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A KUTYÁK ÖRÖME. Átadtak egy kutyafuttatót az Avas lábánál. Építtetői szerint a környéken ez az első ilyen jel-
legű beruházás, kialakításának költsége megközelítette a 2,5 millió forintot. Van már hol futkározniuk a Test-
vérvárosok kutyáinak. Az új kutyafuttatót már birtokba is vehették a környék kis kedvencei, akiknek több mint 
320 négyzetméter áll a rendelkezésükre, hogy futkározzanak egy jót a gazdival. A zárt területen egy kutya-
ürüléktároló-edényt is kihelyeztek, így a tisztaság garantálható.". – Még az elmúlt télen tartottunk egy utcafó-
rumot, ott jelezték nekem a kérést - mondta a választókerület korábbi önkormányzati képviselője, májustól 
országgyűlési képviselője, Hegedüs Andrea. Ezzel nem zárult le a környék rendbetétele - ezt már Sebe-Gazdig 
Judit (Velünk a Város) önkormányzati képviselőjelölt tette hozzá. Kujan István Fotó: Mocsári László

Azt beszélik, hogy bezár-
ják vagy leépítik a B.-A.-Z. 
Megyei Központi Kórház és 
Egyetemi Oktatókórház Di-
ósgyőri Rendelőintézetét. 

A városvezetés levélben ér-
deklődött a híresztelés igaz-
ságtartalma felől. A kórház 
reakciója szerint a felhalmozó-
dott szabadságok kivétele mi-
att érezhetőek átszervezések. 
Minderről sajtótájékoztatón 
számolt be csütörtökön a terü-
let két érintett önkormányzati 
képviselője. Bartha György az-
zal kezdte, hogy egyre több kér-
dést kapnak a választókerületek 
lakosaitól: „mi lesz a diósgyőri 
járóbeteg-ellátással?”. Mivel a 
választ nem tudják, „több mint 
két héttel ezelőtt” a városveze-
tés levelet írt a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Központi 
Kórház főigazgatójának, Révész 
Jánosnak címezve, hogy kide-
rítsék, a híreknek mi az igaz-
ságtartalma, amennyiben van. 
Bazin Levente részletezte, hogy 
a levélben arra kérdeztek rá: 

„igaz-e a hír, miszerint elköltö-
zik a tagkórház, leépítik a járó-
beteg-ellátást?

A sajtótájékoztatón elhang-
zottakkal kapcsolatban mi is 
megkerestük a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Központi 
Kórházat, ahonnan azt a választ 
kaptuk, hogy „az intézmény ve-
zetése jelen körülmények kö-
zött nem foglalkozik a járóbe-
teg szakrendelések strukturális 
átalakításával”. Emellett arra is 
kitértek, hogy a járványidőszak-

ban számos dolgozó szabadsá-
ga halmozódott fel, amelyeket 
most, a nyári szabadságidőszak 
alatt tudnak kivenni. Ez „a szo-
kásosnál jelentősebb ellátási 
átszervezéseket/átcsoportosí-
tásokat” igényel – mint írták. 
A Nagy Gábor orvosigazgató 
által szignózott válasz azzal zá-
rul, hogy: „A Diósgyőri Telep-
helyen a rehabilitáció, illetve a 
radiológiai ellátás – jelenleg is – 
változatlan formában működik 
tovább”.                   KIRÁLY CSABA

Megmarad-e a diósgyőri szakrendelés?

A FAGYIT NEM LEHET MEGUNNI

Miskolc is lemond a tűzijátékról
Miskolc idén sem költ tűzi-
játékra augusztus 20-án. 
Programokból azonban nem 
lesz hiány.

Az égi csillagszóró – a ta-
valyihoz hasonlóan – ez éven 
sem világítja be Miskolcot az 
államalapítás ünnepén. Ezt a 
város gazdasági lehetősége-
it jellemző súlyos pénzügyi 
helyzet indokolja. – Most az 
elsődleges célunk a közszolgál-
tatások fenntartására összpon-
tosítani: legyen közvilágítás, 
tömegközlekedés, működjenek 
mindazon intézmények, ame-

lyek a miskolciak mindennapi 
életét szolgálják – ismertette a 
döntés mögött húzódó okokat 
Badány Lajos alpolgármester a 
témában tartott csütörtöki saj-
tótájékoztatón. Ha választani 
kell a cirkusz és a kenyér kö-
zött, Miskolc vezetése az utób-
bit választja. A döntés során 
figyelembe vettük az állatvé-
delmi szempontokat is.

A tűzijáték elmarad, de lesz-
nek programok. – Ebben az 
időszakban újra kell gondol-
nunk, hogy mik a valódi érté-
kek, ezért döntött úgy a város, 
hogy csökkentett költségveté-

sű programot csinálunk – ezt 
már Varga Andrea alpolgár-
mester mondta, aki közölte azt 
is, idén először háromnapos 
rendezvénnyel készül a város. 

Majorné Bencze Tünde, a 
Miskolci Kulturális Központ 
ügyvezetője bővebben is be-
szélt a tervekről. 

Azzal, hogy elmarad a tűzi-
játék, nagyjából 4 millió forin-
tot spórol Miskolc. Arról még 
nincs döntés, pontosan mire, 
de annyi biztos: a város mű-
ködtetésére költik majd ezt a 
pénzt. 

BM

A trendek azonban úgy elsüvítettek már a vanília-csoki-citrom-puncs 
négyes mellett, ahogy az euró értéke távolodik a forintétól. Nem kell per-
sze a magyar tengeren hajóznia annak, aki izgalmas fagylaltízekre vágyik. 
Miskolcon is vannak remek kompozíciók, és az ízek sokasodtak, az üzenet 
maradt: nyaljuk a fagylaltot! A mézesmadzag elfogyott, koncentráljunk 
tehát a fagyira. Cikk a 4. oldalon Fotó: Horváth Csongor

A FIDESZ MIATT MILLIÁRDOKAT BUKOTT MISKOLC
Elemzőírás a 3. oldalon

DIÓSGYŐRI VÁR: BEFEJEZŐDIK-E VALAHÁRA?
Cikk a 2. oldalon

ÁRAM KÉTSZERES, GÁZ HÉTSZERES EMELÉS
Publicisztika az 5. oldalon

Bartha György és Bazin Levente. Fotó: Mocsári László



Egy hónapon keresztül forga-
lomelterelésre kell számítani 
a Bajcsy-Zsilinszkyn. 

A vasúti felüljáró alatti út-
szakasz vízelvezető keresztrá-
csainak karbantartási mun-
kálatait végzi július 18. és 
augusztus 19. között a Baj-
csy-Zsilinszky utcában a Mis-
kolci Városgazda Nonprofit 
Kft. A karbantartási munkák 
idején a Bajcsy-Zsilinszky utca 
Tiszai pályaudvar felé haladó 
forgalmi sávjának lezárására 
kell számítani. Ezekben a he-
tekben a gépjárműforgalmat a 
villamos pályájára terelik. Tor-
lódással és megnövekedett me-
netidővel szükséges számolni 
a Városgazda szerint, ezért a 
munkálatok idejére fokozott 
odafigyelést és óvatosságot kér 
a környéken közlekedő jármű-
vezetőktől a cég.

A Miskolci Városgazda Non-
profit Kft. műszaki vezetőjétől 
megtudtuk: nem egy sima csa-
padékelvezető rácsról van szó, 
ugyanis mindannak rendszeré-

hez tartozik egy belvízelvezető 
szivattyú is, amely a Tiszai pá-
lyaudvar és a belváros irányá-
ból lezúduló csapadékot hivatott 
összegyűjteni – ez automatiku-
san érzékeli a vízszint növeke-
dését, és a felesleges csapadéktól 
mentesíti az útszakaszt.

Kertész Béla stábunk ottjárta-
kor kiemelte: a rácsok aljzatbe-
tonjának kibontása, illetve az el-
szívócsövek öblének kialakítása 
is megtörténik a belvízvédelmi 
munkálatok során. A karbantar-
tás költsége egyébként megha-

ladja a négymillió forintot. A har-
mincnapos kivitelezési idő sem 
véletlen, miután a beton kötési 
idejét hangsúlyosan figyelem-
be kell venni. Az építmény kellő 
betonszilárdságának elérése ér-
dekében szükséges huszonnégy 
napot várni, hiszen – taglalta a 
szakember – ezen a szakaszon 
nem csupán a személy-, de a te-
herautó-forgalom is számottevő. 
A Városgazda arra kéri a közle-
kedőket, hogy fokozott figyelem-
mel közelítsék meg a munkavég-
zések helyszíneit.          BÓDOGH D.

Varga Andreával, Miskolc 
alpolgármesterével arról be-
szélünk, hogyan jutottunk 
el odáig, hogy a várfejlesz-
tésnek jelenleg csak a kezdő 
dátuma ismert.

Mint arról korábban mi is 
beszámoltunk, hosszas előké-
szítés, számos bonyodalom, 
egyeztetés és kisebb-nagyobb 
probléma után végül 2021-ben 
kezdődhetett meg a Diósgyőri 
vár rekonstrukciójának máso-
dik üteme, melyre a Modern 
Városok Programban az állam 
csaknem 13 és félmilliárd fo-
rintot biztosított. Közben kide-
rült, hogy a tornyoknál statikai 
problémák léptek fel, megerő-
sítésük pedig kétmilliárd fo-
rintba kerülne, azt viszont ma 
még nem tudni, hogy ez az 
összeg megérkezik-e valaha, és 
ha igen, milyen áron.

A felújítás 2014-re megva-
lósult első ütemének fogadta-
tása a nyilvánosságban alap-
vetően kedvezőnek bizonyult. 
A második etapot már jóval 
kevesebben tartották megala-
pozottnak és mértéktartónak, 
ráadásul a ráköltött összeget is 
többen sokallták.

Hogy hogyan jutottunk el 
odáig, ahol most áll a projekt, 
arról Varga Andreával, Miskolc 
alpolgármesterével beszélget-
tünk. A városvezető lapunk-
nak úgy fogalmazott, bár a 
régi Diósgyőri várhoz sokakat 
– köztük őt magát is – kötnek 
szép emlékek, az nem kétséges, 
hogy a mostani munkálatokat 
mindenképpen be kell fejezni. 
És az is tény, hogy az állagmeg-
óvásra szükség volt.

Kész helyzet
– Ennek módja vita tárgya le-

het, pontosabban vita lehetett 
volna azelőtt, hogy az első ceru-
zavonások megtörténtek. Most 
már nincs más lehetőségünk, 
mint hogy ezt a projektet befejez-
zük. Az ugyanis a lehető legrosz-

szabb dolog lenne, ha a felújítás 
félbemaradna, ha a vár félkész 
torzóként állna ott, Diósgyőr szí-
vében – mondta az alpolgármes-
ter hozzátéve, hogy elődeik hibá-
jából tanulva éppen ezért tartják 
kiemelten fontosnak – az ön-
kormányzat részvételi koncep-
ciójának elemeként – a megfele-
lő időben lezajló véleményezési, 
egyeztetési folyamatokat, a társa-
dalmasítást, a miskolciakkal foly-
tatott párbeszédet.

Tény az is, hogy a 2019 ok-
tóbere után megalakult mis-
kolci önkormányzatnak nem 
maradt túl sok mozgástere, 
hiszen a tervezési folyamat 
már korábban lezárult, sőt a 
kivitelező kiválasztására kiírt 
közbeszerzés is folyamatban 
volt. Ezért tovább kellett vinni 
a projektet. Azt viszont érde-
mes tudni, hogy a rekonstruk-
ció eredetileg nem csupán a 
Diósgyőri vár, hanem környe-
zetének fejlesztéséről is szólt 
– hangsúlyozta Varga Andrea.

– Ebből csupán a II. János Pál 
pápa tér kialakítása és a Blaha 
Lujza utca végén lévő kis zöld-
terület fejlesztése valósult meg. 
Pedig a tervekben benne volt a 
Nagy Lajos király útjának sétá-
lóutcává alakítása, a várhoz ve-
zető híd felújítása, illetve a Vár 
utca rehabilitációja mellett egy 
új út és híd kialakítása a Tokaji 
Ferenc utcához – idézi fel az al-
polgármester kiemelve, hogy az 
akkor még új városvezetés el-
szántan törekedett arra is, hogy 
a projektben meglévő, úgyne-
vezett környezeti elemekből 
forrásokat biztosítson a várfür-
dő rekonstrukciójára is.

