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SZÁRAZ LÁBBAL A PATAKMEDERBEN

Sokkoló fotókat készítettünk a Bükkben: Lillafürednél száraz a Szinva
medre, a Hámori-tó fölött sárgul az erdő. Cikk a 4. oldalon Fotó: Horváth
Csongor

EMBERKÖZELI FEJLESZTÉSEKRE VAN SZÜKSÉG
Cikk a 2. oldalon

HELYBE HOZZA AZ ADÓTANÁCSADÁST A JOBBIK
Írás a 3. oldalon

EGY ÉLET MUNKÁJA MEHET A SEMMIBE
Publicisztika az 4. oldalon

Régről hurcolt tájsebet kezelnek
Hosszú esztendők után
folytatódik a Bazártömb
fejlesztése, miután augusztusban hozzá is látnak
ahhoz a beruházáshoz,
melynek végeredménye egy
négyszintes ház és egy zöldített parkoló lehet.
A Széchenyi negyedként is
ismert, a Széchenyi, a Szentpáli, a Régiposta és a Kazinczy Ferenc utca által határolt terület fejlesztése még
javában a 2000-es években

indult, majd – főként a komolyabb befektetői szándék híján – apránként abbamaradt. Az önkormányzat
mostanra minden jel szerint megtalálta azt a lépni szándékozó céget, amely
a település városfejlesztési
koncepciójához illeszkedő
elképzeléseit kész valóra is
váltani.
Régi adósságát törlesztheti Miskolc azzal, hogy végre felszámolja a Nagy Imre
utcán tátongó, méltatlanul

Változásért kiált minden... Fotó: Horváth Csongor

elhanyagolt, szomorú tájsebet Hajdú László szerint. Az
Expert Holocor Premium
Kft. ügyvezetője a Centrum
Áruház és a Kazinczy Ferenc
utca között húzódó, a leginkább poros és kavicsos parkolóiról ismert placcon tervezett műveletek kapcsán
arról számolt be lapunknak,
hogy nem csupán az ingatlannak helyet adó, hanem a
Nagy Imre utca túloldalán
fekvő – az építkezés felvonulási területe gyanánt szolgáló
– másik zúzalékos parkolót
is kénytelenek hamarosan
elkeríteni. Ez utóbbit a projekt keretében ugyancsak
felújítják majd.
Mindemellett – részletezte a beruházó cég képviselője – azért, hogy a környéken
lakók és a terület használói
megbarátkozhassanak
az
újonnan kialakult helyzettel,
az elkerítéssel járó munkálatokat csupán augusztus közepétől kívánják megkezdeni. Folytatás a 2. oldalon.

Szépkorúak és családok filmklubja

Filmvetítések a Dr. Hilscher
Rezső Szociális Közalapítvány támogatásával

A Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány kezdeményezéseként, a Salkaházi Plusz
program keretében tavaly júliusban indult el Miskolcon
a Szépkorúak Filmklubja. A
rendezvénynek a Művészetek
Háza Uránia Art moziterme
ad otthont, és minden hónap
utolsó vasárnapján várják a

filmkedvelő nyugdíjasokat. A
soron következő vetítés augusztus 28-án, 14 órától lesz.
Megtekinthető film: Az elveszett város. Az előadás ingyenes, nincs előzetes regisztráció. A szépkorúak mellett
a családoknak is szerveznek
filmvetítést. Mozi kicsiknek és
nagyoknak címmel a Béke Art
moziteremben 2022. augusztus 27-én, 15 órától a Dolittle
című filmet nézhetik meg az
érdeklődők.

A jegyek átvételére –
mindkét előadásra – 2022.
augusztus 15-én, 9 és 10
óra között van lehetőség a
Hunyadi utca 2. alatt, a városháza aulájában. Az eseménnyel
kapcsolatban
érdeklődni lehet a rendezvénysorozat szervezőjénél,
a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány kuratóriumának elnökénél, Szegedi
Juditnál a 06 70 395 2618-as
telefonszámon.

