országban – 
hangsúlyozta, hozzátéve: ez a 
rendezvény is ingyenesen lá-
togatható, és regisztrálni sem 
kell előzetesen. Az első nap 
programjában a nemzet hege-
dűse, Reményi Ede szerepelt, 
ez egy DVD-bemutatóval kí-
sért hangverseny volt a Zene-
palotában.

Kujan István
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A távhőszolgáltatásban 
dolgozó ügyfélszolgálato-
sok szakmai megméretteté-
sét 2020-ban a miskolciak 
nyerték, ezért ők a házigaz-
dái az idei versenynek.

A távhőszolgáltatók ügy-
félszolgálatainak országos 
közössége tavaly indította 
útjára a versenyt, amelynek 
célja a közösségépítés mel-
lett a jógyakorlatok átadása 
– ezáltal pedig a munkájuk 
színvonalának fejlesztése. A 
„Mesterfutam – Ügyfélszol-
gálatok II. Rangadóját” szep-
tember 7-e és 9-e között a 
MIHŐ Miskolci Hőszolgál-
tató Kft. rendezi meg.

Bernáthné Barczi Judit, a 
MIHŐ koordinációs és kom-
munikációs főmunkatársa el-
mondta, az ügyfélszolgálatos 
kollégák „a cég arcai”, velük 
találkoznak először az ügyfe-
lek. Ennél fogva a vállalat ar-
culata szempontjából is fon-
tos a teljesítményük.

A 2020-as versenyen két 
kategóriában és összetett-
ben is a legjobbnak bizo-
nyultak a MIHŐ delegált-
jai, ezzel pedig elnyerték az 
idei rendezési jogot, amit a 
Magyar Távhőszolgáltatók 
Szakmai Szövetségével kö-
zösen valósítanak meg. A 
verseny szakmai tartalmá-
ról Kollárné Molnár Ildikó 
ügyfélszolgálati főelőadó 
beszélt. Bár házigazdaként 
a miskolciak nem indítanak 
csapatot, ők dolgozták ki a 
feladatokat. Gyakorlat és el-
mélet váltják egymást: ügy-
félszituáció, illetve levélírás 
és teszt. Süvegesné Zovát 
Csilla értékesítési vezető le-
endő zsűritagként kiemelte, 
hogy szakmai, kommuni-
kációs és egyéb szempon-
tok alapján méretnek meg a 
versenyzők.

A kétnapos országos ver-
senyen hét távhőszolgáltató 
csapatai vesznek részt.

Király Csaba
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Kellemes kikapcsolódást ígér a Miskolci Kamarazenei Nyár is. Fotó: Horváth Csongor

Az Avason tartott sajtótájékoztatót Jakab Péter és Szilágyi 
Szabolcs. Fotó: Horváth Csongor



A Velünk a Város frakciója 
tiltakozik Alakszai Zoltán és 
a Fidesz-kormány miskolci-
ak véleményét semmibe vevő 
döntéshozatala ellen, és nem 
támogatja az ITC lebontását 
– olvasható a frakció szer-
kesztőségünkhöz eljuttatott 
közleményében.

„Mi, a Miskolc városát ve-
zető frakció tagjai úgy gon-
doljuk, hogy egy épület le-
bontásának, felújításának 
vagy hasznosításának kérdése 
nem politikai kérdés, és nem 
dőlhet el ideológiai alapon. 
Tiltakozunk az ellen, hogy a 
kormány és Alakszai Zoltán 
a miskolciak feje felett hoz 
meg egy ilyen súlyú döntést, 
Alakszai Zoltán ugyanis nem 
a miskolciakat képviseli, ha-
nem a Fidesz-kormány hely-
tartója Miskolcon” – fogal-
maznak.

A frakció szerint a min-
denkori városvezetés erköl-
csi kötelessége kikérni és fi-
gyelembe venni a városlakók 

véleményét a város fejleszté-
sének irányai kapcsán. Éppen 
ezért üdvözlik, hogy Miskolc 
vezetése elkötelezett amellett, 
hogy a városlakók vélemé-
nyének figyelembevételével 
szülessen meg egy ilyen súlyú 
döntés.

„A fideszes városvezetés-
nek is ki kellett volna kérnie a 
miskolciak és a szakemberek 
véleményét például az Ott-

hon tér és a vár felújítása kap-
csán is, de akkor sem tették 
meg, és ezzel kényszerpályá-
ra terelték a városvezetést és a 
lakosságot is” – mutatnak rá a 
közleményben.

„Támogatjuk Miskolc vá-
ros vezetését abban, hogy ne 
csak a miskolciak, hanem a 
szakemberek, az építész szak-
ma véleményét is kérje ki, to-
vábbá felszólítjuk Alakszai 

Zoltán kormánymegbízottat, 
hogy haladéktalanul hozza 
nyilvánosságra azokat a szak-
mai anyagokat, amelyek sze-
rint az épület menthetetlen” 
– hangsúlyozzák.

„A miskolciaknak joguk-
ban áll tudni, hogy a város 
egyik használható épületét, 
miért akarja porig rombolni 
a kormány!” – zárul a Velünk 
a Város-frakció közleménye.

A város vezetése szakmai fó-
rumot hívott össze: a keddi 
eseményen több mint húsz 
építész vett részt, akik az 
ITC-székház nemrégiben 
bejelentett bontásáról mond-
ták el a véleményüket.

Folytatás az 1. oldalról
2017 decemberében született 

határozat arról, hogy az ITC 
épületét helyi védelem alá ve-
gyék. Hamar felmerült kérdés-
ként a fórumon, hogy akkor ezt 
a döntést mivel indokolták. Az 
előkeresett dokumentumok-
ban a szakmai leírás mellett kö-
vetkezőképp fogalmaztak: „az 
épület tömegével a városkép 
hangsúlyos eleme”. Az építészek 
egyetértettek abban, hogy ez a 
tömb hozzájárul ahhoz, hogy 
Miskolcnak nagyvárosias jel-
lege legyen. A mérnökök állás-
pontja szerint a székház szerke-
zetével semmi olyan probléma 
nem lehet, ami a bontást in-
dokolná, hiszen egy monolit, 
vasbeton épületről van szó. Az, 
hogy a 45 évvel ezelőtt használt 
gépészeti, szakipari és egyéb 
anyagok mára elavultak: tény. 
Ezek felújítást igényelnek. A 
fórumon azonban elhangzott, 
hogy az épületnek az elbontá-
sa nemhogy hiba, de bűn len-
ne. Többen egyetértettek abban, 
hogy az erre szánt 2 milliárd fo-
rintot a felújításra és a haszno-
sításra kell költeni.

Bontás helyett felújítás
Egy felszólaló azt is kifejtet-

te, a bontás kérdése nem esz-
tétikai alapokon nyugszik: épí-
tészeti értékétől függetlenül 
az ITC a településképben és 
a város emlékezetszövetében 
is mélyen benne van. Volt, aki 
hangsúlyozta, azért is lenne el-
hibázott döntés az épület le-
bontása, mert az nagy ingatlan-
értéket képvisel. Megjegyezték, 

bár pártszékháznak épült, az a 
térstruktúra, ami kialakult az 
épület felhúzásával, inkább egy 
városi teret eredményezett ha-
tározott térfalakkal.

Más a bontási tervet idéz-
te felszólalásában, amiben azt 
írják, hogy az épületnek nincs 
múltbeli értéke, valamint gaz-
daságilag nem éri meg fenntar-
tani. Erre reagálva elhangzott, a 
szakmában két intézmény jött 
létre az értékvizsgálatára: egy 
épület múltbeli értékével a mű-
emléki szakértő, míg a jelenle-
gi értékével az ingatlanfejlesztő 
foglalkozik. Ők ítélhetik meg, 
hogy a székházat milyen módon 
lehet rentábilisan megújítani. A 
fórumon résztvevők egyetértet-
tek abban, hogy ha ilyen felmé-
rés nem készült, akkor csináltat-
ni kell: így lehet megfoghatóvá 
tenni az ingatlanérték fogalmát. 
Elhangzott többször is, hogy az 
ITC esetében egy pillérvázas 
épületről van szó. Ezt a szakma 
egy korszerű szerkezeti struktú-
raként tartja számon, ebből adó-
dóan igen széles a hasznosítás 
lehetőségeinek kínálata.