– Sokat dolgoztunk és még 
ma sem engedtük el a Diós-
győri Várfürdő újranyitását, 
rekonstrukcióját. 2019 őszén 
még úgy látszott, a vár környé-
kének fejlesztését tovább– bő-
víthetjük, amelyben a fürdő 
is fontos szerepet kapott vol-
na. Később azonban a meglé-
vő forrásokból egyre nagyobb 

összegeket kellett a vár felújítá-
sára költeni, így a miskolciak-
nak valóban fontos fejlesztésre 
fordítható pénzeket a várépítés 
emésztette fel – sorolja némi 
keserűséggel a hangjában Var-
ga Andrea.

A jelenlegi városvezetés 
mindezek ellenére is megpró-
bált takarékosan bánni a várra 
fordítható összegekkel – tűnik 
ki a városvezető által elmon-
dottakból. A kivitelezővel tör-
tént szerződéskötéskor például 
úgy állapodtak meg, hogy bi-
zonyos tételeket csak opcioná-
lisan tesznek bele a dokumen-
tációba annak érdekében, hogy 
csökkentsék a magára a várra 
fordítandó összeget, legyen tar-
talék, a legkritikusabb elemek 
megépítésében is maradjon 
mozgástér, és hogy amit javíta-
ni lehet az eredetileg tervezett 
látványon, azt megtehessék.

Ígérethegyek
– Ehhez képest az történt, 

hogy a politikai szereplők, 
akik „támogatóként” közre-
működtek a folyamatokban, 
végül valódi segítség helyett 
kényszerpályára állítottak 
minket. Olyan gyomorszorí-
tó érzésem volt időnként eze-
ken az egyeztetéseken, mint 
Pelikán elvtársnak lehetett, 
amikor elhangzott az a bizo-
nyos mondat: „Tudja, Pelikán 
elvtárs, egyszer majd kérni 
fogunk magától valamit..” – 
idézi fel Varga Andrea.

– Annak érdekében, hogy 
tovább tudjunk lépni, hogy ha-
ladjon az építés, hogy ne ma-
radjon félkész a vár, végül a 
forrásokat, a munkákra szánt 
pénzt valódi fejlesztések he-
lyett kénytelenek voltunk szó 
szerint a betonba önteni. Ezért 
is különösen fájdalmas az, 

hogy a tornyok statikai állapo-
ta nem teszi lehetővé az épít-
kezés bizonyos szakaszainak 
folytatását. A pénz elfogyott, 
a tartalékkeret kimerült, a vár 
még nincsen kész, szóbeli ígé-
reteket kaptunk, de pénz az 
nincs! – fogalmaz egyre feldúl-
tabban az alpolgármester.

– Mi nyilván megtettük a 
saját hivatalos jelzéseinket a 
projekttel kapcsolatban, de 
közben voltak politikai szerep-
lők, akik közvetlen egyezteté-
sekre hivatkozva ígérgették, 
hogy nincs semmi baj, minden 
rendben van, folytatódjon a 
beruházás, meglesz a pluszfor-
rás az építkezésre. Most értem 
igazán, hogy mennyit érnek 
az ehhez hasonló, oly sokszor 
ismételt, hangzatos ígéretek, 
amelyek rendre nem teljesül-
nek. Bevásárlóközpontot ígér-
tek, helyette gyorsétterem épül, 
megvédik a rezsicsökkentést, 
aztán… aztán látjuk, mi törté-
nik!

– Most egyre bizonytala-
nabb a helyzet. Pénz nem ér-
kezett, az építőipari költségek 
az egekben, önhibánkon kí-
vül nincs tartalékunk, hiába 
akartunk takarékosan bánni 
a forrássokkal. A kivitelező 
viszont még további pótmun-
kaigényeket is jelzett, amikre 
nem rendelkezünk fedezettel 
a projektben – sorolja az al-
polgármester.

Nincs jó döntés
– Jelenleg az a helyzet, hogy a 

Pénzügyminisztérium igazság-
ügyi szakértőt rendelt ki annak 
megállapítására, hogy valóban 
nem volt-e előre látható a tor-
nyok állapota. Amennyiben a 
szakember azt állapítja meg, 
hogy a tervező hibázott, úgy 
a város nem számíthat a meg-
ígért plusz kétmilliárd forint-
ra, enélkül viszont veszélyben 
lesz a vár befejezése és a hoz-
zá kapcsolódó Déryné-ház lá-
togatóközpont megépülése 

– folytatja a nem túl biztató le-
hetőségek sorát az városvezető.

– Van ok az aggodalomra. Né-
hány héttel ezelőtt az a kérdés 
érkezett meg az önkormányzat-
hoz, hogy abban az esetben, ha 
megkapnánk ezt a pluszforrást, 
melyik Modern Város Prog-
ramon belüli projekt terhére 
biztosítsák ezt? Két ilyen futó 
projekt van: a kamerarendszer 
továbbfejlesztése és az e-jegy-
rendszer bevezetése. Mi egyér-
telműen úgy gondoljuk, hogy 
ez nem alternatíva: a várat be 
kell fejezni, ez ténykérdés, de 
mi nem mondhatunk le olyan 
projektekről, melyek a miskol-
ciak biztonságát és kényelmét 
szolgálják. Ezek nem látványbe-
ruházások, ezek a miskolciakat 
szolgáló fejlesztések.

– Bízom benne, hogy a szak-
értő véleménye kedvező lesz, 
hiszen van már ilyen szakvé-
leményünk, eddig sem a leve-
gőbe beszéltünk! De az tény: 
a kialakult helyzet nem segí-
ti, hogy mi, miskolciak, diós-
győriek szeressük ezt a tör-
ténetet. A vár építése körül 
kialakult ellentmondásos hely-
zet, a politikai kényszerpályák, 
a vitatható építészeti megol-
dások és az a veszteség, ame-
lyet az általunk szeretett, fesz-
tiválhangulatot árasztó, a régi 
200 forintos képére emlékez-
tető Diósgyőri vár átalakítása 
jelent, nos, ez sokunkat fájda-
lommal tölt el. És nekünk, di-
ósgyőrieknek, akiknek a min-
dennapjainkhoz tartozik a vár 
látványa, különösen fájdalmas. 
Ugyanakkor minden miskolci-
nak az az érdeke, hogy ez a vár 
még így is az ország egyik cso-
dája legyen, hogy turistatöme-
gek akarjanak ide ellátogatni, 
és az is az érdekünk, hogy a vár 
új élményeket nyújtson, hogy 
előbb-utóbb mi is megszeres-
sük. Ehhez azonban be kell fe-
jezni! – zárta beszélgetésünket 
Varga Andrea alpolgármester.

TAJTHY ÁKOS
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Diósgyőri vár: befejeződik-e végre-valahára?

Nem véletlen a 30 napos kivitelezési idő. Fotó: Horváth Csongor

Módosulnak a parkolási 
zónák augusztus 1-jétől, és 
ekkortól már csak a telje-
sen elektromos meghajtású 
autók esetében lesz ingye-
nes a parkolás. Változnak 
a díjtételek is, karácsony 
környékén azonban térítés-
mentesen lehet majd par-
kolni Miskolcon.

A szigorításokra azért volt 
szükség, mert a parkoló-
kat üzemeltető Városgazda 
Nonprofit Kft. szerint túl-
telítettek a várakozóhelyek 
a borsodi megyeszékhelyen. 
A júniusi közgyűlés elé ép-
pen ezért egy több módo-
sítást is tartalmazó előter-
jesztés került, amit végül a 
képviselők többsége meg-
szavazott. Ennek értelmé-
ben augusztus 1-jétől több 
változás lép életbe.

Emelkednek például a 
parkolási díjak. Ahogy azt 
már korábban lapunk is 
megírta, átlagosan 40 fo-

rinttal kell majd többet fi-
zetni óránkért, a zöld zóná-
ban 400 forintról 440-re, a 
sárgában 220 forintról 260-
ra nő az óradíj; a kék zóna 
megszűnik, pontosabban 
átsorolják a sárgába, szá-
mos sárga zónás területet 
pedig a zöldbe. A kombinált 
bérlet ára 80 ezer forintról 
100 ezerre, a zöld zónásé 60 
ezerről 75 ezerre, a sárga zó-
nás bérlet ára pedig 44 ezer 
forintról 55 ezerre emelke-
dik. Utoljára egyébként ép-
pen tíz évvel ezelőtt nőtt a 
bérletek ára, a jegyeké pedig 
2017-ben. Ezek az összegek 
még így is alacsonyabbak 
több magyar nagyvárosé-
nál. A többletbevételből új, 
modernebb eszközökkel 
frissülhet a parkolási rend-
szer Miskolcon.

Változás még, hogy au-
gusztus 1-jétől kizárólag 
elektromos meghajtású jár-
művek mentesülnek a vára-
kozási díj megfizetése alól. 

Ezeket az autókat regisztrál-
ni kell a Városgazda ügyfél-
szolgálatán – személyesen 
a Széchenyi utca 20. szám 
alatt található irodában (itt 
be kell mutatni a forgal-
mi engedélyt), elektronikus 
úton pedig a jármű forgal-
mijának mindkét oldalát 
jól leolvashatóan kell meg-
küldeni az ugyfelszolgalat. 
parkolas@varosgazda.hu 
 e-mail-címre. Az autósok 
egy igazolást kapnak arról, 
hogy elektromos autóval 
rendelkeznek.

Az elfogadott rendeletnek 
egy fontos pontja van még: 
bevezetnek Miskolcon egy 
díjmentes időszakot, ami 
december 23-ától egészen 
január 1-jéig tart a felszíni 
díjfizető várakozási terü-
leteken. A városvezetés ez-
zel elsősorban a lakosság és 
az ünnepekre hazalátogató 
családtagok terhein szeret-
ne könnyíteni.

KUJAN ISTVÁN

Változás a miskolci parkolásban 

Varga Andrea alpolgármester. Fotó: Juhász Ákos

Torlódás és megnövekedett menetidő



Egy olyan intézkedést öltek 
meg, majd férceltek össze, 
ami a kormánypárt 12 éves 
politikájának alapja volt. Az 
ígéret, a néppel kötött szer-
ződés már csak önmaga tor-
zója. De volt-e valaha is más?

Gáz van. Nincs gáz. Putyin 
elzárja, Európa csődbe megy, 
Magyarország átvészeli. Vagy 
éppen fordítva. Rengeteg spe-
kulációt olvashattunk erről. 
Az elmúlt héten kipukkadó 
rezsilufi számos kérdést ha-
gyott maga után. Négy évvel 
ezelőtt Holoda Attila, a 2010-
es Orbán-kormány volt ener-
giaügyi helyettes államtitkára 
szemfényvesztésnek nevezte a 
rezsicsökkentést a 24.hu-nak 
adott interjújában. A hibákat 
abban látta, hogy az intézke-
dés veszteséget okozott a ma-
gyar háztartásoknak, ugyanis 
nem a rászorulókat segítette, 
mindenkit ugyanúgy támoga-
tott, áremelkedéshez vezetett, 
nem ösztönözte a lakosságot 
energiahatékony beruházá-
sokra.

A kezdet
2002-ben a gáz köbméte-

re 40 forint volt, ám ez 2010-
re felkúszott 140 forintra. Az 
Orbán-kormány ekkor féléves 
lakossági moratóriumot hir-
detett: az 1200 köbméter alatt 
fogyasztók számára 6 hónapig 
nem emelkedtek az árak. A 
döntés sikerét követően, 2012-
ben indult a rezsicsökkentés, 
ami végül egységes lett, így 
már nem a rászorulókat támo-
gatta – itt elváltak a szociális 
és a politikai igények.

A gazdasági passzátszél 
azonban megváltozott: a vi-
lágpiacon 2013 végétől esni 
kezdett a földgázár, a magyar 
hatósági ár viszont nem csök-
kent. A Magyar Földgázke-
reskedő Zrt.-től kiperelt ada-
tokból kiderült, hogy már 

2013-2014-ben bő 29 milliárd 
forinttal többet fizetett a la-
kosság a gázért, mint ameny-
nyit a beszerzési ár indokolt 
volna. 2013 és 2017 között a 
magyar háztartásokat átlago-
san 70 ezer forinttal károsít-
hatta meg a „csökkentés”. Az 
intézkedés ebben az időszak-
ban tehát egy olyan különadó-
nak is nevezhető, amit megkö-
szöntek a szavazók.

A 2022-es kampányban pe-
dig egyszerre volt kard és pajzs 
a rezsicsökkentés a Fidesz ke-
zében: az ellenzéket azzal vá-
dolták, hogy el akarja azt tö-
rölni, míg magukról állították, 
biztosan megvédik. Bő másfél 
héttel ezelőtt azonban – a kata 
holtteste még ki sem hűlt – a 
rezsicsökkentésre is lesújtott 
a kasza. A kormány ezt a „há-
borús infláció” szövődménye-
ként kommunikálja.