KIRÁNDULÁS TOKAJ ÉS VIDÉKÉN. A Martinkertvárosi Nyugdíjas Klub csütörtökön kirándulást szervezett Tokaj
és környékére. A felejthetetlen élmény része volt a tiszai hajókázás, ásvány- és lepkekiállítás, a borecetmúzeum látogatása, a közös ebéd, a beszélgetések. Hegedűs Andrea országgyűlési képviselő, a 3-as számú körzet
volt önkormányzati képviselője minden évben a képviselőalapjából támogatta a klub működését, így hozzájárulva ahhoz, hogy azok is kikapcsolódhassanak, akik ezt saját forrásból nem tudnák megengedni maguknak. A rendezvényen részt vett az országgyűlési képviselő és Sebe-Gazdig Judit, a szeptember 25-ei időközi
választás Velünk a Város Lokálpatrióta Egyesület és a benne együttműködő szervezetek önkormányzati képviselőjelöltje. Fotó: Juhász Ákos
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Emberközeli fejlesztésekre van szüksége Miskolcnak
Miközben az előző programozási ciklus maximális teljesítésére törekszik, a
miskolci városvezetés már a
következő időszak fejlesztéseit tervezi – amibe bevonják
a miskolciakat is.
Átadták június végén az oktatás és a kultúra új miskolci fellegvárát a belvárosban;
a Csengey utcai művészeti
központ – az egykori Szentpáli-általános iskola épülete
– ugyanúgy uniós forrásból
újulhatott meg, ahogy például
az átadásra váró Horváth-tető
kiépítése vagy a már megkezdett Dayka-átkötés. Miskolc
további fejlesztéspolitikájáról
a város alpolgármestere tájékoztatta lapunkat. Szopkó Tibor azt hangsúlyozta, azon
dolgoznak, hogy minél több
támogatást le tudjanak hívni a

2014-20-as európai uniós pályázati forrásokból.
– Nagyon komoly munkát
kell beletenni, ugyanis 2019
októberében úgy vettük át
Miskolc vezetését, hogy addig
a mintegy 35 milliárd forintos keret alig 18-19 százalékát
hívta le az előző városvezetés.
Azóta az arányt feltornáztuk
több mint 60 százalékra, és
azon vagyunk, hogy legalább
megközelítsük, de akár el is
érjük a 100 százalékot 2023ra. Addig kell ténylegesen átadni ezeket a fejlesztéseket –
mondta.
A 2021-27-es időszakban
kevesebb összegből, valamivel
több mint 31 milliárd forintból gazdálkodhat Miskolc. Az
alpolgármester hangsúlyozta, emberközeli fejlesztéseket
szeretnének: óvodák, orvosi
rendelők, járdák és utak, kö-

Szopkó Tibor, Miskolc alpolgármestere. Fotó: Mocsári László

zösségi terek újulhatnak meg.
Ezeknél – mutatott rá – szinte
kizárólag csak uniós forrásokra támaszkodhatnak.

De ha már emberközeliség:
az is fontos szempont számukra, hogy a miskolciakat
már a tervezésbe is bevonják.

"Merénylet a megyeszékhely ellen"
Dilettáns fideszes gazdaságpolitikai döntések vezettek
oda – a Velünk a Város frakcióvezetője szerint -, hogy
most rövid távú hitelekkel
volt kénytelen teljesíteni a
városvezetés a korábban felvett svájci frank alapú kötvények visszafizetési kötelezettségét.
Bár alapvetően előrelépésnek nevezte Simon Gábor, hogy
az augusztus 1-jei határidő lejárta előtt tíz nappal sikerült
feltölteni a teljes pénzösszeget,
azaz 9,1 milliárd forintot a város óvadéki számlájára, de rámutatott: a kormánypárt évek
óta tartó unortodox gazdaságpolitikája vezetett odáig, hogy
Miskolc most ilyen helyzetbe
került.
– Egyszerűen megbukott ez
a gazdaságpolitika – szögezte le
a frakcióvezető. – Kezdjük ott,
hogy ezt a kötelezettséget már

korábban vissza kellett volna fizetni. Miért nem tették meg ezt,
ha kilenc évig azt harsogta az
előző városvezetés, hogy dübörög a miskolci gazdaság?
A kötvények eredeti visszavásárlási határideje 2013 augusztusa volt, és akkor 5,6 milliárd
forintot kellett volna megfizetnie a városnak. Az előző városvezetés viszont módosította a
határidőt előbb 2018-ra, majd
2022 augusztusára – és most
a szükséges összeg ennek már
közel a duplája volt.
– A fideszes városvezetés
által 2012-ben megkötött új
szerződésben azt rögzítették,
hogy napi árfolyamon történik
majd a visszafizetés. A mostani
gyenge forint miatt több százmillió forinttal nőtt meg a kötelezettség mértéke – mutatott
rá Simon Gábor.
Véleménye szerint tehát a kialakult helyzetet többszörösen
is a Fidesz idézte elő. Először is