Volt, aki szerint Dósa Károly 
1977-es épülete jelentős épí-
tészeti értékkel bír. Kiemelték, 
funkcionalista épületről van 
szó, ami szerkezetileg kiváló, 
könnyen átépíthető. Egy felszó-
laló megjegyezte, a belső tér az 
alsó előadóteremmel, illetve a 
galériával a mai napig esztétikai 
értéket képvisel. Akadt, aki ha-
tározottan úgy vélte, egy olyan 
nagyvárosias léptékű épület-
nek, mint az ITC, van helye 
Miskolc központjában. Hoz-
zátette, a székházhoz hasonló, 
500 fő befogadására alkalmas 
rendezvényközpontja nincsen 
jelenleg Miskolcnak. A mér-
nökök véleménye szerint nincs 
akadálya a funkcióváltásnak, 
mert az irodából lakóépületté, 
vagy rendezvényközponttá tör-

ténő alakítás közel egyforma a 
hasznos terhet jelentene.

Főépítészek szemével
Rostás László, aki 2010-től 

2018-ig dolgozott főépítész-
ként a miskolci városházán, 
úgy véli, jól átgondolt szakmai 
döntést kell hozni a város lakó-
inak bevonásával.

– A sajtóban megjelent és a 
fórumon elhangzó informáci-
ók nem elégségesek ahhoz, hogy 
egyértelműen állást lehessen fog-
lalni a kérdésben. Meg kell vizs-
gálni az épület állapotát. Az épü-
letszerkezet garanciája ötven évre 
szól. Ez persze nem azt jelenti, 
hogy ennek lejártával automati-
kusan tönkremegy, hanem azt, 
hogy ennyi ideig szavatolt a szer-
kezet. Azonban lehetnek olyan 
kivitelezési anomáliák, amik 
okozhattak problémát. Úgy hi-
szem, határozott véleményt a 
bontás ellen vagy mellett csak ak-
kor lehet kimondani, ha ezt szak-
értői vizsgálat előzi meg.

Rostás László szerint nagyon 
jól át kell beszélni az épület fel-
használásának lehetőségeit.

– Amennyiben a megtartás 
mellett dönt a tulajdonos, át kell 
gondolni, hogy azt a mostani 
formában kell-e megtenni, vagy 
mondjuk hasonlóképpen, mint 
ahogyan az Egyetemvárosban 
történt a 7-es kollégium eseté-
ben. Jelenleg Miskolcnak nincs 
egy olyan rendezvényközpont-
ja, mint amilyen Debrecenben 
van például. Szerintem erre pe-
dig kifejezetten szükség volna. 
Örülök annak, hogy a mostani 
fórumon kikérték a szakma vé-
leményét, mert egy ilyen súlyú 
döntést mindenképpen komoly 
egyeztetésnek kell megelőznie. 
Emellett azt vallom, hogy a vá-
roslakókat is meg kell kérdezni: 
mi legyen az ITC sorsa, milyen 
funkcióban látnák legszíveseb-
ben az épületet.

Az eseményt követően Szu-
nyogh László, a város főépíté-
sze összefoglalta a fórum ered-
ményeit.

– Több, a szakmában komoly 
hangsúlyos névnek számító épí-
tész vett részt a megbeszélésen. 
A nagy többség úgy gondolta, 
hogy az épületet nem kell, nem 

szabad elbontani. Nem elsősor-
ban az építészeti értékek miatt, 
hanem azért, mert a székház – 
felújítás után – egy nagyszerű 
ingatlan lehet. A szerkezete tu-
lajdonképp számos funkcióra 
alkalmassá teszi: irodaház, lakó– 
vagy szállásépület, rendezvény-
központ. A jelenlevők abban is 
egyetértettek – két vélemény-
től eltekintve –, hogy a terület 
nagyvárosias beépítése miatt hi-
ány keletkezne ott, ha eltűnne 
az épület. Az ötlet, hogy park le-
gyen a helyén, éppen ezért nem 
szerencsés – lehetett volna, ha a 
beépítéskor e szerint alakítják ki 
a tömböt, de a mostani kép sze-
rint egy lyuk keletkezne a vá-
rosszerkezetben. Sajnos Miskol-
con sok, évtizedek óta szanált, és 
azóta is beépítetlenül álló terü-
let van – a kavicsos parkolótól a 
volt Erzsébet Uszoda helyéig –, 
és félő, hogy itt is hosszú időre 
beépítetlen tájseb maradna a vá-
rosszerkezetben.

Szunyogh László azt is meg-
jegyezte, hogy az épület, minő-
ségétől függetlenül, hozzátar-
tozik a város sziluettjéhez.

– A szakmai irányelv szerint 
bontani akkor szabad, ha va-
lamit építünk a helyén. Azon-
ban semmi garancia nincs 
arra, hogy a jövőben ez így 
történne az ITC-székház ese-
tében. Többen megjegyezték 
azt is, hogy a bontásra szánt 
összegből fel lehetne újítani 
úgy az épületet, hogy az hasz-
nálhatóvá váljon.

A város jelenlegi főépítésze 
szerint a mostani fórum meg-
mutatta, hogy a miskolci épí-
tész szakma képes leülni egy 
asztalhoz, és ki tud alakítani 
egységes véleményt a fontos 
kérdések kapcsán – még akkor 
is, ha néhány ponton akadtak 
nézetbeli eltérések.

– A résztvevők egyetértet-
tek, hogy jó lenne, ha szak-
mai szempont alapján születne 
döntés az ügyben, és nem vál-
na politikai presztízskérdéssé 
az ITC-székház jövője.

Hozzátette, az épület egy ne-
ves belső építész egyik legkivá-
lóbb munkája, ami fontos kor-
történeti jelentőséggel bír.

Bájer Máté
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A rászoruló családok gyer-
mekeinek iskolakezdését 
20 millió forinttal támo-
gatja a szocialista párt.

A pénzt az MSZP ország-
gyűlési képviselői a szolida-
ritási alapban gyűjtötték ösz-
sze, megyénkbe és Miskolcra 
is jut belőle. Varga László és 
Simon Gábor várják a nehéz 
helyzetbe került családok 
jelentkezését elérhetőségei-
ken, vagy az MSZP Corvin 
utcai irodaházában. Azok-
tól pedig, akik szívesen tá-
mogatnák a karitatív akciót, 
adományokat is elfogadnak. 
Ezekben a hetekben a ne-

héz helyzetbe került csalá-
doknak igyekeznek segíteni, 
hiszen – ahogy Varga László 
fogalmazott – az iskolakez-
désnél kell a gyors segítség.

– Amíg ez a kormány van, 
szükség van az ilyen akciók-
ra, hogy a leginkább rászo-
rulóknak segíteni tudjunk – 
hangsúlyozta.

Simon Gábor, a párt mis-
kolci elnöke arról beszélt, 
hogy pártja Miskolcon évtize-
dek óta hirdet karitatív akció-
kat, így tettek a járványhely-
zetben is. Miskolcon mintegy 
félmillió forinttal segítik most 
a rászorulókat, ebben saját 
források is vannak.

Az iskolakezdést segítikAz iskolakezdést segítik

A mérnökök álláspontja szerint az ITC szerkezetével semmi olyan probléma nem lehet, ami a bontást indokolná. Fotó: Juhász Ákos

A miskolci építészek visszafognák a bontógolyótA miskolci építészek visszafognák a bontógolyót

„Ne döntsenek a miskolciak feje felett!”„Ne döntsenek a miskolciak feje felett!”
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Hirdetés

Tapolcán lakni kiváltság. A 
dombon az igazi, ott a levegő is 
jobb. Bár a Görömbölyi utca végén 
sem akármi, éjjel halljuk a bánya 
gumis szállítószalagjának a sur-
rogását vagy a hirtelen lefékezett 
csillék csörömpölését. Meg lehet 
szokni.