„Szilárd, a rezsim?”
Német Szilárd csütörtök dél-

előtt bejelentette a rezsicsök-
kentés korlátozásának rész-
leteit. E szerint a gáz ára az 
átlagfogyasztás felett a hét-
szeresére nő. A rezsibiztos el-
mondta, nem fenntartható, 

hogy mindenki rezsicsökken-
tett áron kapja az energiát, vi-
szont „nem lehet egyszerre 
rászabadítani a piaci árat a la-
kosságra”. Ezért bevezettek egy 
új tarifát, a lakossági piaci árat, 
ami kisebb, mint a piaci ár.

A földgáznál 1729 m3-es 
éves fogyasztásig (havi 144 m3) 
marad a 102 forintos, kedvez-
ményes tarifa. Augusztus 1-jé-
től e feletti, 747 forint/m3 lesz a 
lakossági ár. A versenypiaci ár 
a rezsicsökkentés fenntartásá-
ért felelős kormánybiztos sze-
rint 1020 forint lenne.

Az európai fővárosok közül 
jelenleg hazánkban az egyik 
legolcsóbb a gáz, de a tervezett 
ár jelentősen magasabb lenne 
a piacinál. A gáz m3-e Stock-
holmban a legdrágább, átszá-
mítva 1003,52 Ft, de még ez 
sem éri el azt, amit világpiaci 
árként belengetett a kormány.

Lesz ehhez energiánk?
A villamos energia ára au-

gusztus 1-jétől 2523 kWh/év 
fogyasztásig 36 forint marad, 
e felett 70,10 Ft/kWh. A valós 
piaci ár 268 Ft lenne Németh 
szerint – ez viszont köszönővi-
szonyban sincs a tőzsdei árak-

kal, ami a hónap közepén 365 
euró fölött volt megawattórán-
ként, ebből pedig 140-150 Ft-os 
piaci áramár jönne ki. Az ano-
máliát ott kell keresni, hogy a 
lakossági fogyasztást - szakér-
tői vélemények szerint – nagy-
jából kielégíti a Mátrai Erőmű 
és a Paksi Atomerőmű. Utób-
bi állítja elő a magyarországi 
energiafelhasználás közel 40 
százalékát, és kilowattórán-
ként 13 Ft körüli áron termel. 
A lakossági igények kielégíté-
séhez tehát nem lenne szük-
ség importra, és nem lenne ok 
arra, hogy a tőzsdei árakhoz 
igazítsák a lakossági tarifákat.

A legnagyobb Geréb-tem-
pó azonban a sztoriban az, 
hogy tavasszal az ellenzék kö-
zös jelöltjét szétszedte a kor-
mánysajtó, amikor spórolás-
ra intett. Ezzel tulajdonképp 
azt üzenték, nyugodtan fogy-
asszon mindenki a világba. 
Ehhez képest a megemelt re-
zsidíjakat a tavalyi átlagos fo-
gyasztás alapján vetik ki, így 
a jelenlegi fogyasztásunkhoz 
nem lesz köze. A sarcot tehát 
beszedik, hiába húzzuk meg 
mostantól a nadrágszíjat.

MN
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Megszorítás a rezsicsökkentésMegszorítás a rezsicsökkentés

„Nem lehet egyszerre rászabadítani a piaci árat a lakosságra.”

Miskolc városa teljesítette a 
korábban felvett svájci frank 
alapú kötvények visszafize-
tési kötelezettségét. A ha-
táridő augusztus elseje volt 
ugyan, de a város óvadéki 
számlájára már tíz nappal 
korábban fel kellett tölteni a 
teljes pénzösszeget, azaz 9,1 
milliárd forintot.

Miskolc csődbe megy – ezt 
vizionálták a miskolci fide-
szes képviselők, amikor az 
önkormányzat hitelfelvétel-
hez szükséges kérelemmel 
fordult a kormányhoz. Négy-
milliárd forintot szeretett vol-
na felvenni a város, hogy mai 
árfolyamon vissza tudja fi-
zetni azt a svájci frank alapú 
kötvényt, amelyet 17 évvel ez-
előtt bocsátottak ki, és amely 
az előző, fideszes városveze-
tés rossz döntései miatt nem 
lett visszafizetve.

De mi is történt? 2005-ben 
indította el a miskolci önkor-
mányzat kötvénykibocsátási 
programját. Akkor egy 12,5 
millió svájci frank értékű 
kötvényt (akkori árfolyamon 
1 milliárd 960 ezer forintot) 
bocsátott ki többek között a 
belvárosi rehabilitációs prog-

ramra, ingatlanfejlesztésre, 
épületkorszerűsítésre, illetve 
a Mechatronikai Ipari Park 
előkészítésére. 2006-ban tör-
tént egy újabb kötvénykibo-
csátás, akkor 10 millió svájci 
frank (1 milliárd 700 millió 
forint) értékben. A kötvények 
eredeti visszavásárlási határ-
ideje 2013 augusztusa volt, 
és akkor 5,6 milliárd forin-
tot kellett volna megfizetnie 
a városnak. Az előző város-
vezetés viszont módosította a 
határidőt előbb 2018-ra, majd 
2022 augusztusára. Most a 
szükséges összeg ennek már 
közel a duplája. A helyzet 
azért is teljesen érthetetlen, 
mert 2014-ben az állam át-
vállalta az önkormányzatok 
adósságát. Az előző városve-
zetés ezt is beletehette vol-
na a konszolidációs csomag-
ba, de nem tette. Így Miskolc 
ezen több milliárd forintot 
veszített, köszönhetően a fo-
rint 2010 óta tartó folyamatos 
gyengülésének.

Mint Veres Pál polgármes-
ter korábban lapunknak el-
mondta, emiatt a 2014-es 
rossz döntés miatt annyi pénz 
ment ki a város kasszájából, 
amennyiből rendbe tehe-

tő lett volna a teljes helyi tö-
megközlekedés buszostól, vil-
lamosostól, menetrendestől. 
Hárompercenként járhatna 
a villamos, rendbe tudnánk 
tenni Szirma és Martinkert-
város csapadékvíz-elveze-
tését, a város kátyúit. „Ha 
2012- ben meglépte volna ezt 
az önkormányzat, akkor ma 
9 milliárd forinttal több pén-
ze lenne Miskolcnak” – tette 
hozzá.

A város tehát benyújtotta 
a kormányhoz a négymilli-
árd forintos hitelfelvételhez 
szükséges engedélykérelmet, 
de válasz eddig nem érkezett. 
Augusztus elseje azonban kö-
zeledett.

„Természetesen volt B-ter-
vünk arra az esetre, ha nem 
kapnánk meg a hitelt – fogal-
mazott a polgármester. - Ez 
lépett most életbe, és a Mis-
kolc Holding Zrt. felelős, szi-
gorú, takarékos gazdálko-
dásának köszönhetően ezt a 
terhet le tudtuk tenni. Du-
kai Zoltán vezérigazgató ar-
ról tájékoztatott, hogy a Hol-
ding teljesítette a 9,1 milliárd 
forintos befizetést. A Várost 
építünk kötvényekből ere-
dő fizetési kötelezettség több 

mint egy évtizede terhelte a 
várost, ezt most megoldot-
tuk. Annak ellenére, hogy a 
helyi ellenzék segítség, a kor-
mánynál való lobbizás he-
lyett minden erejével azon 
volt, hogy megakadályozza a 
hitelfelvételt és a visszafize-
tést. Mindenki tudja, milyen 
nehéz helyzetben van az ön-
kormányzat, milyen lyukak 
vannak a város költségveté-
sén. Ennek ellenére sikerült 
egy több mint egy évtizedes 
terhet letennünk. Szeretném 

megköszönni a miskolciak-
nak a türelmét, hiszen tudom, 
mindannyian tudjuk, hogy 
a város rossz pénzügyi hely-
zete miatt szolgáltatásokban, 
például a tömegközlekedés te-
rületén is, kevesebbet tudnak 
nyújtani a városi cégek. De 
azon dolgozunk, hogy ezen 
változtassunk. Hiszem, hogy 
azzal a felelős gazdálkodással, 
amit folytatunk, idővel a szol-
gáltatások színvonalát is javí-
tani tudjuk majd.”

MN

Veres Pál, Miskolc polgármestere

Az előző vezetés miatt milliárdokat bukott MiskolcAz előző vezetés miatt milliárdokat bukott Miskolc

A kormány elhibázott és 
korrupt gazdaságpoli-
tikája miatt egekben az 
alapvető élelmiszerek ára.

Soha nem látott mély-
pontra került a forint – mu-
tatott rá szerdai sajtótájé-
koztatóján Szilágyi Szabolcs 
önkormányzati képviselő. 
Ezt fejelik meg a kata szét-
verésével és a rezsicsökken-
tés fokozatos lebontásával 
a Velünk a Város frakciójá-
nak jobbikos tagja szerint. 
– Orbánék eddig azzal hi-
tegették a magyar embere-
ket, hogy a rezsicsökkentést 
meg tudják védeni. Sokan 
örülnének annak a nagyjá-
ból százötvenezres béreme-
lésnek, amit most az állam-
titkárok kaptak. A Jobbik 
frakciócsoportja szerint az 
lenne a minimumelvárás, 
hogy ilyen válságos idő-
szakban, amikor a kormány 
energia-vészhelyzetet ren-
del el, és elkezdi lebontani 
a rezsicsökkentést, legalább 
nem emeli meg sajátjai fize-
tését.                                   BD

Emelés és Emelés és 
sarcolássarcolás

NÉZŐPONT

Ispánság, katamódosítás, a rezsicsökkentés 
csökkentése, infláció, árrobbanás. Tüncike fel-
nőtt: innentől vagy Tünde, vagy tüntetés. Ezt 
egyrészről a helyzet komolysága indokolja. 
Most valahogy testidegennek tűnik a kicsi-
nyítő képző használata. Ami korábban gon-
docska volt, az most gond. Ami tömegecske, 
az most tömeg. Persze van kötelező kivétel is: 
ami nemrég még pénz volt, az mostanra pénzecske lett.

Igaz, nem lehet mindent 100 százalékban a kormány nyaká-
ba varrni - ahogy azt ők a geopolitikai helyzettel teszik. Mégis, 
ők a kormány, vagyis a döntéshozó szerv, akik eddig építgették a 
saját Jenga-tornyukat, és most úgy döntöttek, kvázi kiszedik az 
összes alsó elemet, és lesz, ami lesz. Hát tüntetés lett, olyan, ami 
a maga nemében jó ideje egyedülálló: nem az ellenzék szervez-
te (még ha valamilyen formában jelen is vannak), sőt, maguk 
a tüntetők igyekeznek kilökni a politikát. Nem csak a „belpes-
ti liberális elit lázong” – ahogy azt szokás mondani –, hiszen 
politikai szemlélettől függetlenül érintett mindenkit az utóbbi 
időkben meghozott kormányzati döntések valamelyike. Ennek 
ellenére mit értek el eddig a hídfoglalásokkal és a napok óta fo-
lyamatos jelenléttel? Azt, hogy komoly mértékben megemeli a 
Fidesz a rendőrök és a katonák bérét. Miért? Azért. Nehogy be-
vetési pajzsra emelve válassza meg a tömeg az új fejedelmet.

Egy barátom így fogalmazta meg a ´89 előtti időket: „nem pa-
naszkodtunk, mert nem panaszkodhattunk”. Értse mindenki 
úgy, ahogy. A rendszerváltás után a tüntetések megszaporodtak: 
mondhatni, kinyílt a nemzet csipája. Talán ´90-ben a taxisblo-
kád volt az első komoly volumenű kiállás az új érában. Akkor a 
64 forintos benzinár miatt vették blokád alá az országot. A til-
takozások aztán rendre a nagy nemzeti ünnepek köré fonódtak. 
Majd jött 2006. Annak hátteréről nem kell sokat mesélni, hiszen 
biztosan mindenki látta az Elkxrtuk című nagy nemzeti opuszt. 
Akik ma „tüncikézésnek” hívják a tiltakozásokat, valószínűleg az 
akkori székházfoglalós megmozdulást tartják a tüntetések om-
egájának, amit konkrétan ´56-hoz illik hasonlítani. 2006-ban 
egyébként a 300 forintos vizitdíj bevezetése tette be a kaput. Meg 
az őszödi beszéd. Gyakorlatilag valahol itt szűnt meg az MSZP 
sorsdöntő erőnek lenni, csak jó 15 évig erről nem vettek tudomást. 
Mint a súlylökő, akinél a rosszul beszúrt doppingos tű eltalált egy 
akupunktúrás pontot, ezért ledobott 40 kiló izmot magáról, de 
azért odaáll, hogy megnyomja az olimpiai rekordot.