idejében, az akkori árfolyamon
vissza kellett volna fizetni a kötvényeket. Másodszor: nem szabadott volna engedniük, hogy
a forint folyamatosan gyengüljön. Legutóbb pedig akkor döntött a kormány Miskolc kárára,
amikor nem adta meg az engedélyt a hosszú lejáratú hitel felvételére, hogy abból teljesíteni
tudja a város a kötelezettséget.
– Amikor azt mondom, hogy
dilettáns
gazdaságpolitikát
folytat a kormány, ezekre a döntésekre gondolok. Mára tisztán
látszik, hogy a forintot tudatosan gyengítették. És mi hiába
adtunk be idejében egy hitelkérelmet, majd folytattunk sikeres tárgyalásokat egy magyar
bankkal, a hosszú lejáratú, 10
évre szóló hitelt nem vehettük
fel a hatályos jogszabályok alapján, hiszen ahhoz kormányzati
engedélyre lett volna szükség.
Ez mind a mai napig nem született meg – tette hozzá.

– Ez egy merénylet Miskolccal, a város lakóival szemben
– húzta alá a Velünk a Város
frakcióvezetője.
Rövid lejáratú hitel felvételéhez ellenben nem kellett engedély, így ezzel oldotta meg
a város a szorító helyzetet. Ez
azonban – figyelmeztetett Simon Gábor – nem azt jelenti,
hogy egyszer s mindenkorra
megoldódott a kérdés; Miskolc likviditására minden bizonnyal jelentős hatással lesz
a teljesítése.
– Egy újabb cinikus kormányzati lépés volt, hogy
nem döntöttek a kérdésben.
Ez a miskolciak szembeköpése. Ahogy az is, hogy – az
önkormányzati elvonásokhoz
hasonlóan – több tízezer városlakót hoznak nehéz helyzetbe a katatörvénnyel és a
rezsicsökkentés csökkentésével – mutatott rá Simon Gábor
frakcióvezető.

Régről hurcolt tájsebet kezelnek a belvárosban
Hosszú esztendők után folytatódik a Bazártömb fejlesztése, miután augusztusban hozzá is látnak ahhoz a beruházáshoz, melynek végeredménye egy négyszintes ház és egy
zöldített parkoló lehet.
Folytatás az 1. oldalról.

Hajdú László egyúttal
hangsúlyozta: miután az ingatlan teljes alapterületén
mélygarázs fog húzódni,
úgy voltaképp autóférőhely-

re pontosan ugyanazzal a
kapacitással fogják a területet visszaadni a lakosságnak,
mint amivel átvették.
A tárgyalt körforgalmi téren végbemenő fejlesztés

nyomán egy négyszintes,
tizenkilenc lakásos saroképület emelkedik majd ki
az urbánus tájból, melynek
földszintjén teljes egészében
prémiumkategóriás üzletek
nyílhatnak majd.
A szakemberek a szerkezetépítési szakasszal előreláthatóan egy év alatt végeznek majd. A beruházás

A beruházás teljes ideje meghaladhatja a kettő esztendőt. Fotó: Horváth Csongor
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teljes ideje meghaladhatja
azonban a kettő esztendőt,
miután a városvezetéssel
történt egyeztetések alapján – avatott be minket az
üzletember – egyebek mellett jelentős zöldesítésnek is
alávetik majd a fejlesztendő
parkoló-, üzlet- és lakóövezetet.
BÓDOGH DÁVID