Májustól menetrendszerűen 
költözünk ki az erdőszélre. Vaká-
cióra benépesül a város legzöldebb 
negyede. Nappal a strandolóktól 
visszhangzik a völgy, éjjel pedig a 
keleti és a nyugati oldal veri visz-
sza a discomuzsikát. A Juno előtt 
egymást érik az orosz bányászo-
kat szállító buszok. Öröm látni 

az élettel teli vigalmat. Látom, a 
szomszéd asztalnál megéheznek 
az egész napi lubickolástól. Szá-
mukra különös a módi, előétel-
ként rendelik az uborkasalátát. A 
lenti, német söröző Jókai bablevese 
kihagyhatatlan. A strand sarká-
ban egymásba érnek a kifőzdék, 
a pecsenyések és a büfések. Velük 
szemben a mutatványos Gyuri 
bácsi, a Harangi körhintás és cél-
lövöldés aranykorát éli. Külföldi 
vendégeim megvesznek a hangu-
latos Rózsakert vendéglőért.

Szemben a fürdő bejáratával 
egy faházba várják az ínyencsé-
gekre vágyókat. Angol rokonaink-

kal ide járunk T-bone steakért. 
Idáig azt se tudtam, eszik vagy isz-
szák, most már tisztában vagyok 
vele, a szigetországban ez az egyik 
legdrágább, ritkaságszámba menő 
étek. Maradok is a hagymás ros-
télyosnál, mígnem egyszer sertés-
húsból hozzák ki. Reklamálok, 
mire másnap estére meglepnek egy 
igazival. Házhoz hozzák.

Tapolcán nem lehet unatkozni. 
Reggelre sártengerben fuldoklik 
az utcánk, miközben klímaka-
tasztrófáról, az olvadó jéghegyek-
ről még semmit nem tudok. Csak 
látom, hogy a Ladám beássa ma-
gát a földbe, másnap a Volán 

darus kocsija emeli át a keríté-
sen. Két napig elmarad a reggeli 
úszás. Máskor már virradatra ott 
vagyok a Barlangban, mint Bás-
tya elvtárs, magányosan szelem 
a dögönyözővel szemközti félmé-
teres vizet. Nem mindig vagyok 
egyedül a félhomályban, ám a 
legtöbbször csak a repülő bőrege-
reket zavarom.

Három helyen is lehet teniszez-
ni Tapolcán. Az oroszok nem kul-
tiválják ezt a sportot, így a Juno 
műanyagpályája a nyerő. A recep-
ción lehet időpontot kérni, de lent 
a gondnok dirigál. Sosem felejti el-
mesélni, a miniszterelnök család-

jához tartozik. Ha elfelejtené, én 
kérdezem meg, hogy igaz-e, így az-
nap simán kapok még egy félórát. 
Ha nem, akkor Kunsági Karcsitól 
kunyerálok pályát.

Kedvencem a szocreál hangu-
latú önkiszolgáló strandbüfé a 
Görömbölyi utca elején. Itt nosz-
talgiázom a családnak, ha unják, 
ha nem, felemlegetem, gyerekko-
romban a konyhán át osontam be 
a strandra jegy nélkül. Hogy aztán 
napi húsz forintból én legyek a csá-
szár a barátaimmal. Majd kérés 
nélkül teszik elém a kakastaréjos, 
finom, fehérbabos főzeléket a nagy 
serclivel.

Augusztus 20. után kihalt a 
nyaralóhely. Számunkra viszont 
rendszeres a hosszan tartó tűzi-
játék. A Digép a hegy túloldalán 
teszteli a gépágyúit. Éles, szagga-
tott tüzes csíkot eregetnek a Ló-
főtisztás irányába. Az elnyújtott, 
tompa puffanásokra felriadunk.

Augusztus vége felé már nem 
kerülgetjük az utcánkban nya-
ralók autóit. Egyre korábban sö-
tétedik, és a nedves, nyirkos pára 
ködként terpeszkedik a városrész-
re. Mondogatjuk, még egy nap, 
és költözünk a szellemvárosból, 
mint a fecskék. Vissza Miskolcra, 
a városba…              Szántó István

Jegyzet

KÖLTÖZÜNK, MINT A FECSKÉK KÖLTÖZÜNK, MINT A FECSKÉK 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

Augusztus 30., hétfő: 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése 09:50 Képújság 
18:00 Híradó 18:15 Időjárás-jelentés 
18:25 Miskolci Napló (közéleti ma-
gazin) 19:00 Híradó ism. 19:15 Idő-
járás-jelentés 19:20 Honvéd7 (honvé-
delmi magazin) 19:35 Üzleti negyed 
20:00 Híradó ism. 20:15 Időjárás-je-
lentés 20:25 Ahonnan elindultam, Ollé 
Erik 21:00 Képújság

Augusztus 31., kedd: 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése 09:20 Képújság 
18:00 Híradó 18:15 Időjárás-jelentés 
18:25 Sportpercek 19:00 Híradó 
ism. 19:15 Időjárás-jelentés 19:25 Egy 
nap a világ – Ciprus 20:00 Híradó 
ism. 20:15 Időjárás-jelentés 20:20 Ma-
gyarok a Barcáért 21:10 Képújság

Szeptember 1., szerda: 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése 09:20 Képújság 
18:00 Híradó 18:15 Időjárás-jelen-
tés 18:25 Basszuskulcs 19:00 Hír-
adó ism. 19:15 Időjárás-jelentés ism. 
19:25 Egészségpercek ism. 20:00 
Híradó ism. 20:15 Időjárás-jelentés 
20:25 Csoportkép 21:00 Képújság

Szeptember 2., csütörtök: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése 10:00 Képúj-
ság 18:00 Híradó 18:15 Időjárás-je-
lentés 18:25 Promenád (kulturá-

lis magazin) 19:00 
Híradó ism. 19:15 
Időjárás-jelentés 
19:25 Acéllábos 20:00 Híradó ism. 
20:15 Időjárás-jelentés 20:25 Föld-
anya hangján 21:40 Képújság

Szeptember 3., péntek: 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése 10:00 Képújság 
18:00 Híradó 18:15 Időjárás-jelentés 
18:25 Köztünk élnek 19:00 Híradó 
ism. 19:15 Időjárás-jelentés 19:25 
Suhanj velem! ism. 20:00 Híradó 
ism. 20:15 Időjárás jelentés 20:25 Első 
segély 21:00 Képújság

Szeptember 4., szombat: 07:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése 11:00 Képújság 
18:00 Krónika (heti hír összefoglaló) 
18:25 Miskolci Napló ism. 19:00 
Krónika ism. 19:25 Basszuskulcs 
ism. 20:00 Krónika ism. 20:25 Ma-
gyarország kincsei 22:00 Képújság 

Szeptember 5., vasárnap: 07:00 Az 
előző esti adás ismétlése 11:20 Képúj-
ság 16:00 Hívőszó 18:00 Krónika 
18:25 Promenád (kulturális maga-
zin) ism. 19:00 Krónika ism. 19:25 
Köztünk élnek ism. 20:00 Krónika 
ism. 20:25 Mentés másként, Kastélyok 
Erdélyben 21:30 Képújság 

Kizárták a Szinva-forrást Kizárták a Szinva-forrást 
Az elmúlt napok csapadékos 
időjárása okozza a vízminőség 
romlását.