2018-ban úgy tűnt, újra a tüntetések kora jön. December-
ben az egyik ilyen demonstráción én is részt vettem csendes 
tiltakozóként. Úgy gondoltam, ha formálódik a történelem, 
szeretném a saját szememmel is látni. A történelem azonban 
megszilárdulni látszott. Az ellenzék ráakaszkodott a tömeg 
igényeire, ezzel pedig zárt ajtónak futottak („Istenem, Ági!”).

A mostani tüntetést – ha már felnőtt – nem szabad újra 
tüncikézéssé amortizálni. A közös gondok locsolták naggyá. 
Segíteni kell, nem meglovagolni, mert ez most nemcsak egy 
szomorú, de egy becsapott nép kollektív légyottja.

BÁJER MÁTÉ

Légyott 
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A mézesmadzag elfogyott, 
koncentráljunk tehát a fa-
gyira.

Az idei nyár sem telik anélkül, 
hogy hosszú sorok ne tagolnák 
az utcákat a különböző fagy
laltos bódék előtt. A trendek 
azonban úgy elsüvítettek már a 
vaníliacsokicitrompuncs né
gyes mellett, ahogy az euró ér
téke távolodik a forintétól. Vagy 
a kenyér idei ára a tavalyi árak
tól. De hagyjuk tényleg a politi
kával összefőzött hasonlatokat, 
inkább éljük az életet, élvezzük, 
amíg lehet!

Így nyaltunk korábban
Jó, mégis egy kis politika: a 

tervgazdaság anno majdnem 
betett a fagyigyártásnak Ma
gyarországon. Ennek pedig az 
volt az oka, hogy túl népsze
rűvé vált a fagyizás. Kiemelt 
szerepet élvezett a diktatúra 
rendszerében, így 1949től ha
tóságilag szabályozott áron le
hetett csak kínálni. Ha pedig 
nem a piac diktálja az ársza
bást, hanem a politika, annak 
gyakran vannak gazdasági kö
vetkezményei. Így volt ez a fa
gyival is, az árusítása a 70es 
évek végére majdnem teljesen 
ellehetetlenedett. Mondhatni, 
visszanyalt az árstop.

Ami jó volt a nyalni vágyók 
pénztárcáinak, az, nagytotál
ban szemlélve a dolgot, majd
nem tönkrevágott egy teljes 
iparágat. A hatósági árszabás 
nem vette figyelembe a piaci 
folyamatokat. A fagyiért több 

mint 30 éven keresztül ugyan
annyit kellett fizetni. Közben 
nőtt az előállításához szüksé
ges alapanyagok ára, a munka
erő sem volt ingyen. Jött tehát 
a minőségi romlás. Ugye mi
lyen szerencse, hogy már nem 
az átkosban élünk, pajtások?

Ezüstfagyi
A most hitelesnek tálalt ku

tatások szerint a fagylalt nem 
Olaszországból, hanem Kíná
ból származik, és már 5000 éve 
is nyalták. Furcsa mód, az össze
tevők listája azóta sem változott 
sokat: már akkor is tejből, vízből, 
jégből és ízesítőkből gyártották. 
Mára a fagylaltkészítés külön 
foglalkozássá nőtte ki magát a 
cukrászaton belül, minden nyá
ron erre a hűtött krémre figyel 
a szakma krémje. Nem csak ná
lunk, külföldön is komoly verse
nyeken mérik össze az extrava
gáns ízkombinációkat.

Érdemes például megjegyez
ni, hogy a napokban hirdették ki 
a világ fagylaltkészítőinek rang
sorát, aminek második helyé
re egy magyar cukrászmester 
került. A Gelato Festival  World 
Ranking egy állandó, éven
te frissülő világranglista, amely 
meghatározza a világ legjobb 
kézművesfagylaltmestereit. 
2022ben a budapesti Fazekas 
Cukrászdából delegált Fazekas 
Ádám az előkelő második he
lyezést érte el remekművével. Ez 
alatt pedig egy gyümölcsös pisz
táciafagylaltot kell érteni, amely 
tonkababos málnavelővel és os
tyával kerül a tölcsérekbe.

Persze határon belül is évről 
évre születnek új ízek, és eze
ket meg is futtatják a szakmai 
zsűri előtt a kreátorok. Nem 
túlzás kimondani, a Balaton 
környékén gyártják a legér
dekesebb tölcsérbe valókat. A 
zsűri négy helyszínen, két na
pon keresztül majdnem ötven 
fagylaltot kóstolt meg, hogy 
eldöntsék, kiket díjazzanak az 
Év Fagylaltja verseny országos 
döntőjében. A győztes a Szőke 
zserbó lett, amit Dobó Norbert 

készített, ő a Füredi Fagyizót 
képviselte a megméretteté
sen. A nyertes fagyi alapja ba
rack, dió és pekándió keveréke, 
amelyhez készítettek egy mor
zsát és egy barackos, szőke cso
koládés variegátót (csíkozott 
réteg), végül pedig karamelli
zált, sózott pekándiót adtak az 
egészhez. A győztes visszauta
sította, hogy jobbak lennének a 
többi indulónál. Úgy véli, a si
ker titka, hogy eltalálták a zsűri 
ízlését. A mentes kategóriában 

is balatoni édesség aratott, csak 
éppen nem Veszprém, hanem 
Somogy vármegyéből: a győz
tes egy szilvás feketeteafagy
lalt lett, ami Wilheim Dávid 
alkotása a balatonmáriafürdői 
Pingvin Fagylaltozó és Cuk
rászdából.

Persze nem kell a magyar 
tengeren hajóznia annak, aki 
izgalmas ízekre vágyik. Mis
kolcon is lehet remek kompo
zíciókra lelni, sőt, egyre több 
helyen bukkannak fel a cu

kormentes fagylaltok is. A sé
tálón bármikor kérhetünk egy 
levenduláscsokis kenést vagy 
egy gombóc vezúvot, ami ka
ramelles meggyes kombó 
grillázzsal, de gyümölcsös fa
gyikból is van bőven válasz
ték a sárgadinnyén keresztül a 
limeon, narancson és ribizlin 
át a hagyományos citromig. Az 
ízek tehát sokasodtak, az üze
net azonban ugyanaz: nyaljuk 
a fagylaltot!

BÁJER MÁTÉ

Nyaljuk a fagylaltot, élvezzük, amíg lehet!

Az ízek sokasodtak, de a gyümölcsös fagyik is népszerűek...Fotó: Horváth Csongor

Alapvetően csendes és békés 
a városrész, állítják a ren-
dészeti szakemberek, akik 
szerdán a körzet képviselői-
vel bejárást tartottak. A nyu-
galmat valóban csak elvétve 
zavarják meg a közösségi 
együttélés szabályait nehe-
zebben betartó helyiek.

A rendészeti bejárást kez
deményező Cseléné Figula 
Edina úgy fogalmazott: jól
esik kimondani, hogy köz
biztonsági szempontból 
nincs nagyobb probléma a 
kertvárosban. A központban 
kezdtük meg utunkat, a Ve
lünk a Város önkormányzati 
képviselője mutatta, mit si
került már megoldani a kör
nyéken, és milyen feladatok 
várnak még a 3as számú vá
lasztókerület új képviselőjé
re – a Velünk a Város jelöltje, 
Sebe-Gazdig Judit mindeze
ket maga is megtekintette a 
bejárás során.

Elsősorban a lakossági jel
zések alapján választották ki, 
mely részeit keresik most fel a 
rendészeti vezetők és a politi
kusok, köztük a választóke
rület korábbi önkormányzati 
képviselője, Hegedüs Andrea 
is, aki azt mondta, szeretnék 
a térség minden problémáját, 
megoldásra váró feladatát fel
térképezni.  A tapasztalata
imat átadom a jelöltünknek. 
Én magam is úgy gondolom, 
hogy a városrészre nem jel
lemzők a nagyobb kihágások. 
Bízunk abban, hogy ez így 
is marad, amiért sokat tehet 
például, hogy öt térfigyelő 

kamera pásztázza a közterü
leteket  mondta el a körzetet 
már országgyűlési képviselő
ként támogató politikus.

Szilágyi Szabolcs, a Rendé
szeti Bizottság elnöke kiemel
te, egyegy ilyen bejárásnak 
az a haszna, hogy információt 
szerezhetnek a lakosságtól a 
problémákról, ugyanakkor je
lenlétükkel erősíteni tudják a 
bizalmat, a helyiek szubjektív 
biztonságérzetét is. Elmond
ta, tapasztalataik szerint egy
két olyan család van, amely a 
közösségi együttélés alapvető 
szabályait sem tudja betarta
ni. Számos bejelentés érkezett 
már a környezetükből, ezekre 
reagálnak a rendvédelmi szer
vek, és intézkednek.

Vincze Csaba, a Miskolci 
Önkormányzati Rendészet 
igazgatója is megerősítette, 
Martinkertváros és Szirma 
csendes, békés, nyugodt vá
rosrészek. Teljesen más jel
legű problémák jellemzőek 

erre, mint a város más ré
szeire. – Minimális, és nem 
is nagy tárgyi súlyú szabály
sértésekkel találkozunk: elő
fordul, hogy nyári estéken a 
fiatalok közterületen hango
sabbak, esetleg szeszes italt 
fogyasztanak. Emellett he
lyenként illegális hulladékle
rakás is előfordul – mondta, 
hozzátéve: a Temes utcában 
valamivel több problémával 
szembesülnek: oltatlan ku
tya, illegális hulladéklerakás, 
csendháborítás miatt szok
tak ide kimenni a rendészek. 
– Akkor kapunk pontos ké
pet a területről, és akkor tu
dunk megfelelő választ adni 
azokra, ha pontosan tudjuk, 
mi is a valódi probléma, az 
hol keletkezik, és milyen jel
legű – tette hozzá a rendésze
ti igazgató, elmondta azt is, 
hogy éppen ezért rendszere
sen megjelennek ebben a vá
rosrészben is a járőreik. 

KI

Csendes, békés városrészek

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

Költségosztó cégek ügyfélfogadása a MIHŐ-nél
Idén is, május 15-ét követően, a fűtési idény 

végével megkezdődött a költségmegosztó 
készülékek leolvasása. A leolvasott értékek 
alapján július hónapban a MIHŐ Kft. elkészíti az 
elszámolószámlákat.

Az alábbiakban a költségmegosztással 
kapcsolatos fontosabb tudnivalókat foglal-
tuk össze:

Költségosztást végző cég, vállalkozó feladata:
•  a radiátorokra felszerelt műszerek leolvasá-

sa a fűtési idény befejezését követően,
•  a költségfelosztás elkészítése a lakóközös-

séggel kötött szerződés alapján.

Közös képviselő és a lakóközösség feladata:
•  a költségosztó cég által készített felosztás 

ellenőrzése, hitelesítése (szerződés szerint),
•  az elfogadott költségfelosztás eljuttatása a 

MIHŐ Kft.-hez, a cég ezt követően elkészíti az 
elszámolószámlákat.

A MIHŐ Kft. feladata:
•  a közös képviselő által ellenőrzött és aláírt 

felosztási dokumentum alapján az idényvé-
gi elszámolószámlák elkészítése és megkül-
dése a díjfizető részére.

A MIHŐ Kft. a társasházi lakóközösség megbí-
zottja – általában a közös képviselő – által jóvá-
hagyott adatok alapján érvényesíti a díjakat az 
elszámolószámlában.

A költségmegosztással, a hőfelhasználási 
arányokkal és a korrekciós tényezőkkel kap-
csolatban minden esetben a közös képviselőt, 
illetve a költségmegosztást végző vállalkozót 
keresse!

Költségosztó cégek ügyfélfogadása
A korábbi gyakorlatnak megfelelően a MIHŐ 

Kft. idén is lehetőséget biztosít a költségosztást 
végző cégekkel közvetlen ügyintézésre Ügyfél-
szolgálati irodájában, a Szemere utca 5. sz. alatt.

A TECHEM Kft. és az ISTA Kft. az alábbi időpon-
tokban személyesen tájékoztatja a díjfizetőket.

TECHEM Kft. ügyfélfogadás:
•  2022. július 26. (kedd) 09:00 – 15:00  

között
•  2022. július 28. (csütörtök) 09:00 – 15:00 

között

ISTA Kft. ügyfélfogadás:
•  2022. július 29. (péntek) 08:00 – 12:00 

között.
•  2022. augusztus 05. (péntek) 08:00 – 

12:00 között.

Hirdetés

Közbiztonsági szempontból nincs nagyobb probléma a kertvárosban. 
Fotó: Mocsári László
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Németh Szilárd bejelentet-
te a rezsiemelés részleteit. 
A megnyugtatásnak szánt 
tájékoztatás sokkoló. Hiába 
magyarázzák, ez a döntés 
minden ember számára 
brutális megszorítás – fo-
galmazott Hegedűs Andrea 
országgyűlési képviselő. Az 
áram ára az átlagfogyasztá-
son felül a KÉTSZERESÉ-
RE, a gázé a HÉTSZERE-
SÉRE emelkedik!