Az a cél, hogy a részvételiség
ténylegesen is megvalósuljon
a borsodi megyeszékhelyen.
– Az emberközeli fejlesztésekről valóban közvetlenül
szeretnénk majd beszélgetni
a miskolciakkal – húzta alá
Szopkó Tibor.
Arról is beszélt, hogy megteremtették a feltételeit annak,
hogy Miskolcon a jövőben
„rendben menjenek a fejlesztések”: egy több mint negyvenfős
főosztály foglalkozik a városfejlesztési, pályázati ügyekkel,
legyen szó pénzügyi, jogi, műszaki vagy projektmenedzseri
kérdésekről. És alpolgármesterként tanácsnokával együtt
szintén ezért felel, de külső
szakértőket is bevontak a munkába. A legnagyobb kockázatot
abban látja az alpolgármester,
hogy a magyar kormány és az
Európai Bizottság között a mai

napig nem történt meg a partnerségi megállapodás aláírása.
– E nélkül csupán játékpénzről beszélhetünk, ha nem
lesz aláírás, nem valósulhatnak meg a miskolci fejlesztések sem – hangoztatta, hozzátéve: „rendkívül magas fokú a
bizonytalanság jelenleg ezen a
téren”.
– Ennek ellenére a város
vezetése azt a döntést hozta,
hogy előretekint, dolgozunk,
mindent megteszünk annak
érdekében, hogy a kormányzat meg tudjon egyezni az Európai Unióval, hogy az említett forrásokat megkaphassák
a miskolciak. Hiszen őszintén
hiszünk abban, hogy Miskolc a
miskolciakért fejlődik. Ahogy
megfogalmaztuk: Miskolc érted fejlődik! – tette hozzá
Szopkó Tibor alpolgármester.
KUJAN ISTVÁN

Új vízelvezetőt
építenének Perecesen

Bazin Levente Perecesen. Fotó: Juhász Ákos

Már csak a kormányhivatal a gátja az Erenyő utcai
felújításnak, de a késlekedés sokba kerülhet, hiszen
az építőipari árak is egyre
magasabbak – mondta
a körzet önkormányzati
képviselője csütörtökön.
Aki végigmegy Pereces főútján, az maga is tapasztalhatja,
hogy a toldozott, folt hátán folt
aszfalt nem teszi valami komfortossá a haladást. 2019-től
Bazin Levente (Velünk a Város) a városrész önkormányzati képviselője, azt mondja, az
előző városvezetés idején még
csak nem is kátyúmentesítették az útszakaszt, nemhogy a
csapadékvíz elvezetésére fordítottak volna gondot.
Az elmúlt 2-2,5 évben amit
tudtak, megtettek mindenesetre: megszüntették a balesetveszélyes úthibákat, kijavították a
csapadékvíz-elvezető árkokat,
és rendszeresen lefestik a közúti korlátokat is.
– De ezek is csak pillanatnyi megoldást jelentenek, hiszen egy régi és elöregedett
útszakaszról beszélünk – ismeri el a politikus.
Ahhoz, hogy az útpályát
rendbe tudják tenni, előbb
mintegy 1,5 kilométeres szakaszon fel kellene újítani az
út melletti árkot. Bazin Levente elmondása szerint ezzel
sem foglalkoztak érdemben a
korábbi ciklusban, egy imitt-

amott kiásott földárok próbálja elvezetni (több helyen az
úttestre) a domboldalról lezú
duló esővizet. A város – egy
komplex, több mint 500 millió forintos pályázat részeként
– nyert arra forrást, hogy korszerű, betonelemes vízelvezetéssel megoldják a problémát.
Megtervezték a beruházást,
majd tavaly év végére ennek
dokumentációja is elkészült.
A folyamat azonban elakadt.
– Lépésről lépésre haladtunk, tavasszal már meg
akartuk kezdeni a munkát,
fél éve azonban a kormányhivatalhoz tartozó vízügyi
hatóság aláírására várunk.
Hogy ezt továbbra sem kaptuk meg, most már komoly
nehézséget fog okozni, hiszen az elszálló infláció miatt az építőipari árak is jóval
magasabbak, mint mondjuk
fél évvel ezelőtt – mutat rá az
önkormányzati képviselő.
Ha minden a tervek szerint haladt volna, akkor már
idén nyáron kiépülhetett
volna a csapadékvíz-elvezetés Pereces főutcáján – így
viszont félő, hogy az engedély csúszásával legkorábban is csak jövő tavasszal
kezdődhet a munka.
– Komolyan merem állítani,
hogy a megfelelő vízelvezetés
kiépítése után forrást fogunk
találni az út újraaszfaltozására
is – zárta Bazin Levente.
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Vár állott, most Disneyland (IV.)