Miskolc város az ivóvizét a 
kitűnő minőségű bükki karszt-
vízművekből kapja. A lillafüre-
di Szinva-forráscsoport Lilla-
füred, Felső- és Alsó-Hámoron 
kívül Miskolc nyugati részének 
vízellátását, valamint a Borsod-
víz Zrt. felé átadva Bükkszent-
kereszt, Répáshuta ivóvizét 
biztosítja. A karsztforrások víz-
utánpótlása karsztjárat-rend-
szereken keresztül történik, 
melyben a víz nagy sebesség-
gel is közlekedhet. Rendkívü-
li mennyiségű csapadék esetén 
a hirtelen megtelt karsztjára-
tokban mozgó víz a felszínről 
esetlegesen bemosódott szeny-
nyeződéseket magával ragad-
va a vízműtelepek nyersvizében 
időszakos vízminőségromlást 
eredményezhet. A MIVÍZ Kft. 
monitoring- és vízminőségvizs-
gáló-rendszere a vízminőség-
romlást folyamatosan figyeli, 
és a szigorúan meghatározott 
határértékek bármelyikének el-
érése esetén az adott forrást át-

menetileg kizárja a hálózatból a 
maximális biztonság érdekében.

Az elmúlt időszak csapadé-
kos időjárásának hatására a fi-
gyelőrendszer riasztása alapján 
a lillafüredi Szinva-forrást idő-
szakosan kizárták az ivóvízel-
látó-rendszerből. A MIVÍZ Kft. 
nagy létszámú szakembergár-
dát vont össze annak érdekében, 
hogy az ivóvíz-szolgáltatás a fo-
gyasztók számára zavartalanul 
fennmaradjon. A Szinva-forrás 
lillafüredi, Felső-Hámor, Al-
só-Hámor vízellátási területén 
a vízszolgáltatás biztosítása ér-
dekében a szükséges ivóvíz pót-
lását vízkormányzással, illetve 
lajtkocsis vízpótlással biztosítja 
a cég. A MIVÍZ Kft. ellátási te-
rületén jelenleg is zavartalan, fo-
lyamatos az ivóvízellátás, a víz 
minősége megfelelő, fogyaszt-
ható, melyet a biztonsági figyelő-
rendszer folyamatosan ellenőriz.

A MIVÍZ Kft. arra kéri az 
érintett terület fogyasztóit, hogy 
a nagyobb vízigénnyel járó tevé-
kenységeket – amennyiben le-
hetséges – a Szinva-forrás visz-
szakapcsolása utáni időszakra 
ütemezzék.

Jelentkezz  
a S. E. G. A. Hungary-hez!

Mindig mozgásban!



Rendhagyó évadnyitó ülést 
tartottak – nagyjából két 
héttel az évadot lezáró társu-
lati esemény után.

Folytatás az 1. oldalról
A Francia rúdugrás azok 

között a darabok között van, 
amelyekkel zárta a múlt he-
tet a színház – és tulajdonkép-
pen az augusztust is, hiszen 
a Horizont Táncfesztivál el-
viszi ezen a héten a figyelmet 
–, az évadnyitó társulati ülé-
sen mégsem erre az előadásra 
gondolt Béres Attila igazgató, 
amikor megugrandó, magasra 
tett lecekről beszélt.

Tették ezt a napra pontosan 
a színház alapításának 198. év-
fordulóján. A társulati ülésen 
részt vett Veres Pál polgármes-
ter is, aki elmondta, reméli, 
hogy a negyedik hullám már 
nem hoz olyan mértékű szigo-
rításokat, mint az előzőek.

– Reméljük, nem kell bezár-
ni a művészeti intézményein-
ket, így a színházat sem az ősz 
folyamán. A hétvégén lesz Bo-
rangolás is, és ennek kapcsán 
eszembe jutott a híres mon-
dás: „az nem is miskolci pol-
gár, akinek nincsen pincéje az 
Avason”. Úgy vélem, ez mára 
megfordult: nincsen olyan 
miskolci polgár, akinek lega-
lább egy meghatározó élmé-
nye ne lenne a Miskolci Nem-
zeti Színházról.

A városvezető szerint na-
gyon nehéz helyzetben van 
a társulat, hiszen az utóbbi 
években olyan magasra emel-
ték a szintet, hogy ennek meg-
tartása mára elvárás lett az in-
tézmény felé.

Béres Attila ennek kapcsán 
elmondta, hogy divattá vált 
mostanság a kritikusok köré-
ben dicsérni a teátrum mun-
káját, ez pedig valóban terhet 
rak a társulatra.

– 198 éves a Miskolci Nem-
zeti Színház. Azt azonban, 
ahol most tartunk, nemcsak 
az utóbbi 8 év, hanem az azt 
megelőző 190 alapozta meg 
leginkább. Magasan van a léc, 

ez tény. Azonban úgy vélem, 
olyan minőségi potenciál van 
a jelenlegi társulatban, hogy 
ezt a szintet képesek leszünk 
akár duplán is megugrani a 
jövőben.

Az igazgató szerint erős 
évad jön, feltéve, ha nem sza-
kítja félbe ezt is a koronaví-
rus.

– Van olyan tényező, ami 
nem rajtunk múlik. Mi min-
den intézkedést megtettünk, 
ami kellett ahhoz, hogy za-
vartalanul folyhasson a mun-
ka. Ami az előadásokat illeti, 
több darabot fogunk felújíta-
ni, és számos bemutatóval is 
készülünk. A bérletrendsze-

rünk is megújult, erről a kö-
zeljövőben bővebben is tájé-
koztatjuk majd a nézőinket.

Idén is érkeztek új tagok. 
Három színészhallgatót és 
egy vendégszínészt mutatott 
be Béres Attila: Rudolf Szon-
ja, Béres Bence, Börcsök Oli-
vér és Tegyi Kornél csatlako-
zott a társulathoz.

Az új bérletet elsőként – au-
gusztus 26-ától szeptember 
3-áig – azok a nézők vásárol-
hatják meg, akik bemutatják a 
jegyirodában a 2019/2020-as 
évadra szóló bérletüket. A tel-
jes körű bérletértékesítés szep-
tember 6-án, hétfőn kezdődik.

Bájer Máté

Sikeres évadra számítanakSikeres évadra számítanak
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Egy kéthetes „nyári szünet” után nyitották meg az új évadot kedden. Fotó: Mocsári László

Miskolci színész is ját-
szik a filmben, ami az év 
egyik hazai kasszasikere 
lehet.

Több szempontból is ér-
dekes a Mentés másképp 
című magyar film, aminek 
hétfőn 19.00-tól lesz a mis-
kolci premierje a Művésze-
tek Háza Béke Art mozite-
remben. A műfaját tekintve 
krimi-vígjáték, ami családi 
és baráti összefogásban ké-
szült, mindössze 5 millió 
forintos költségvetésből. 
Más, hasonló kategóriájú 
filmek költségei mellett ál-
talában minimum egy nul-
lával nagyobb szám áll. A 
Rózsa Gábor rendezésében 
készült alkotás szereposz-
tása szintén szembetűnő: 
a Szomszédok című ret-
ró sorozatból ismert Tro-
kán Péter mellett a SzKiton 
formáció humorgyárosa 
Virsinszki Zoltán játszik 
benne. A miskolci közön-
ségnek szívügyévé válhat 
ez a mozi, hiszen a főbb 
szereplők között feltűnik 
a Miskolci Nemzeti Szín-
ház színművészének, Lajos 
Andrásnak a neve is, aki 
mesélt nekünk a forgatás-
ról.

– A filmet tavaly vettük 
fel, főként debreceni helyszí-
neken. Ez Rózsa Gábor első 
nagy játékfilmje, amire több 
éve készült. Sokáig próbált 
hozzá támogatókat szerez-
ni, végül önerőből valósítot-
ta meg, nagyságrendileg ki-
sebb költségvetésből, mint 
más, hasonló filmek. Ehhez 
rengeteg rokoni és baráti se-
gítségre volt szükség, éppen 
ezért a forgatás is családi 
légkörben zajlott.

A mozit pénteken mutat-
ták be a nagyközönség előtt, 
a miskolci premier pedig 
augusztus 30-án 19.00-tól 
lesz a Művészetek Házában. 
Ezt követően pedig közön-
ségtalálkozót is tartanak, 
amin Lajos András mellett 
a film rendező-producere is 
részt vesz majd.