Az eddig kapott infor-
mációk nagy port kavar-
tak. Már az átlagfogyasztás 
megfogalmazása is prob-
lémás és hazug. Ahogy ezt 
kiszámították, érthetetlen 
(áram 210 kWh/hó, föld-
gáz 144 köbméter/hó). Ezek 
az emberek még nem be-
széltek miskolciakkal. Ez a 
fogyasztási szint igencsak 
szűkös. Nem is szólva azok-
ról a nyugdíjasokról, akik 
otthonában a földgáz nem 
elérhető, ezért elektromos 

árammal fűtenek. Miskol-
con és agglomerációjában 
érinti a családi házban élő-
ket, a többgenerációs csalá-
dokat és az egyedülálló kis-
nyugdíjasokat. Őket mind 
nehéz helyzetbe hozza a re-
zsiemelés – jelentette ki He-
gedűs Andrea. A rendelet 
nem érinti a nagycsaládosok 
részére már eddig is bizto-
sított kedvezményt a föld-
gáznál. De mi lesz az 1-2 
gyermekes családok ked-
vezményével? Ahol nincs 3 
vagy több gyermek, ők en-
nek a kormánynak nem szá-
mítanak. A rezsi ettől fogva 
a családok bevételének felét, 
a fizetésemeléseket pedig az 
inf láció viszi el.

Több a kérdés, mint válasz
Megint olyat sikerült ösz-

szehozni a kormánynak, 
ahol több a kérdés, mint a 
válasz. Nincs kihez fordul-
ni információért – hangsú-
lyozta a DK országgyűlési 

képviselője. Azt mondták, 
hogy nem lesz rezsieme-
lés, megvédik a családokat. 
Meggondolatlan, kapkodó 
intézkedések súlyát cipelik 
az emberek. A kihirdetett 
energia-veszélyhelyzet és a 
rezsiemelés pontos részlet-
szabályai a bejelentés ellené-
re képlékenyek, sok a kérdő- 
és felkiáltójel. Ugyanez a 
helyzet a katánál. A fideszes 
Hollik István szerint aki a 
katából kiesik, az sem veszí-
ti el a munkáját. A kormány 
beteg gazdaságfilozófiájá-
val, a munkaalapú társada-
lommal ellentétben azonban 
a megélhetést nem a munka 
biztosítja, hanem a jövede-
lem, és akinek nincs elegen-
dő pénze, az hiába dolgozik, 
nem él meg. Ettől a jövedel-
métől fosztanak meg 350 
ezer embert most, amikor 
a költségvetés romokban, 
rekordgyenge a forint, és 
vágtat az orbáni inf láció. A 
kormányfő fizetését viszont 

megduplázták, és már ál-
lamtitkárai is két és félmil-
lió fölött keresnek – hangoz-
tatta Hegedűs Andrea.

Komplett ménes... 
A többség szerint a kata 

kivégzése nem is állatorvosi 
ló, ez egy komplett ménes. A 
kormányfő szerint nem azt 
kell nézni, mit mondanak, 
ha nem hogy mit tesznek. A 
kampány során mást se tud-
tak mondani, mint hogy mi 
rosszat tenne az ellenzék, ha 
kormányra kerülne. Most 
viszont éppen azt teszik, 
amivel az ellenzéket rágal-
mazták: súlyosan megszorí-
tanak. Csöbör Katalin, Kiss 
János, Kovács Zsolt a par-
lamentben lesütött szem-
mel megszavazta gyorsított 
tempóban a katás adózás 
eltörlését és a rezsinövelést. 
Becsaptak mindannyiun-
kat! Kiderült, hogy augusz-
tus 20-án Orbánnak Európa 
legdrágább tűzijátéka, ne-

künk rezsiemelés, adóeme-
lés és orbáni inf láció jut. 
Velünk fizetteti meg a kor-
mány a saját alkalmatlansá-
gát. Újabb és újabb büntetést 
kapunk majd iskolakezdés-
re. 

Nem akarunk megfagy-
ni, és nem akarunk éhezni! 
Átvertek minket? Igen! Ha-
marosan véleményt mond-
hatunk az eddigi történé-
sekről. Időközi választás 
lesz szeptember 25-én. 

Olyan emberekre van 
szüksége az országnak, akik 
nemcsak kampányidőszak-
ban értik az emberek gond-
jait, hanem érzik a választá-
sok után is a mindennapok 
nehézségeit. 

Olyan jelöltre van szüksé-
ge városunknak, aki az em-
berek között él, aki a min-
dennapi problémákért küzd, 
és azért fog tenni, hogy a 
város költségvetéséből több 
pénzt jusson mindazoknak, 
akik megszenvedik a kor-
mány elhibázott döntéseit. 
Ilyen embernek ismerem Se-
be-Gazdig Juditot, a 3 sz. vá-
lasztókerület önkormányza-
ti jelöltjét – érvelt Hegedűs 
Andrea. 

MN

Áram-kétszeres, gáz-hétszeres emelés

Hegedűs Andrea országgyűlési 
képviselő

Ne tüzeld el a zöldet, add vissza a földnek!
A hulladékok nyílt téren történő égetése 

nagy területen elszennyezi környezetünk 
levegőjét, és megkeseríti szomszédjaink 
életét is. A füstben előforduló mérgező és 
rákkeltő anyagok számtalan módon veszé-
lyeztetik az egészségünket, ne idézzünk elő 
újabb kockázati tényezőt! Az égetés bünte-
tése akár 100 000 Ft is lehet. A kerti hulladé-
kok elégetése helyett számos módszer van 
ezek kezelésére, amelyek közül a helyben 
komposztálást az önkormányzat támogat-
ja: alábbi elérhetőségeinken jelentkezhet 
konzultációra, és ingyenes komposztkere-
tet is igényelhet. Kérjük, ne égesse el kerti 
hulladékait, hanem hasznosítsa azokat! 

További információ: Miskolc MJV Önkormányzat, Városház tér 8. – Ökomendzser Iroda l Tel: 46/512 700 l E-mail: hungairy@miskolc.hu

Hirdetés

JEGYZET

Nem sokkal a rendszer-
váltás után teljesen ma-
gára maradt a Déli Hírlap 
kiadója. Nem olcsó az új-
ságkészítés, így aztán küz-
döttünk a fennmaradásért, 
mint malac a jégen. A sike-
res és jövedelmező Helvé-
cia ékszerkiállítás után, az 
akkor éppen 150 esztendős 
osztrák Springer Vadászá-
ruház fegyvereit mutattuk 
be Miskolcon. Jobb híján 
egy Bajcsy-Zsilinszky utcai 
emeleti klubban tettük köz-
szemlére a kínálatot egy jú-
niusi hétvégén. A máig őr-
zött vendégkönyv tanúsága 
szerint óriási volt az érdek-
lődés.

Még csak 1990-et írtunk, 
sok ezren voltak kíváncsiak 
a nyugati vadászpuskákra 
és a Bécsben olcsón kapha-
tó gáz- és riasztópisztolyok-
ra. Az első napon elfogytak 
az ötvenforintos belépője-
gyek, amelyek egyébként a 
napi árfolyamon levásárol-
hatók voltak a Springer üz-
letekben.

Ennek köszönhetően dön-
töttük el, hogy sajátos mó-
don, de megismételjük a be-
mutatót. Kitaláltuk, hogy 
az akkor éppen hirtelenjé-
ben begyűjtött elvtársi, ön-
védelmi fegyvereket tesszük 

majd közszemlére. Legna-
gyobb meglepetésünkre a 
megyei rendőr-főkapitány-
ság teljes rugalmassággal 
fogadta kérésünket. Mond-
ván, addig sem nekik kell 
őrizni a legalább öt nagy 
ládányi tüzes szerszámot. 
Sőt még arra is lehetőség 
nyílt, hogy a munkásőrök 
elárvult Kalasnyikovja-
it is bemutassuk. Példát-
lan gyorsasággal kaptuk 
meg az engedélyeket, így 
pár napon belül egy való-
ságos fegyverarzenál átme-
neti tulajdonosai lettünk. 
S ehhez az osztrákok még 
újabb húsz pisztolyt is ad-
tak. Kölcsönbe. Egyetlen 
kikötés volt az engedély ki-
adójától, hogy csak kiszol-
gált rendőrre bízhatjuk a 
tárlat őrzését. Egy nyugal-
mazott alezredesnél alkal-
masabb, lelkiismeretesebb 
közeget aligha találhattunk 
volna erre a feladatra. A te-
remben aludt, és a bejára-
ti kapu kilincséhez erősített 
madzagot a lábára kötözte.

A dekoratőr művészi fi-
nomsággal rendezte el a 
rozsdálló és olajtól csöpö-
gő pisztolyokat a múzeum-
tól kikölcsönzött tárlókba. 
Rendezéskor a mellékelt ta-
núsítványokból megtudhat-

tuk, melyik kilencmillimé-
teres és hatharmincötös kié 
volt, kinek a páncéljában 
várta a bevetést. Esküszöm, 
ma már, ha akarnám sem 
tudnám kifecsegni. Arra 
viszont emlékszem, jókat 
derültünk, amikor az ál-
talunk is jól ismert szemé-
lyeket elképzeltük a mordá-
lyukkal párosítva. Különös, 
hogy egy kis kaliberű pisz-
toly markolatán egy horog-
keresztes címer virított. Sok 
volt a szovjet gyártmányú 
TT tiszti revolver, de akadt 
egy első világháborús csá-
szári forgótáras is a ládák 
alján. Csak igazi mordályra 
nem leltünk.

Az országjárás után, 
amikor a Kalasnyikovokat 
visszaszállítottuk egy szi-
gorúan titkos bázisra, kü-
lönös ajánlatot kaptunk. 
Mondta a parancsnok, 
hogy rengeteg lezsírozott 
géppisztoly vár itt eladásra. 
Elmesélte, jó lenne túlad-
ni ezeken, mert az őrzésük 
sincs ingyen. Figyelmesen 
meghallgattuk a burkolt 
üzleti ajánlatot, majd meg-
köszöntük s elköszöntünk.

Hogy végül mi lett a biz-
nisszel, az majd egy másik 
történet....

SZÁNTÓ I.

Az elvtársi mordályokat is kiállítottuk Különleges megtiszteltetést 
érdemelhet ki a Bükki borvi-
déken működő hegyközségek 
egyik nedűje: fehér-, rozé-, 
vörös- és desszertbor kategó-
riában Miskolc Polgármeste-
rének Borává válhatnak 2022-
re. A nevezési mintákat július 
29-én és augusztus 1-jén lehet 
leadni az Avasi Bortanyán, a 
megmérettetés ugyanitt lesz 
augusztus 3-án, eredményhir-
detés augusztus 18-án.

A Bükki Vadas-Boros Napok 
egykor tradicionális nagyren-
dezvénye volt a városnak, ame-
lyet szeptember első napjaiban, 
a Diósgyőri vár környezetében 
rendeztek meg. A kedvelt ese-
mény újragondolása a vár átépí-
tése miatt most nem lehetséges, 
de a Bükki borvidéken szőlőter-
melő és borkészítő gazdák, bo-
rászok és borászatok megismer-
tetése fontos, hogy Miskolc és 
környékén új értelmet kapjon a 
helyben termelt minőségi borok 
kultusza – mondta el a mustra 
kapcsán Borkuti László közmű-
velődési és turisztikai tanácsnok. 
„Ennek érdekében, hagyomány-
teremtő szándékkal minden 
esztendőben szeretnénk meg-
tartani a Bükki Borok Napját, 
elismerve ezzel a helyi szőlőter-
mesztők és borászok azon tö-
rekvését, amit a borvidék címé-
nek megtartása és elismertetése 
érdekében tesznek.” – folytatta.

Az idén először az augusztus 
20-ai nemzeti ünnephez kap-
csolódóan ünneplik a bükki 
borokat. A kezdeményezéshez 
csatlakozott a Bogács Hegy-
község, a Tibolddaróc-Kács 
Hegyközség, a Miskolc és Kör-
nyéke Hegyközség, valamint 
a Szövetség a Bükki Borokért 
Egyesület.

Miskolc városa a helyi tö-
rekvések erősítése érdekében 
a borvidék területén működő 
borászok és borászatok számá-
ra minden évben meg kívánja 
hirdetni a Miskolc Polgármes-
terének Bora elnevezésű bor-
versenyt, melynek célja, hogy 
felkeltse az érdeklődést – a mis-
kolciak és a minőségi borok ked-
velői körében – a megtermelt és 
forgalmazott bükki borok iránt.