NÉZŐPONT

(C)SOK(K)-hatás
A kormány a magyar családok segítése jegyében immáron több éve futó támogatási intézkedéseket vezetett be, amelyek mind
gazdasági, mind popkulturális értelemben az
életünk részévé váltak. De akkor miért nem
lesz belátható időn belül saját lakásunk? Véleménycikk egy érintett fiataltól.
Csak hogy megállapítsuk a status quot: a
szerző 35 éves friss házas, aki ifjú feleségével a családalapítást
tervezi. Ennek egyik eleme lenne a saját ingatlan, amit - számos
kortárshoz hasonlóan - átlag alatti fizetésből összeálló önerőből
nagy valószínűséggel soha nem engedhetnének meg maguknak.
Mit lehet tenni? Mert valamit kell, hiszen hosszú távon
azért mégsem ideális, hogy albérletben maradunk, reményeink szerint bővülő családunkkal – ami havonta egyikünk fizetésének közel a felébe kerül. Gondoltunk egy nagyot, és arra
jutottunk, inkább fizessük ezt az összeget hitelbe, hiszen – nagyon-nagyon – hosszú távon ez azért mégiscsak maradandó
haszonnal, saját ingatlannal jár.
Arról nem is beszélve, hogy évek óta mindenhonnan A magyar
családok fontosságáról hallunk, a hozzánk hasonló fiatal családkezdemények pedig ehhez jelentős támogatásokat kapnak: Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK), babaváró hitel, zöld
hitel, hogy a jelenlegi témát adó ingatlanvásárlásnál legrelevánsabbakat említsem, de emellett több más lehetőséggel élhetünk.
Szóval kirajzolódott az út, amire rá kell lépnünk, hiszen
másik nem igazán látszik. Felelős állampolgárok módjára elkezdtük felmérni a lehetőségeket, egyeztetni őket a vágyakkal.
Ahogy haladtunk, úgy lett a kezdeti álmodozásból az igények
fokozatos leadásával egyre inkább realizmus.
Hirdetéseket mentettünk el, hátha lejjebb mennek majd egyszer az árak, és az álomotthon még éppen elérhető lesz. Nem
így történt, helyette még egy millióval drágább lett az ingatlan,
holott nem megy el közel egy éve. Ki érti ezt?
Kitörnek az elkeseredett kérdések belőlünk. Hogyan? Miből?
Miért? Már most több tizenmillió forint egy olyan ingatlan is,
ami nem kacsalábon forgó palota. Honnan tudják az emberek
megfizetni ezeket az árakat, amikor elméletileg válság van?
„Összességében kedvező évet zárt tavaly a magyarországi
lakáspiac, amely fokozódó keresletet és nagyobb forgalmat hozott, részben az állami támogatásoknak köszönhetően” – hát
így, ahogy összegzett korábban az ingatlan.com elemzése.
Nagyszerű lehetőséget jelentenek a kedvezményes hitelek, a fiatal családok támogatása pedig örvendetes. Azonban a piac reagál ezekre az intézkedésekre, és úgy emelkednek az árak, ahogy
az emberek meg tudják őket fizetni – más pénzéből. Ennek az a
vége, hogy egyre több és több hitelt kell felvenni, ezért egyre nagyobb összegben adósodnak el a saját ingatlanra vágyó fiatalok.
A fizetés pedig nem emelkedik, sőt, egyre inkább értéktelenedik,
magyarul a jövő otthonát törleszteni hiú ábránd.
Így marad az álmodozás és a végeláthatatlan ideig tartó
anyagi megkötöttség.
KIRÁLY CSABA