BM

Humorba csomagolt Humorba csomagolt 
depressziódepresszió

Hirdetés

Lajos András
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Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki  
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:

l betanított gépkezelő l karbantartó l anyag-előkészítő  
l SMT operátor l lakatos l targoncavezető  
l összeszerelő operátor l csomagoló

Amennyiben bármelyik munkakör felkeltette érdeklődését, kérjük, jelezze nekünk,  
felvesszük Önnel a kapcsolatot.Részletesebb állásajánlatainkról honlapunkon tájékozódhat:

www.myhrteam.hu
Elérhetőségeink: +36 46 612 212, jelentkezes@myhrteam.hu,  

3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt./3.

KIÁLLÍTÓK: Avalon Center Kft. | „Emberekért” Közhasznú Nonprofit Kft. | Juvita Kft. | Krekk-Info Nonprofit Kft.  
Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Szervezete | MiProdukt Kft. | Miskolc Holding Zrt.  

Para-Mis Kft. | Prohumán 2004 Kft. | Robert Bosch Power Tool Kft. | Szeretet Alapítvány | Szimbiózis Alapítvány  
Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. | Tantender Kft. 

További információ a paktumiroda@miskolcholding.hu e-mail-címen kapható!

Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja 
TOP-6.8.2-15-MI1-2016-00001

Időpont:  
2021. szeptember 2. 

(csütörtök) 
9:00-13:00

Helyszín:  
Tudomány 

és Technika Háza 
előtti tér 
(Miskolc, 

Görgey Artúr u. 5.)



Elvesztette idei, NB II-es ve-
retlenségét a feljutásért küz-
dő DVTK labdarúgócsapata.

A Merkantil Bank Liga 5. for-
dulójában Szolnokon vendég-
szerepelt a diósgyőri együttes. A 
mérkőzésen a hazaiak szereztek 
vezetést az első félidő hajrájában 
Sipos Zoltán révén, majd a szü-
net után egy pontrúgást köve-
tően megduplázták előnyüket – 
Tisza Kálmán volt eredményes. 
A DVTK-nak nem volt válasza, 
hiába tett meg mindent a hajrá-
ban, így pont nélkül távoztak a 
piros-fehérek Szolnokról. A Ti-
sza-partiak a második helyről 
várják a folytatást, míg a Diós-
győr a kilencedik öt forduló után.

– A bemelegítésnél jól festett 
a csapat, de amint a sípjába fújt 
a játékvezető, mintha lekapcsol-
ták volna a villanyt. Az az igaz-
ság, hogy az ellenfelünk minden 
területen jobb volt ma este, a hi-
báinkat szigorúan kihasználták. 
Majd az előny birtokában na-
gyon masszívan védekeztek, és 
abból próbáltak kontrákat ve-
zetni. A bekapott gól után igye-
keztünk változtatni, többféle fel-
állásban is játszottunk, vagyis 
inkább csak szenvedtünk. Küz-
deni küzdöttünk, de ez kevés volt 
a gólszerzéshez. Amikor odake-
rültünk a kapu elé, akkor ránk is 
igaz, hogy a szegény embert az ág 
is húzza. Hiába találtuk el pont-
rúgás után a labdát, nem válasz-

tottunk jó megoldást, ellenfelünk 
a kapuba fejelt, mi pedig mellé. 
Ilyen gólokat nem lehet kapni 
– értékelt a lefújás után Kondás 
Elemér. A vezetőedző hozzátette, 
sokkal nagyobb felelősséggel kell 
futballozniuk, az sem lehet ment-
ség, hogy a pálya talaja nem volt 
éppen ideális.

– Az utóbbi mérkőzéseken 
már helyzetünk sem volt. Ha lett 
volna, azt mondom, majd legkö-
zelebb bemegy, de nem jöttek a 
lehetőségek, a beadások. Ebben 
sokat kell fejlődnünk – emelte ki 
a szakember. – Együtt nyerünk, 
együtt veszítünk, nem akarom a 
játékosokra tolni a felelősséget. 

Minden stábtag felelős, mi pró-
bálunk a labdarúgóknak segí-
teni, de nekik is kell segíteniük 
nekünk. Meg kell mutatniuk az 
egyéni kvalitásaikat, mert edzé-
sen tudnak csinálni szép dolgo-
kat. Egyénileg és csapatként is 
oda kell tenniük magukat. A Va-
sas ellen például megmutatták, 
tudnak, de Siófokon és a Kecs-
kemét ellen leblokkoltak, ahogy 
Szolnokon is. Ez tendencia is a 
helyzetekben, a Balaton partján 
voltak lehetőségeink, a KTE el-
len kevesebb, hétfőn pedig alig. 
Tudtuk, hogy minden mérkőzés 
nehéz lesz, nagyon meg kell küz-
deni a pontokért. Tapasztalatból 

tudom, hiszen dolgoztam már 
korábban a másodosztályban – 
sorolta a tréner.

A hatodik körben a tabellán 11. 
PMFC-t fogadják a miskolciak a 
diósgyőri stadionban vasárnap 
15 órától. Kondás Elemér a pécsi-
ekről azt mondta, tavaly is megle-
petéscsapat voltak, így ugyancsak 
nehéz találkozóra számít.

Jó hír is jutott a héten a DVTK 
háza tájára: Gera Zoltán szövet-
ségi edző meghívta Szűcs Kornélt 
az U21-es válogatott Európa-baj-
noki selejtezőre készülő keretébe. 
Szeptember elején Izrael és San 
Marino ellen játszik a korosztá-
lyos nemzeti csapat.

Tóth Anna, a Miskolc Vá-
rosi Sportiskola atlétája 
17 (!) évesen bronzérmet 
szerzett a kenyai Nairo-
biban rendezett U20-as 
világbajnokságon 100 mé-
teres gátfutásban.

Az MVSI gátfutója már a 
döntőbe jutással sporttörté-
nelmet írt: a junior vb-k tör-
ténetében első magyar női 
sprinterként jutott a szomba-
ti fináléba. Anna (edzője Tigyi 
József) a pénteki elődöntőben 
13,46-ra javította egyéni leg-
jobbját. Bár a döntőben el-
maradt ettől az időtől (13,56), 
szenzációs futással bronzér-
met szerzett a jamaicai Acke-
ra Nugent (12,95) és az észt 
Anna Maria Millend mögött.

– Életem legnagyobb sike-
rét értem el, még most sem 

tudom igazán felfogni, ret-
tentően boldog vagyok. Az 
időeredmény is elégedett-
séggel tölt el, hiszen az egyé-
ni csúcs megdöntése volt 
a cél, ezt sikerült is elérni, 
13,50 alá mentem. Büszke 
vagyok a döntőben nyújtott 
teljesítményemre. Persze, 
van még miben fejlődni, fő-
leg a rajtnál. Izomzatilag le 
vagyok maradva a többiek-
hez képest, a karmunkával, 
a törzserőmet tekintve bő-
ven van mit javítani. De ez 
visz előre – mondta el la-
punk érdeklődésére a friss 
vb-bronzérmes, akire még 
két verseny vár idén, majd 
jövőre jön Kolumbia, szintén 
a Junior vb-n méretheti meg 
magát Anna. A tehetséges 
miskolci gátas futama meg-
tekinthető a minap.hu-n.

Kondás Elemér: Küzdeni küzdöttünk, de ez kevés volt a gólszerzéshez. Fotó: dvtk.eu

Oda a DVTK veretlenségeOda a DVTK veretlensége
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Miskolci Napló10 Hirdetés

Ügyfélszolgálati irodáink helyéről és nyitvatartásáról 
bővebben honlapunkon a www.bmhnonprofit.hu 
weboldalon tájékozódhatnak.

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a  

miskolci ügyfélszolgálati irodánk  
(3527 Miskolc, József Attila utca 53.)  

költözés miatt   

2021. augusztus 20 – augusztus 31.  
között zárva tart.