„Hangsúlyozni szeretnénk, 
hogy ezzel a gesztussal a bükki 
borászok és borok marketing-

tevékenységét szeretnénk erő-
síteni, hogy lendületben tartsuk 
az évszázados hagyományokkal 
rendelkező bükki borkultúrát. 
Minden tiszteletet megérdemel, 
ahogy tucatnyi „megszállott” 
belevágott ebbe a mai viszo-
nyok között talán lehetetlennek 
tűnő feladatba. Fontos, hogy 
abban a városban, amelyben 
számos történelmi pincesor 
található, a pincetulajdonosok 
körében új erőre kapjon a sző-
lőtermelő és borkészítő kedv, 
és az elhagyott termőhelyek új 
gazdára találjanak.” – fejtette 
ki Borkuti László, hogy milyen 
célból keresik Miskolc Polgár-
mesterének Borát.

A versenyről információ 
kérhető Berecz Ágnestől, a pol-
gármesteri hivatal szervezési 
referensétől a +36306106097-
es telefonszámon.

MN

Miskolc Polgármesterének Borát keresik

Fontos, hogy új erőre kapjon a szőlőtermelő és borkészítő kedv. 
Fotó: MiNap-archív/Mocsári László
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SzolgáltatóHÁZ

Ma is a fülemben cseng a szüleim sokat hangoztatott monda-
ta, amikor tizenéves voltam. Tanulj kislányom, mert azt senki 
sem veheti el tőled. Abban az időben nem nagyon tudtam 
megérteni ezt, de ahogy felnőtt lettem, egyre jelentőségtelje-
sebbé vált ez az intelem.

A szédületes sebesség-
gel változó világunkban még 
inkább előtérbe kerül az: le-
gyen bennünk képesség 
arra, hogy nyitottak legyünk 
a tanulásra, az új ismeretek 
szerzésére. Az ország egyik 
legismertebb karriertanács-
adó blogján olvastam leg-

utóbb, hogy mennyire fontos 
az, hogy tisztában legyünk 
a munkaerőpiac elvárásai-
val. Mert amikor elindultunk 
egy úton – akár szakképzés-
ben, akár felsőoktatásban 
– az alaptudás néhány év 
alatt is nagyot fejlődhet. Ő 
azt tanácsolja, hogy nézzük 

meg, az alapszakmánkban 
milyen kiegészítőtudás az, 
ami keresett a munkáltatók 
körében, amit kevesen tud-
nak jelenleg, és fektessünk 
ebbe. Hiszen ha gyorsan 
döntünk, tanulunk, akkor 
harminc- negyven száza-
lékkal is tudunk a bérünkön 
emelni, akár új, prosperáló 
munkahelyen kamatoztatni 
az ilyen módon megszerzett 
tudásunkat.

Abban mindenki egyet-
ért: annyi ember vagy, ahány 

nyelven beszélsz. Ugyanezen 
a karriertanácsadó oldalon 
készítettek egy kutatást ar-
ról, hogy a vállalatok harminc 
százalékkal magasabb bérre 
árazzák azokat, akik stabilan 
beszélik az általuk elvárt ide-
gen nyelvet. 

Tehát amikor döntesz egy 
új kanapé megvásárlása vagy 
önmagad fejlesztésének költ-
sége között, ne feledd, a leg-
jobban megtérülő befektetés 
mindig az, amit magadra köl-
tesz.

TANULD OKOSRA MAGAD!TANULD OKOSRA MAGAD!

Keress minket az alábbi elérhetőségeken,  
vagy hívj az ingyenesen  

hívható 1417-es telefonszámunkon!
Pannonjob Kft. 

3530 Miskolc, Mindszent tér 3. Tel.: +46 320-283 

• gépkiszolgáló • összeszerelő 
• targoncavezető • gyógyszergyártó 
• betanított operátor • műszerész

Amit kínálunk: 
• azonnali beléptetés • 8 vagy 12 órás munkaidő • 

kiszámítható műszakmodell (2-3-4 műszak) • megemelt 
alapbér • cafeteria + bónusz • ingyenes céges buszjáratok • 

100%-os munkábajárás-támogatás
Esetleg 25 év alatti vagy? Csatlakozz hozzánk,  

és használd ki az adómentességed MOST!

Miskolci állások a Pannonjobnál
Dolgozni szeretnél? Hosszú távú,  

stabil munkát keresel? Mi segítünk!
Számos munkalehetőség közül választhat:



A DVTK Stadionban az el-
múlt pénteken a kilencvenes 
évek második felére és a felju-
tásra emlékezve gyűltek össze 
a játékosok és a vezetők.

Bém Gábor, Dancs Attila, Far-
kas Attila, Farkas János, Földvári 
Tibor, Kiser László, Rácz Róbert, 
Ruskó Zsolt, Tábori István, Ter-
nován Ferenc, Varga Sándor és 
a csapat szertárosa, Panyiné Fe-
hér Katalin (1995 óta dolgozik 
Diósgyőrben – a szerk.) eleve-
nítette fel a régi sikereket.– Na-
gyon jó újra a régi csapattársak-
kal együtt lenni és nosztalgiázni. 
Sajnos van olyan, akivel legutóbb 
25 éve találkoztunk, ezért ide-
je volt már feleleveníteni a régi 
emlékeket – nyilatkozta Rácz 
Róbert, a DVTK korábbi kapu-
sa, a találkozó ötletgazdája és 
szervezője. – Bízom benne, hogy 
most már legalább másfél – két-
évente össze tudunk majd hozni 

egy ilyen eseményt. Sajnos nem 
tudtunk olyan időpontot találni, 
amely mindenkinek megfelelő 
lett volna.

Tornyi Barnabás csapata az 
odavágón a Rácz R. – Földvári 
T., Džinović, Nagy S. (Tóth D., 
58.), Farkas J. – Varga S., Kiser, 
Buliga, Chiratcu – Berecz (Vi-
telki a 79.), Kotula volt. A visz-
szavágón 14 ezer néző előtt a 

Rácz – Džinović – Földvári T., 
Farkas A., Tóth D. – Chiratcu, 
Kiser, Dancs (Vitelki, 68.), Bu-
liga – Lehoczky, Kotula (Be-
recz, 78.) összetételben vívta 
ki a feljutást. A visszaemlékező 
rendezvényen a Napos oldal 
magazin kamerái is forogtak, 
az elkészült anyag az M4 Sport 
televízió műsorán is szerepel.

MN

Nyolcadik alkalommal ren-
dezték meg a város nem-
zetiségi önkormányzatai 
a Nemzetiségi Találkozót 
szombaton. A rendezvény 
részeként meghirdetett 
horgászversenyt idén a bol-
gárok nyerték meg.

A jeles eseményt az elmúlt 
esztendei nagy siker után ez 
év júniusában is színesítették 
a Csorba-tavon megtartott, 
nagy érdeklődéssel kísért hor-
gászversennyel.

A találkozón a megyeszék-
hely kilenc nemzetiségi ön-
kormányzatából hét képvi-
seltette magát – mondta el 
lapunknak Valcsev Ivanov 
János, a Bolgár Nemzetisé-
gi Önkormányzat elnöke, 
aki azt is megjegyezte, hogy 
a nagyszabású esemény leg-
fontosabb célkitűzése az, 
hogy az identitásuk és az ön-
kormányzatok közötti ha-
gyományosan jó kapcsolatot, 

együttműködést rendszere-
sen ápolják.

– Ez az esemény minden 
esztendőben remek alkalmat 
teremt arra, hogy megismer-
jük egymás szokásait, kötetle-
nül elbeszélgethessünk, megvi-
tassuk ügyes-bajos dolgainkat, 
örömünket, bánatunkat – je-
lentette ki Valcsev Ivanov Já-
nos., a Bolgár Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke.

Lange László, a német nem-
zetiségi önkormányzat elnöke 
az elmondottakhoz hozzátet-
te, a kiváló kapcsolat köztük 
azért is fontos és jelentős, mert 
vannak olyan városi ügyek, 
melyekben a nemzetiségi ön-
kormányzatoknak közösen 
kell állást foglalniuk.

– Ez a követezőképpen va-
lósul meg: hogyha a város 
közgyűlésén nemzetiségeket 
érintő kérdést tárgyal a tes-
tület, akkor le szoktunk ülni 
a nemzetiségekkel közösen az 
egységes álláspont kialakítása 

érdekében, és ezt az álláspon-
tunkat következetesen képvi-
seljük az ülésen. Ezek a prog-
ramok pedig azért fontosak, 

mert jobban meg tudjuk egy-
mást ismerni, és úgy együtt 
dolgozni is könnyebb – tette 
hozzá.

A horgászverseny díjait Ba-
dány Lajos, Miskolc alpolgár-
mestere adta át, aki örömét fe-
jezte ki azzal kapcsolatban, hogy 

a város nemzetiségei jó kapcso-
lat ápolnak egymással. „Nekünk 
nagyon fontos az, hogy Miskolc 
városa kilenc nemzetiségnek 
is otthont adhat, és jó látni azt, 
hogy beszélnek egymással, kö-
zösségi alkalmakat szerveznek, 
ápolják identitásukat” – mondta 
a városvezető.

Idén a legsikeresebb a bolgár, a 
második a német, a harmadik a 
roma, a negyedik a ruszin, az ötö-
dik a lengyel és a szlovák a dele-
gáció volt.                  TAJTHY ÁKOS
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Együtt főztek és horgásztak Miskolc nemzetiségei

Badány Lajos alpolgármester adta át a horgászverseny díjait.

Mindannyian diósgyőrinek vallják magukat. Fotó: Szabó Krisztián

Az első ismerkedés a horgászattal. Fotók: Mocsári László

Lakatos Márk a katatör-
vényről: Az első osztályú 
focisták vajon miért adóz-
nak ilyen keveset?

Szerinte nagyon nem fair, 
hogy a profi labdarúgók több 
száz milliós éves jövedelem 
mellett alig adóznak valamit. 
Lakatos Márk a napokban az 
Instagram-oldalán szólt a kö-
vetőihez a katatörvény kap-
csán, ami miatt lassan egy hete 
tüntetnek Budapesten. A sty-

list szerint nagyon nincs rend-
ben az, hogy egy rendelkezés-
sel több mint négyszázezer 
embert tesznek földönfutóvá, 
miközben az első osztályú fo-
cisták csak alig-alig adóznak – 
szúrta ki az rtl.hu.

Csillagszóró, igazán nem 
mondhatod, hogy elfogult 
vagyok, mert a fokhagyma-
seggű, karikalábú focistafiú-
kat személyesen sokkal job-
ban csipázom, mint a katás 
fodrászcsajokat, de egyvala-

mi nagyon nem kóser. Most 
450 ezer katást tettek gya-
korlatilag földönfutóvá egy 
rendelettel, miközben az első 
osztályú focisták 500 millió 
éves jövedelemig gyakorlati-
lag alig adóznak valamit. Va-
jon miért? Csak azért, mert 
apu kedvencei? – tette fel a 
kérdést Lakatos az Instag-
ram-történetében, amit egy 
követője mentett le és posz-
tolt újra a TikTok-oldalán.
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Miért adóznak keveset a focisták?

A növekvő infláció és az élet 
minden területén érezhető 
drágulás ellenére az idén 
is változatlan árakon lehet 
szurkolni a DVTK Stadi-
onban, nem emelkednek a 
jegy– és bérletárak sem.

A 19 bajnokira és a remé-
nyeink szerint minél több ha-
zai Magyar Kupa-mérkőzés-
re szóló teljes árú bérletek a 
tavalyi bérleteseknek a kapu 
mögé 9 ezer forintba, a napos 
oldalra pedig 17 ezer forint-
ba kerülnek. 6 és 18 éves kor 
között továbbra is 200 forin-
tért váltható gyerekjegy, a 18 
éven aluliak éves bérlete pe-
dig mindössze 3500 forintba 
kerül. A bérletek július 6-ától 
megvásárolhatók a DVTK 
Shopban és a jegy.dvtk.hu 
oldalon is. Személyesen és a 
jegy.dvtk.hu oldalon kényel-
mi díj megfizetése nélkül le-
het vásárolni, a jegy.hu olda-
lon kényelmi díjat számíthat 
fel a szolgáltató. A DVTK a 
következő bajnokságban 19 
alkalommal játszhat hazai 
pályán, valamint a Magyar 
Kupában az NB I.-es ellenfe-
leket is a DVTK Stadionban 
fogadhatja a klub. Az elő-
ző esztendőhöz hasonlóan a 
DVTK tavalyi éves bérlete-
sei a jövő évi bérletük árából 
– bérletük felmutatásával – 
kedvezményt kapnak. A klub 
így hálálja meg a hűségüket. 
A kedvezmény online nem 
vehető igénybe, csak szemé-
lyes vásárlás esetén érvényes. 

6 éves kor alatt a belépés in-
gyenes, számukra külön be-
lépőjegy váltása nem szüksé-
ges, amennyiben a gyermek 
nem foglal külön ülőhelyet. 6 
és 18 esztendős kor között a 
belépőjegyek 200 forintba, az 
éves bérletek pedig egysége-
sen 3500 forintba kerülnek, 
így szeretné a klub segíteni 
a családok meccsre járását. 
A jogosultságot a biztonsági 
szolgálat munkatársai a belé-
péskor fokozottan ellenőrzik.

Nem feledkeztek  
el a diákokról sem

A klub a 18 év feletti diá-
kokról sem feledkezik meg. A 
gyerekjegy mellett az idei esz-
tendőben is lehet diákjegyet 
vásárolni. Diákjegyet min-
den 18 év feletti, diákigazol-
vánnyal rendelkező szurkoló 
válthat, a jogosultságot a biz-
tonsági szolgálat munkatár-
sai a belépéskor fokozottan 
ellenőrzik. A diákok mellett 
a 65 év felettiek az új szezon-
ban is nagy kedvezménnyel 
vásárolhatnak belépőjegyet 
és bérletet. Senior jegyet és 
bérletet a 65 év feletti szur-
kolók válthatnak, a jogosult-
ságot a biztonsági szolgálat 
munkatársai a belépéskor fo-
kozottan ellenőrzik. A J szek-
tor (északkeleti kanyar) egy 
részébe is árusít a klub ult-
raszektoros áron jegyeket, 
így azok is megvásárolhatják 
a stadion legolcsóbb belépő-
it, akik nem kívánják a kapu 
mögött végigszurkolni a 

mérkőzéseket. A DVTK lab-
darúgó bérletesei vásárláskor 
a végösszegből 10% kedvez-
ményre jogosultak a DVTK 
Shopban, és 10 % kedvez-
ménnyel vehetik igénybe a 
DVTK Medical & Fájdalom 
Ambulancia szolgáltatásait. 
A DVTK Stadionban rende-
zendő edzőmeccseket a bér-
letesek külön jegy vásárlása 
nélkül nézhetik meg. Ameny-
nyiben a DVTK női labdarú-
gócsapata a DVTK Stadion-
ban lép pályára, a mérkőzés a 
DVTK férfimérkőzések lab-
darúgó bérletesei számára in-
gyenesen megtekinthető.

Régi bérletesek július 24-éig
A tavalyi éves bérlete-

sek helyét július 24-én éj-
félig tartjuk fenn. Az inter-
neten is megvásárolhatók 
a kedvezményes jegyek, a 
jogosultságot a biztonsági 
szolgálat munkatársai a be-
lépéskor fokozottan ellenőr-
zik. A normál biztonsági be-
sorolású hazai mérkőzéseken 
nem szükséges névre szó-
ló jegyet váltani. A normál 
biztonsági besorolású hazai 
mérkőzésekre szurkolói kár-
tya és személyes adatok meg-
adása nélkül is lehet jegyet 
vásárolni. A kiemelt bizton-
sági besorolású hazai mér-
kőzésekre pedig úgyszintén 
szurkolói kártya nélkül, de 
személyes adatok (név, szü-
letési hely, idő) megadásával 
lehet jegyet váltani.
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Nem emelt jegyárat a DVTK

A CSORBATELEPI-TÓ TÖRTÉNETE

Miskolctól keletre 1959-ben nyitották meg a Csor-
ba telepi kavicsbányát, a kitermeléssel az 1980-as 
években hagytak fel. Ezek után a természet birtok-
ba vette ezt a csodálatos, tiszta vizű tórendszert.
Az 1,2 – 3 méter átlagos vízmélységű, vadregényes,  
94 hektáros vízterület 2016 óta van a Nagy Borsodi 
Horgász Egyesület kezelésében. A Csorba-tó körüli 

utak jól járhatók, karbantartottak, folyamatos a hor-
gászhelyek kialakítása.
A fogható halfajok a következők: ponty, amur. csuka, 
süllő, harcsa, keszeg, kárász, balin, sügér, angolna, 
törpeharcsa, domolykó, naphal. Az egyesület keze-
lésében lévő vízterületek napijegyeit egyre széle-
sebb körben teszik elérhetővé.

Felelevenítették a régi sikereket
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A hírportál

Az akció érvényes: 2022. 07. 23-tól 2022. 07. 29-ig 
Active mosogató, 0,5 l 398/l 299,- 199,-
Fiorillo padlófelmosó, 1 l 499/l 549,- 499,-
Perla kéztörlő, 1 tekercs 549/tek 649,- 549,-
Baba tusfürdő, 400 ml 1622,5/l 699,- 649,-
Domestos fertőtlenítő tisztítószer, 750 ml 798,66/l 799,- 599,-
Silan öblítő, 800-925 ml 998,75-863,78/l 899,- 799,-
Aquella antibakteriális nedves kendő, 80db-os 9,9/db 999,- 799,-
Air Wick automatic utántöltő, 250 ml 996/l  1099, 999,-
Cillit Bang vízkőoldó, 750 ml 1465,3/l 1199,- 1099,-
Sensodyne fogkrém, 75 ml 13319/l 1299,- 999,-
Tomi mosópor, 1,17 kg 939,31/kg 1299,- 1099,-
Bref WC-illatosító, 4x50g  1499,- 1399,-
Star WC-papír, 24 tekercs 58,29/tek 1599,- 1399,-
Ariel mosógél, 1,1 l 1453,63/l 1649,- 1599,-
Diszperzit mennyezeti festék, 14 l 499,92/l 7999,- 6999,-
Héra Ceramic színes falfesték, 2,5 l 2799,6/l  8999,- 6999,-

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

Apróhirdetés
Aranykalászos gazda (OKJ31 621 02, Eng.sz.: E-000683/2014/
A005) képzés indul augusztusban, falusi vendéglátó (OKJ3154115, 
Eng. sz.: E-000683/2014/A050), fakitermelő (OKJ31 623 01, Eng. sz.: 
E-000683/2014/A026) szeptemberben a DEKRA Akademie szervezé-
sében. Érdeklődni 0630/5244954 telefonszámon.

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

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

Amikor úgy tűnik, hogy már minden lehetőség kimerült,
akkor még mindig van legalább egy.

Ha  
munkát  

keres, 
minket  
keres!

l HR-vezető 
l senior könyvelő 
l HSE munkatárs 
l gyártósori munkatárs
l betanított gépkezelő
l CNC esztergályos 
l targoncavezető
l fegyveres biztonsági őr

Endokrinológia 

Endokrinológus főorvos
Dr. Lupkovics Zoltán 

Hormonális problémák 
és következményeik felismerése 

és gyógyítása.

BŐVEBB INFORMÁCIÓÉRT ÉRDEKLŐDJÖN RECEPCIÓNKON
3530 MISKOLC, ERZSÉBET TÉR 4. +36 46 200 275



Negyedik alkalommal ren-
dezik meg az idei nyáron a 
perecesi rockfesztivált.

Ebben az évben is lesz rock
fesztivál Perecesen – mondta el 
lapunk érdeklődésére Andervald 
György, az Excelsior együttes 
alapítója, gitárosa, a rendezvény 
egyik szervezője. A fesztivált au
gusztus 13án rendezik, a hely
szín pedig a hagyományokhoz 
híven idén is a perecesi szabad
téri színpad lesz, ahogy az elmúlt 
három évben is.

A rockünnep egyike volt 
azon kevés eseményeknek, 
ami a Covidvilágjárvány elle
nére sem maradt el 2020ban 
és 2021ben sem. Andervald 
György elmondása szerint 
mostanra kezd beérni a ren
dezvény, amit jól bizonyít az, 
hogy a fesztiválra minden év
ben egyre többen kíváncsiak.

– Persze, már az első évben 
is volt érdeklődés, sosem fe
lejtem, 2019ben a rendezvé
nyen fél tízkor állt el az eső, a 
nézőközönség pedig esernyő
vel a feje felett és esőkabátban 
hallgatta a zenét. Azután pe
dig, ahogy elállt az eső, teljesen 
megtelt a nézőtér – emlékezett 
vissza Andervald György, aki 
hozzátette, az elmúlt két évben 

kegyes volt hozzájuk az időjá
rás, bíznak benne, hogy idén 
sem lesz ez másképp.

Az Excelsior alapítója hang
súlyozta még, a fesztivál főszer
vezője a kezdetek óta Kiss Csa-
ba és zenekara, nekik éppúgy 
hazai pálya Pereces, mint neki.

A rockfesztivál augusztus 
13án délután három órakor 

kezdődik. A koncertek sorát a 
Protokoll zenekar nyitja, őket 
a Sztrapacska Blues Band, a 
DeeZEL (ők a Rotor együt
tes utódzenekara) és az Ex
celsior követi, végül az estet 
a Kiss Csaba és barátai zene
kar zárja., nekik is hazai pálya 
Pereces, akárcsak Andervald 
Györgynek.

Az idei rendezvénynek lesz 
egy különlegessége még – árulta 
el Andervald György – a prog
ramon ugyanis Zselencz László, 
becenevén Zsöci, az Edda Mű
vek és a Beatricse révén ismertté 
vált magyar basszusgitáros fogja 
dedikálni és árulni a Zsöci című 
életrajzi könyvet.

TAJTHY ÁKOS

Július 28-án, csütörtökön 
fél kilenckor Détár Enikő és 
Sztárek Andrea zenés szín-
házi estje kerül bemutatásra 
a megújult miskolctapolcai 
Akropolisz Szabadtéri Szín-
padon

A miskolctapolcai Akropo
lisz Szabadtéri Színpad nem 
egyszerűen csak egy élmény 
a szabad ég alatt, hanem a 
művelődést, a játékos tanu
lást, a szórakozást és kultu
rális kikapcsolódást segítő 
színtere is a városnak. Ez al
kalommal is egy olyan előa
dás láthat a közönség, amely 
szórakoztat, de egyben el is 
gondolkodtat. A színházi 
est nőkről szól, de nem csak 
nőknek! Ajánljuk fiatalok
nak, időseknek, szingliknek, 
családanyáknak, nagyma
máknak, barátnőknek, egy
szóval mindenkinek. A két 
művésznő a női lét szerepét, 
fontosságát viszi a színpadra 
a születéstől a felnőtté válá
sig, az anyaságon át a nagy
mamaságig. Mindezt renge
teg humorral, nevetéssel, és 
azt a fontos kérdést is fesze
geti a darab, hogy miért jó 
nőnek lenni. Mi a nő szerepe 
egy házasságban? A boldogí
tó igen kimondása után a nők 
nyugodtan hátradőlhetnek, 
hiszen szeretett férjeik min

den terhet levesznek a válluk
ról. Mosnak, főznek, takarí
tanak, gyermeket nevelnek, 
eközben a nők kényelmesen 
élvezik a gondtalan életet. Is
mer valaki ilyet? A legtöbben 
nem, de a színművésznők el
mesélik, hogyan néz ki ez a 
valóságban. Aki velük tölti 
az estét, annak garantálják, 
hogy szem nem marad szára
zon, és olyan ismert slágerek 
is felcsendülnek az előadás 
alatt mint Cserháti Zsuzsa az 
Árva fiú vagy az Édes kisfiam 
című slágerei és egy Mam
ma Miaegyveleget is hall
hatunk. A NŐ!, akinek csak 
megszületni volt könnyű egy 
fesztelen nyáresti program a 
csillagos égbolt alatt a mis
kolctapolcai Akropolisz Sza
badtéri Színpadon.

MN
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

JÚLIUS 25., 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 Szom-

széd Vár (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) 

JÚLIUS 26., 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 Sport-

percek (12) 19:00 Miskolc Ma ism. 

(12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 

Szemtanú ism. (12) 20:00 Miskolc Ma 

ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 

20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

JÚLIUS 27., 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 Egészség-

percek ism. (12) 19:00 Miskolc Ma ism. 

(12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 

ArtTér (12)  20:00 Miskolc Ma ism. (12) 

20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film 

(12) 21:30 Képújság (12) 

JÚLIUS 28., csütörtök 06:00 Az előző 

esti adás ismétlése (12) 18:00 Miskolc 

Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelen-

tés (12) 18:25 Promenád (kulturális 

magazin) (12) 19:00 Miskolc Ma ism. 