A költözés ideje alatt személyes ügyintézésre a legközelebbi, 
3770 Sajószentpéter, Kossuth út 183. szám alatt található 

ügyfélszolgálati irodánkban lesz lehetőség. 

A miskolci ügyfélszolgálati irodánk 2021. szeptember 1-jétől 
új helyen, a 3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc utca 28. szám alatt 

(Nemzeti Adó- és Vámhivatallal szemben) folytatja működését, ahol 
változatlan nyitvatartási időben állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

 

Az akció érvényes: 2021. 08. 28-tól 2021. 09. 03-ig 
Palmolive szappan, 90 g, 1655,55 Ft/kg 169 Ft 149 Ft
Signal fogkrém, 75 ml, 3986,66 Ft/l 349 Ft 299 Ft
Cif mosogató-utántöltő, 500 ml, 678 Ft/l 389 Ft   339 Ft
Just ablaktisztító, pumpás, 500 ml, 698 Ft/l 399 Ft   349 Ft
Perla kéztörlő, 1 tekercs 499 Ft   399 Ft
Vanish szappan, 250 g, 2116 Ft/kg 599 Ft   529 Ft
Dettol szappan, pumpás, 250 ml, 1996 Ft/l 999 Ft   499 Ft
Bref WC-illatosító, 3x50 g, 5993,33 Ft/kg 999 Ft   899 Ft
Star eü. papír, 24 tekercs, 41,62 Ft/tekercs 1199 Ft   999 Ft
Silan öblítő, 2775 ml, 442,88 Ft/l 1499 Ft  1299 Ft
Active mosógél, 4,5 l, 310,88 Ft/l 1599 Ft    1399 Ft
Feba gazdaságos falfesték (fehér), 2 l, 649,5 Ft/l 1599 Ft   1299 Ft
Bonux mosópor, 3 kg, 566,33 Ft/kg 1799 Ft   1699 Ft
Zorka vékonylazúr, 0,75 l, 2665,33 Ft/l 2599 Ft   1999 Ft
Héra Gold falfesték (fehér), 15 l 8999 Ft   7999 Ft
Alumíniumlétra 3 fokos  10 999 Ft   8999 Ft 

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

A MIVÍZ Miskolci Vízművek Kft.  
szolgáltatási területén – a szennyvízhálózaton – felmerülő

CSATORNAÉPÍTÉSI, FELÚJÍTÁSI, KARBANTARTÁSI  
ÉS SZENNYVÍZBEKÖTÉSI MUNKÁKRA  

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁST TETT KÖZZÉ.

A felhívás megtekinthető a MIVÍZ Kft., valamint a Miskolc Holding Zrt.  
honlapján: https://miviz.hu/, https://miskolcholding.hu/.

A pályázatok benyújtási határideje: 2021.09.15., 10:00 óra 

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás útján 

történő értékesítésre meghirdeti 2021. szeptember 10-ei 
beadási határidővel az alábbi miskolci ingatlanokat:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Forrásvölgy
53227 hrsz. (szántó)

3127 m2 3 500 000

Róna utca
30083/24 hrsz.

(beépítetlen terület)
1686 m2 19 500 000

Duna utca
6093/817 hrsz.

(beépítetlen terület)
1381 m2 11 700 000

Duna utca
6093/818 hrsz.

(beépítetlen terület)
950 m2 8 000 000

Tisza utca
6093/827 hrsz.

(beépítetlen terület)
830 m2 7 400 000

Tisza utca
6093/828 hrsz.

(beépítetlen terület)
830 m2 7 400 000

Szabó Károly utca
42376/6 hrsz.

(beépítetlen terület)
973 m2 12 700 000

Görömbölyi út
46230/5 hrsz.

(beépítetlen terület)
1323 m2 12 500 000

Zsolcai kapu 24. fszt.
4202/A/1 hrsz. (műhely)
4202/A/4 hrsz. (műhely)

11 m2

21 m2

2 700 000

Vörösmarty u. 51. alagsor
6571/61/A/31 hrsz.

(üzlet)
51 m2 8 300 000

Balassa u. 40.
5139 hrsz.

(lakóház, udvar)

telek: 452 m2

lakóház: 261 m2 20 600 000

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás  
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon, valamint 

a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető. 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró az értékesítési eljárást 

annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.

ZENÉS ÁHÍTAT
a miskolctapolcai református templomban

Miskolctapolca, Kálvin János sétány 1. 

2021. augusztus 29-én (vasárnap) 18 órától
Közreműködnek:

Mátyus Gabriella – orgonaművész, dr. Romhányiné Papp Mária – énekművész,
Zsekov Mónika Éva – hegedűművész és még mások,

valamint a Tapolcai Kerek kórus, zongorán kísér: dr. Romhányi Róbert.
A belépés díjtalan, a perselyadomány a templom építését szolgálja.

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.

A hírportál
www.minap.hu



A CineFest a nagy nemzet-
közi filmfesztiválok díja-
zott alkotásait is bemutatja 
Miskolcon, a versenyprog-
ram és a Kitekintőszekció is 
bővelkedik a fesztiválnyertes 
filmes csemegékben.

Az idei CineFest játékfilmes 
versenyprogram egyik legna-
gyobb szenzációja a Red Rocket, 
melynek világpremierje a Can-
nes-i Nemzetközi Filmfesztivá-
lon volt. A Red Rocket rendező-
je, Sean Baker imád kísérletezni, 
filmjei fókuszában a társadalom 
perifériáján élő karakterek áll-
nak. A versenyprogram másik 
sztárja a Zűrös kettyintés, avagy 
pornó a diliházban című film. 
Az idei Berlinale Arany Med-
ve díjas alkotása brutálisan ke-
mény társadalomkritika. Tom 
 McCarthy rendező is a perifé-
rián keresi szereplőit: Stillwa-
ter című filmjében egy olajfú-
ró munkás (Matt Damon) útját 
követi nyomon.

A nagyjátékfilmes verseny-
program különlegessége a 
Szent lélek című film is, melyet 
a Locarnói Nemzetközi Film-
fesztiválon elismerő oklevél-
lel tüntettek ki. A kisfilmjeivel 
már elismert Chema García 
Ibarra első nagyjátékfilmjének 
főhőse az ufológiahívő José 
Manuel. A férfi hetente talál-

kozik társaival, hogy megbe-
széljék az aktuális híreket a föl-
dönkívüliekről. Idővel José lesz 
az egyetlen, aki ismeri az em-
beriség jövőjének titkát, mind-
eközben egy eltűnt kislány 
után is nyomoznak.

A CineFest idei verseny-
programjában szerepel Bler-
ta Basholli rendező Hive című 
filmje is, amely a 2021-es 
Sundance Filmfesztiválon el-
nyerte a legjobb film, a legjobb 
rendező és a közönség díját 
is. Jasmila Zbanic Quo vadis, 
Aida? Oscar-díjra nevezett al-
kotása is versenyez Miskolcon.

Idén két magyar elsőfilmes 
rendező is debütál a CineFest 
versenyprogramjában, mind-
ketten visszatérő vendégei a 
miskolci filmfesztiválnak. Kis 
Hajni első nagyjátékfilmje, a 

Külön falka, egy szívszorító 
apa-lánya kapcsolatot mesél 
el, Fazekas Máté Bence pedig a 
Kilakoltatás című dramedyjé-
vel érkezik a 17. CineFest Mis-
kolci Nemzetközi Filmfeszti-
válra.

A Kitekintőszekcióban lát-
ható a CineFest hivatalos 
nyitófilmje, Anders Thomas 
Jensen vígjátéka, Az igazság 
bajnokai – egy modern mese 
a szolidaritásról, a véletlenről 
és az élet értelméről. Szintén 
ebben a szekcióban vetítik az 
Arany Pálma díjas Titán című 
filmet is. Julia Ducournau al-
kotásában egy megmagyará-
zatlan bűncselekmény-soroza-
tot követően egy apa találkozik 
a tíz éve eltűnt fiával. A Ci-
neFest idei egyik legnagyobb 
szenzációja, a Tina című do-

kumentumfilm, amelyben 
Tina Turner bepillantást enged 
életének számos – eddig soha 
nem látott – pillanatába.