(12) 19:15 Időjárás-je-

lentés (12) 19:25 Ka-

TedRa (diákmagazin) 

ism. (12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 

20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film 

(12) 21:30 Képújság (12) 

JÚLIUS 29., 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 Idő-

járás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (köz-

életi magazin) (12) 20:00 Miskolc Ma 

ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 

20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

JÚLIUS 30., szombat 06:00 Az előző esti 

adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 

18:00 Krónika (12) 18:15 Időjárás-je-

lentés (12) 18:25 Szemtanú ism. (12) 

19:00 Krónika ism. (12) 19:15 Időjá-

rás-jelentés (12) 19:25 ArTTér ism. (12)  

21:00 Képújság (12) 

JÚLIUS 31., vasárnap 06:00 Az előző 

esti adás ismétlése (12) 09:00 Képújság 

(12) 16:00 Hívőszó (12) 18:00 Kró-

nika (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 

18:25 Kilátó (közéleti magazin) ism. 

(12) 19:00 Krónika ism. (12) 19:15 Idő-

járás-jelentés (12) 19:25 KaTedRa ism. 

(12)  20:00 Krónika ism. (12) 20:15 Idő-

járás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 

Képújság (12) 

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

JÚLIUS 23., szombat
20.00 Zártosztály és a Bakancsos Edda-ta-

gok koncertje, Ady Endre Művelődési Ház

JÚLIUS 24., vasárnap
20.00 Állati Story – családi musical, Akro-

polisz Szabadtéri Színház

JÚLIUS 25., hétfő
15:00 - 17:00 Életre kelt apróságok – Báb-

készítés kicsiknek és nagyoknak, Pe-
tőfi Sándor Könyvtár

JÚLIUS 26., kedd
10:00 - 11:30 Szünidei kézműves kedd, 

Miskolc - II. Rákóczi Ferenc Könyvtár Gye-
rekkönyvtára

10:00 - 12:00 Baba-mama klub, Tompa Mi-
hály Könyvtár

15:00 - 17:00 Alkossunk együtt! – Nyílt 
festőnap a József Attila Könyvtárban, 
József Attila Könyvtár

16:00 - 17:30 Határtalan kalandozás pa-
pírszínházzal a mesék birodalmában, 
Petőfi Sándor Könyvtár

JÚLIUS 27., szerda
10:00 - 11:00 Szünidei Mesetarisznya, II. 

Rákóczi Ferenc Könyvtár Gyerekkönyvtára
16:00 - 17:30 Mutatom, csináld utánam! 

– Kézműves délután, Petőfi Sándor 
Könyvtár

16:00 - 17:45 Színezőklub, Móra Ferenc 
Könyvtár

JÚLIUS 28., csütörtök
15:00 - 17:00 Társasjátékkuckó, Kaffka 

Margit Könyvtár
16:00 - 17:30 Könyvvarázs olvasóklub, 

Tompa Mihály Könyvtár
16:30 - 18:00 7Próba társasjátékklub, Jó-

zsef Attila Könyvtár
20:30 A NŐ! Akinek csak megszületni 

volt könnyű…, Akropolisz Szabadté-
ri Színpad

AUGUSZTUS 1., hétfő
15:00 - 16:30 Pokrócmesék – Mesedél-

után a könyvtár udvarán, Petőfi Sán-
dor Könyvtár

PROGRAMAJÁNLÓ 

• Művészetek Háza, Uránia-terem: JÚLI-
US 21-JÚLIUS 27., csütörtök-szerda: 17.30 
A hónap | JÚLIUS 21-JÚLIUS 24., csütör-
tök-vasárnap: 19.30 Az Arthur-átok | JÚ-
LIUS 25-JÚLIUS 27., hétfő-szerda: 19.30 
Bunker Game – Legbelső félelem | JÚLIUS 
28-AUGUSZTUS 3., csütörtök-szerda: 16.30 
és 19.30 DC Szuperállatok ligája

• Művészetek Háza, Béke-terem: JÚLIUS 
21-JÚLIUS 27., csütörtök-szerda: 19.30 Gyil-
kos party | JÚLIUS 21-JÚLIUS 27., csütör-

tök-szerda (kivéve július 23., szombat): 17.00 
Egy anya George W. Bushsal szemben | JÚ-
LIUS 23., szombat: 15.00 Manu, a legsirá-
lyabb fecske 17.00 ’85 Nyara | JÚLIUS 28-AU-
GUSZTUS 3., csütörtök-szerda (kivéve július 
30., szombat): 17.00 Exhibition on Screen: A 
modern kert festői: Monet-tól Matisse-ig 
| JÚLIUS 30., szombat: 17.00 Minden rend-
ben ment | JÚLIUS 28-AUGUSZTUS 3., csü-
törtök-szerda: 19.30 Vörös rakéta

• Cinema City: JÚLIUS 21-JÚLIUS 27., csü-
törtök-szerda, naponta több időpontban – El-
vis | Encanto | Az elveszett város | Jurassic 
World: Világuralom | Sonic, a sündisznó 2 | 
Top Gun Maverick | Lightyear | Thor: Szere-
lem és mennydörgés | Fekete telefon | Mi-
nyonok: Gru színre lép | Bezárva | Leges-
legjobb szülinap | A hónap dolgozója | Az 
Arthur-átok | Gyilkos party

MOZIMŰSOR

Ha augusztus, akkor rockünnep

A fesztivált augusztus 13-án rendezik Perecesen. Fotó: MiNap-archív/Mocsári László

Détár Enikő

Miskolc Televízió Hívőszó című műsorát július 24-én, 
vasárnap, 16 órától az Alsóvárosi református templom-
ból közvetítik. Igét hirdet: Orosz István lelkipásztor

A Minorita templomban 
csütörtökön, 28án, az esti 
szentmisét Kelemen Didák 
boldoggá avatásáért mutatják 
be. A Szent Annatemplom 

búcsúját jövő vasárnap, 31én 
tartják. A 10 órakor kezdő
dő ünnepi szentmisét Kozma 
Imre, a Máltai Szeretetszolgá
lat elnöke mutatja be.

HARANG-HÍREK

Hirdetés

A NŐ! Akinek csak meg-
születni volt könnyű...
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Június közepén születtek meg a Miskolci Állatkert oroszlánkolóniájának legújabb tagjai. A három kölyökkel csütörtökön nyilvános orvo
si vizsgálaton találkozhattak először a látogatók. Veress Tamás gyűjteményi vezető elmondta, hogy jelenleg 9 oroszlán lakik a Miskolci 
Állatkertben. A most megismert kölykök és anyjuk egyelőre elkülönítve, teljes nyugalomban élnek. A kicsik még nem túl mozgékonyak, 
leginkább igyekeznek elbújni. A „premier” során a vizsgálatokat Kovács Miklós állatorvos végezte el. Elmondta, a kölykök – egy hím és két 
nőstény – egészségesek és szépen fejlődnek. A jelenleg hathetes állatok csütörtökön az általános állapotfelmérés mellett vírusos beteg
ségek elleni vakcinákat kaptak, emellett chippel is ellátták őket. A kicsik jól viselték a nagy felhajtást. Király Csaba Fotó: Horváth Csongor

Kisoroszlánok orvosi vizsgálata

Gazdikereső
Ezen a héten Csokit (6191.), 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: Miskolc, 
Szentpéteri kapu

Fajta: keverék
Kor: 1 év
Neme: hím
Szín: világosbarna
Súlya: 20 kg | Magasság: 45 cm

Eleven, barátságos, igazi kö-
lyök. Nagy mozgásigénye mi-
att aktív, sportos gazdi jelent-
kezését várják, aki cserébe egy 
végtelenül kedves és ragaszko-
dó négylábút tudhat majd ma-
gáénak.

Hirdetés

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) Vigyázzon, mert a környezeté-
ben sok rosszindulatú ember van, és az ő negatív ener-
giájuk önre is hatással lehet. Ne hagyja, hogy beszip-

pantsa a pesszimizmus, mert azzal csak önmagának árt.

Bika (04. 21.–05. 21.) Valamiről, amit veszteségnek 
vagy csalódásnak él meg, kiderül, hogy ez terelte he-
lyes irányba az életét. Maradjon pozitív, és bízzon ab-

ban, hogy a dolgok végül jóra fordulnak!

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Most azzal kell beérnie, amit 
kap, és ez nem egyezik azzal, amit igazán szeretne. A 
dolgok nem mindig a tervek szerint alakulnak, ennek 

ellenére ne feledje, hogy milyen sok dolog van, amiért hálás lehet!

Rák (06. 22.–07. 22.) Gyorsabban pörögnek az ese-
mények, mint ahogyan mindegyik fölött el tudná dön-
teni, hogyan reagáljon. Nem is baj, ha most lazít egy 

kicsit, hagyja, hogy a dolgok maguktól alakuljanak.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Sok kérdés gyötri egy 
olyan üggyel kapcsolatban, ami meghatározza a jö-
vőjét, de a válaszokra még várnia kell. Próbálja addig 

is hasznosan tölteni az idejét, az önmarcangolás nem vezet sehová.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Ideje tiszta vizet önteni a po-
hárba egy családi üggyel kapcsolatban, még akkor is, 
ha ez néhány kínos pillanathoz vezet. Jobb azonban 

most tisztázni a dolgokat, mint megvárni, amíg a helyzet eldurvul.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Nagy önön a nyomás, sze-
retne egy kicsit egyedül lenni, de ezt most nem teheti 
meg. Mivel a harmónia önnek mindennél fontosabb, 

rosszul viseli a felborulását, de kénytelen uralkodni magán.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Túl sok önben az energia, 
hirtelen nem tudja, mit kezdjen vele. Lehet, hogy a nagy 
hévben olyat tesz, amiről később kiderül, nem volt túl jó 

ötlet. Ha azonban nem árt vele senkinek, úgy megéri az árat.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Nehezen lendül vissza vala-
mibe, amitől elszokott az utóbbi hónapokban, de ha a 
kezdeti nehézségek hatására nem adja meg magát, az 

eredmény minden fáradozást megér majd.

Bak (12. 22.–01. 20.) Valaki egy új ötlettel áll elő, 
ami megoldást jelenthet egy régi problémájára, ön 
elsőre mégis bizonytalan. Az óvatosság nem árt, de 

ne hagyja, hogy emiatt elszalasszon egy remek lehetőséget!

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Úgy érzi, most megen-
gedhet magának egy kis pihenőt, de ne feledje: jobb, 
ha teljesen elvégzi a feladatait, mert édesebb lesz a 

pihenés, és biztos, hogy nem csúszik ki egy határidőből sem.

Halak (02. 20.–03. 20.) A dolgok talán nem az elkép-
zelései szerint alakulnak, de szerencsére mestere an-
nak, hogy a legrosszabb helyzetekből is kihozza a leg-

jobbat. Az alkalmazkodóképességére most szüksége lesz.

Akkor és most. A Városház tér épületei és maga a tér sem vál
tozott túl sokat az elmúlt évszázadban, legalábbis első ránézés
re. A régi és az új felvételek bal szélén a városháza jellegzetes 
saroképülete látható. Ez eredetileg bérháznak és a MÁV hivata
lai számára készült, de működött itt a városi rendőrség, dohány
üzlet, katonai parancsnokság és a Miskolci Jogakadémia is. 
Túloldalt a megyeháza jellegzetes épülettömbje, valamint a Vá
rosház tér 3. szám alatti Herkeház és az 5. szám alatti Vadnay–
Szeremleyház látható. Utóbbit a miskolciak Petőfiházként is 
emlegetik, mivel a költő 1847. július 7–9. között itt szállt meg a 
földszint jobb oldali részében. A régi képeslap középpontjában 
látható díszes kandeláber helyén áll Melocco Miklós hatalmas 
Széchenyiszobra, amit 1994ben állították fel a téren. És még 
egy érdekesség: a régi felvétel valószínűleg, az új pedig biztosan 
a Városház tér 14. szám alatti biztosítóház erkélyéről készült, itt 
működött 1864től a város első óvodája, ami 1842ben a Dó
zsa György utcán kezdte meg működését. (Tajthy Ákos szövege, 
Sáfrány Gy. József képeslapja, Horváth Csongor fotója)

Ha a terjesztéssel kapcso
latban problémát tapasz
talnak, kérjük, jelezzék ezt 
hétköznap 816 óráig a 
+36 70 663 1261es tele
fonszámon nevük és elér
hetőségük megadásával. A 
problémát igyekszünk mi
hamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL  
KAPCSOLATOS  
VISSZAJELZÉS

Sudoku

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

Könyvújdonságok a Géniusztól 

Négyrészes keresztrejtvénysorozatunkban ez
úttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kér
jük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy 
emailben küldjék el! Beküldési határidő: 2022. 
augusztus 17. Emailcím: megfejtes@mikom.hu. 
A helyes megfejtések beküldői között könyvutal-

ványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház bizto
sítja. Előző rejtvényünk helyes megfejtései:  Hová tűnt Miss Bell, 
Vágyak könyve, Igazából Görögország, A Párizsi modell. Nyerte
sek: Soltész Veronika (Miskolc), Orosz Péter (Miskolc). Gratulá
lunk, nyereményüket postán küldjük el.
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