A Kitekintőben lesz Enye-
di Ildikó új filmje, A feleségem 
története (16) hazai premier-
je is. Szeptember 18-án Enye-
di különleges alkotásával zá-
rul a rangos nemzetközi filmes 
mustra, a CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztivál.

Idén a nagyjátékfilmek (Ver-
senyprogram, CineDocs és a 
Kitekintő kategóriák) egysége-
sen 400 forintos belépőjegy el-
lenében tekinthetőek meg. Az 
online jegyvásárlás augusztus 
24-étől indult: www.jegy.cine-
fest.hu. A kisjátékfilmek, ret-
rospektív vetítések és szakmai 
programok továbbra is ingye-
nesek.

Fesztiválnyertes filmcsemegék  Fesztiválnyertes filmcsemegék  
a 17. CineFestena 17. CineFesten

A Kitekintő szekcióban vetítik az Arany Pálma díjas Titán című filmet is 
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Augusztus 28., szombat
IX. Avasi Borangolás avasi pincesorokon
15:00-18:00 Retró nap – téma az 1980-as 

évek, a Jókai városrész
19:00 Musical és Miskolc Symphonic gála, 

Művészetek Háza
Nikola Tesla – Végtelen Energia musical show, 

Generali Aréna
20:00 Éjszakai fürdőzés, Miskolctapolcai Ellip-

sum Élmény- és Strandfürdő
Augusztus 29., vasárnap
8:40 Bánkút és Garadna közötti bércek – túra a 

Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületével
10:00 Családi nap – bábelőadással, VOKE Vö-

rösmarty Mihály Művelődési Ház
10:00-13:00 Nyárzáró sportnap – gyermekek-

nek, népkerti játszótér melletti terület
10:30-17:30 Pajta játék-tár – fegyvermust-

ra-előadással, Lovagi Tornák Tere
15:00 DVTK – PMFC, DVTK Stadion
18:00 Dohnányi Ernő és Rajter Lajos munkássá-

ga – Kamarazenei nyár, Zenepalota
Augusztus 30., hétfő
9:00, 10:30 Kisbabás jóga, Mókusodú Klub
18:00 A Miskolci Kamarazenei Nyár zárókon-

certje, Zenepalota
20:00 Mennyek királynéja – OrgonaPont, bel-

városi református templom
Augusztus 31., kedd
10:00 Szünidei kézműves kedd, II. Rákóczi Fe-

renc Megyei és Városi Könyvtár
15:00 Mesehallgatás, nyári kép festése, Petőfi 

Sándor Könyvtár
Szeptember 2., csütörtök
15:30 92. Ünnepi Könyvhét és 20. Gyermek-

könyvnapok megnyitója, Erzsébet tér
MEN – Sky Fanatic, WELLHELLO, Csordás Tibi - 

Miskolci Egyetem
Szeptember 3., péntek
MEN – Azahriah, Krúbi, TUJAMO, Loving Arms, 

Tommy Montana, V-Tech, Valmar - Mis-
kolci Egyetem

Szeptember 4., szombat
15:00 V. CÖF Klub Miskolc Nap, Tudomány és 

Technika Háza
Szendrő és Rudabánya között – túra Csorbakő 

várához, további információ: bfte.hu

MEN – BELGA, CASCADA, KOZMIX, DJ Domi-
nique, Kocsis Janika, Szeresd a Trashem 
Bébi - Miskolci Egyetem

18:00 Ellipsum GasztroPLÁZS Extra utcabállal, 
Miskolctapolca, Aradi sétány

DVTK Jegesmedvék – Hydro Fehérvár AV19, 
Jégcsarnok

Szeptember 5., vasárnap
9:00-14:00 Régiségvásár, Miskolc főutcája
10:30-17:30 Pajta játék-tár – meglepő hang-

szerekkel, gyógynövényekkel, Lovagi Tor-
nák Tere

11:00-18:30 Szüreti mulatság – indiánokkal 
és cowboyokkal, Maya Játszópark

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA
Augusztus 28., szombat 17:30 PRIZMA – a 

Duda Éva Társulata előadása, Csarnok
19:30 Szentivánéjiá! – vígjáték, bérletszünet, 

Nagyszínház
20:00 Kokoschka babája – Gergye Krisztián 

társulata és Gloria Benedikt, Kamara
Augusztus 31., kedd 19:00 Bál a Savoy-

ban – jelelt, narrált előadás, bérletszünet, 
Nagyszínház

Szeptember 1., szerda 19:00 Bál a Savoy-
ban, bérletszünet, Nagyszínház

Szeptember 3., péntek 19:00 Producerek, 
bérletszünet, Nagyszínház

Szeptember 4., szombat 19:00 Hazatérés, 
bérletszünet, Kamara

Producerek, bérletszünet, Nagyszínház
MOZIMŰSOR 
Művészetek Háza: Uránia-terem:
Augusztus 26-szeptember 1., csütör-

tök-szerda, naponta 16:30 Rózsák király-
nője, 19:00 Notting Hill-i cukrászda

Augusztus 28., szombat 14:00 A fakír, aki 
egy IKEA szekrényben ragadt

Augusztus 29., vasárnap 14:00 Csinibaba
Béke-terem:
Augusztus 26-29., csütörtök-vasárnap, 

naponta 19:00 Amíg tart a nyár
Augusztus 26-31., csütörtök-kedd, na-

ponta 16:30 A Jönsson banda
Augusztus 28., szombat 14:00 Határok nél-

kül – A Fazekas gyermekkar Japánban és 
Összetartozunk tábor

Augusztus 30-szeptember 1., hétfő-szer-
da, naponta 19:00 Mentés Másképp

PROGRAMAJÁNLÓ 

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

ÜGYFELEK ELÉGEDETTSÉGÉT 
MÉRI A MIHŐ
A Magyar Energetikai és Közműszabályo-
zási Hivatal határozata alapján a MIHŐ 
Kft.-nek kétévente személyesen is fel kell 
mérnie a felhasználók elégedettségét.

A MIHŐ Kft. által megbízott Kutatópont 
Kft. kérdezőbiztosai a kérdőív kitöltése 
miatt személyes megkeresést végeznek 
2021. szeptember 2-ától várhatóan 2021. 
október 31-éig.

A Kutatópont Kft. munkatársai a MIHŐ Kft. 
által kiállított megbízólevéllel és kérdező-
biztosi igazolvánnyal rendelkeznek. Java-

soljuk, hogy a kérdezőbiztosoktól minden 
esetben kérje, hogy igazolják magukat. A 
kérdezőbiztosok semmilyen jogcímen nem 
kérhetnek és fogadhatnak el pénzt.

A kutatással és a Kutatópont Kft. mun-
katársaival kapcsolatban bővebb informá-
ció kérhető:
l telefonon: +36 (70) 772-7456
l e-mailen: iroda@kutatopont.hu

Véleménye fontos számunkra! A sikeres 
elégedettségi felmérés érdekében kérjük, 
segítse a kérdezőbiztosok munkáját.

Együttműködését köszönjük!

15 éve együttműködünk

Hirdetés
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Ha a terjesztéssel kapcso-
latban problémát tapasz-
talnak, kérjük, jelezzék ezt 
hétköznap 8-16 óráig a 
+36 70 663 1261-es tele-
fonszámon nevük és elér-
hetőségük megadásával. A 
problémát igyekszünk mi-
hamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL  
KAPCSOLATOS  
VISSZAJELZÉS
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Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.  
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Akkor és most. A lillafüredi képeslapsorozatunk első darabja a 
felsőhámori Szent Flórián- és Magyarok Nagyasszonya-templomot 
ábrázolja. A mai templom elődjét, a Szent Flóriánról elnevezett kis 
fakápolnát 1786 és 1793 között építették. A fatemplom az 1800-as 
évek elejére a nedvességtől elkorhadt, 1814-ben legnagyobb részét 
lebontották, csak a szilárdabb felépítésű sekrestyét tartották meg, itt 
helyezték el ideiglenesen az oltárt és néhány széket. A nagyobb kő-
templom építését 1809-ben határozta el a gyári főhatóság, alapkö-
vét 1810 tavaszán tették le, év végéig a falakat is felhúzták, de ekkor 
a bányakamara pénzügyi nehézségekre hivatkozva félbeszakíttatta 
az építkezést. 1832-ig húzódott az új templom építése és belső fel-
szerelése, ekkor végre megáldhatták. A templomot 1930-ban reno-
válták, ennek titulusa: Magyarok Nagyasszonya. (Tajthy Ákos szövege, 

Sáfrány Gy. József képeslapja, Juhász Ákos fotója)

GazdikeresőGazdikereső

Ötszáznegyven elsőéves hallgató vett részt idén a Miskolci Egyetem gólyatáborában, amit ezúttal is a Hallgatói Önkormány-
zat szervezett. Mint azt Maksa Balázs, a HÖK elnöke és a programsorozat egyik szervezője elmondta, hagyományosan min-
den kar igyekszik bemutatni az országban egyedülálló egyetemvárost a legújabban belépőknek. – Van, aki egyetemi túrának 
hívja, mások csillagtúrának, a lényeg, hogy minden épületet birtokba vegyenek az új egyetemisták – mondta, majd hozzátette, 
a hagyományos programokon túl újakat is kitalálnak időről időre a szervezők. A gólyatábor célja alapvetően a közösségépítés, 
de a karok azért versenybe is szállnak egymással. Sok feladat karspecifikus attól függően, hogy mely témakörök érdeklik a 
hallgatókat, esténként pedig együtt szórakoznak a diákok a meghívott fellépők zenés előadásain. Fotó: Juhász Ákos

A GÓLYÁKÉ VOLT  A GÓLYÁKÉ VOLT  
A CAMPUS A CAMPUS 

Ezen a héten Ricsit (5634), a Miskolci Állategészségügyi Telep 
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltások-
kal, 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.

Bekerülés helye: Andrássy u.
Fajta: keverék
Kor: 1 év
Neme: kan
Szín: fekete-barna tigriscsíkos
Súlya: 18,40 kg
Magasság: 45 cm

Aktív, bull típusú keverék kutya. 
Más kutyákkal szemben domi-
náns, ezért egyedüli kutyának 
ajánlott. Nagy mozgásigényű, 
ezért sportos gazdinak ajánlott, 
aki tudna vele sokat foglalkozni. 
Remek házőrző válna belőle.

Hirdetés

Könyvújdonságok a Géniusztól 
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Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ez-
úttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kér-
jük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy 
e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 2021. 
szeptember 1. E-mail-cím: megfejtes@mikom.

hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sor-
solunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja.

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában augusz-
tus 29-én, vasárnap délután 4 órától a felsőhámori ró-
mai katolikus templomból közvetítenek. A szentmisét 
bemutatja: Marosi Balázs atya, a diósgyőri római katoli-
kus templom káplánja. 

Augusztus 28-án, szom-
baton délelőtt 11 órától a 
XXXI. Miskolci Kamara-
kórus Fesztivál hangverse-
nye kezdődik az Avas-déli 
Ige-templomában. A belé-
pés díjtalan. Ezen a napon 
Kelemen Didák boldoggá-
avatásáért mutatják be a 18 
órai szentmisét a Minorita 
templomban. Megváltozik 
a Minorita templom és a di-
ósgyőri templom miserend-
je. Az előbbiben vasárna-
ponként 8, 9:30, 11:15 és 18, 
a diósgyőri templomban 7, 
8:30, 11 és 18:30-kor lesznek 
szentmisék. Zenés áhítatot 
tartanak a miskolctapolcai 
református templomban au-
gusztus 29-én, vasárnap este 

6 órától. A perselyadomány 
a templom építését szolgálja.

Augusztus 30-án kezdő-
dik az új kenyérért hála-
adó, úrvacsorai közösségre 
felkészítő, bűnbánati alkal-
mak istentiszteleti rendje a 
belvárosi református temp-
lomban. Az egy héten át tar-
tó rendezvény kedd és va-
sárnap kivételével délután 
5 órakor kezdődik. 31-én 
ugyanis este 6, szeptember 
5-én pedig délelőtt 10 órá-
tól lesz.

Családi napot tartanak 
a Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszus jegyében 
a budapesti Margitszigeten 
szeptember 11-én délelőtt 
10 és délután 3 óra között.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Jobban örülne, ha mások is 
profi munkát végeznének, és nem minden az Ön nyakába zú-
dulna. Egyelőre azonban sajnos Önnek kell vállalnia a dolgok 

nagyját, ne rejtsen semmit véka alá a felettesei előtt!  

Bika (április 21 – május 20) Olyannak próbálja mutatni ma-
gát, amilyen valójában soha nem volt, és ez sajnos gyorsan ki is 
derül. Kicsit csalódott lehet, de szerencsére még idejében kerül 

felszínre az igazság, hogy javítson a teljesítményén. 

Ikrek (május 21 – június 21) Mikor már azt hiszi, túl van 
a dolgok nehezén, még adódnak meglepetések. Szerencsére 
ezeket az akadályokat is könnyedén veszi, ha nem ijed meg az 

elején. Ha elkapja a lendület, megállíthatatlan lesz majd. 

Rák (június 22 – július 22) Nem tud nemet mondani vala-
kinek, még akkor sem, amikor tudja, hogy ez lenne a legjobb 
megoldás. Ezen a héten a szíve dönt, és az esze hallgat. Ez 

viszont a problémák tökéletes megoldásához vezethet. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Sikerül ráéreznie valami-
nek az ízére, és most már nem is akarja elengedni addig, amíg ki 
nem hozza belőle a legtöbbet. Nem hagyja másoknak sem, hogy 

megálljt parancsoljanak, a tempó azonban kissé megijesztheti. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Ezen a héten nincs 
megállás, egyik feladatot a másikra halmozza, még a végére sem 
ér egy teendőnek, mikor már érkezik a másik. Szerencsére most jó 

hangulatban, nagy lendületben találják a feladatok.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Végre sikerül minden-
nek a végére járnia, és ez jó érzéssel tölti el. Tudja, hogy olyan te-
hertől szabadult most meg, amely nélkül sokkal könnyebb lesz az 

élete. Ha döntést hoz, gondoljon a jövőjére is. 

Skorpió (október 24 – november 22) Közel már a cél, de 
még mindig olyan sok a leküzdendő akadály, hogy az megré-
misztheti. Szerencsére lesz, aki Ön mellett áll, és bármilyen ne-

héz helyzeten átsegíti. Már csak az kell, hogy a többiek is kövessék.  

Nyilas (november 23 – december 21) Nem szeretne elha-
markodott kijelentéseket tenni, de végre úgy tűnik, hogy egye-
nesbe került, és a lehető legjobban alakulnak a dolgok. Hamaro-

san arra is készen áll majd, hogy ezt másoknak is megmutassa. 

Bak (december 22 – január 20) Nem bánná, ha egy kicsit 
könnyebben mennének a dolgok, de végül is készen áll arra, 
hogy a mostani feladatokkal is szembenézzen. Bízik abban, 

hogy végül minden jól alakul majd, ezen a héten ez be is teljesülhet. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Szeretett volna egy kicsit la-
zítani, de ez a hét nem erről szól. Sok a teendő, és másoknak is 
szeretne segíteni, hogy legalább elégedetten zárja majd a napja-

it. Ha jól csinálják, enyhíthetnek is egymás terhein.

Halak (február 20 – március 20) Nem tudja, kiben bízhat 
meg, és ki az, akit fenntartásokkal kell kezelnie, ez pedig érzel-
mileg is kimerítheti. Próbáljon az emberek lelkének a mélyére 

nézni, ha ez megvan, már semmi nem tarthatja vissza.
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