A régészeti és építészeti
szempontokat, a gazdaságpolitikai észszerűség kérdéseit és a lakosság véleményét
taglaltuk eddig.
A Diósgyőri vár rekonstrukciójáról ezúttal a Velünk a Város
frakcióvezető-helyettese, Szarka
Dénes fejtette ki a 13,5 milliárd
forintosnak indult beruházás
társadalmi és fejlesztési tanulságait. Mint az a témát taglaló korábbi írásainkból is kiviláglott: a
vár felújítása 2014-re megvalósult első ütemének fogadtatása
a nyilvánosságban alapvetően
kedvezőnek bizonyult. A második etapot ezzel szemben már
jóval kevesebben tartották megalapozottnak és mértéktartónak
– úgy szakmai berkekben, mint
a lakosság és a helyi politikum
részéről is sokasodni kezdtek a
kérdő- és felkiáltójelek.
Közösségi pénz a közösség
észrevételei nélkül
A lapunknak Miskolc fejlesztési tanácsnokaként is nyilatkozó Szarka Dénes alapvető problémának az állami és közösségi
források kezelésének rendszerét
és annak megvalósuló gyakorlatát látja. Megítélése szerint ott
siklik félre minden ehhez hasonló projekt, hogy az itteniek
adóbevételeiből gyakorlatilag
alig marad az önkormányzatok rendelkezési hatáskörében.
– Mindent az állam oszt újra.
Ebből fakad az a tévképzet, miszerint a kormánytól kapjuk a
pénzeket – állapította meg, majd
hozzátette: a vár fejlesztése a jelenlegi formájában voltaképp
nulla társadalmi támogatottsággal rendelkezik.
– Komoly fejlesztéspolitikai
tanulság a mindenkori városvezetésnek, hogy társadalmasítás nélkül nem szabad ilyen
mennyiségű pénzt elkölteni.
Emberközeli fejlesztéseket kell
Miskolcra hozni, amik első-

sorban az itteniek mindennapi
életét teszik jobbá – véli a jobbikos politikus. – Ha turisztikai beruházásról van szó, akkor
sem lehet megkerülni a helyiekkel való egyeztetést. Ha a látványterveket és az eddigi munkálatokat nézzük, az alapján a
vár már messze nem hasonlít
ahhoz, ahogy megismerhettük.
Öntjük a betont egy „horrorkastélyba”, amely így fokozatos
veszíti el a varázsát.
Egy városszimbólum oda…
Ekkora horderejű és anyagi
erőforrások megmozgatásával
járó beruházás szakmai megvalósításánál – a lakosság javaslatainak előzetes bevonása, illetve
a régészeti, örökségvédelmi és
esztétikai szempontok homloktérben tartása mellett – legalább
ennyire fontos volna egy világos
stratégiai koncepció felvázolása Szarka Dénes szerint, aki úgy
értékeli, ezekben az esztendőkben az Avasi kilátóhoz és a Palotaszállóhoz mérhető emblematikus objektumát vesztette el
voltaképp a város – akárhogyan
is végződik a beruházás. Az önkormányzati képviselő meglátása, hogy ha elkészül a vár, akkor
azért, ha pedig nem készül el,
akkor azért lesz markáns helyi

szimbóluma a kormányzat átgondolatlan „pénzégetésének”.
A politikus a várat övező
nehézségek érzékeltetéseként
hozta fel példának az Y-híd
kérdését, amely – miként azt
állítja – a város közlekedési helyzetén valószínűleg nem
fog érzékelhetően javítani, de
legalább – az ugyancsak rengeteg EU-s forrás elemésztéséről
nem megfeledkezve – nem is
árt Miskolcnak. Ezenfelül üdítő
kivételként említette a DVTK
Stadion múlt évtizedben lezajlott felújítását, ami – értékelése
mentén – a labdarúgást szerető közönség többségének is elnyerte tetszését.
– Nem tudjuk, mennyibe
fog kerülni a fenntartása, de
szinte bizonyosan veszteséges
lesz. Ugyanaz eshet meg a várral, mint ami az Ellipsummal,
amelyről mára kiderült, hogy
fizikai adottságai miatt akkor
is csak nagyon nehezen termeli ki a fenntartásához szükséges összegeket, ha egyébként
zavartalanul működik – idézte fel Szarka a városrész áprilisban megválasztott ország
gyűlési képviselőjének, Kiss
Jánosnak a még miniszterelnöki biztosként megvalósított
projektjét.

...és már hátrálni sincs hova
A várrekonstrukció második ütemének munkálatai
során tavaly év végén jelentkező statikai problémák megoldására beígért további kétmilliárd forintot az állam – a
városvezetés állítása szerint
– a legszerencsésebb forgatókönyv szerint is csupán abban az esetben bocsátja majd
a megyeszékhely rendelkezésére, ha a Modern Város Programban futó egyéb projektelemek valamelyikéről lemond
Miskolc. Praktikusan ez an�nyit jelent – mint azt lapunknak múlt héten Varga Andrea
alpolgármester is felvázolta –,
hogy a rekonstrukció befejezéséhez szükséges pluszforrás
érdekében a kamerarendszer
továbbfejlesztésétől vagy az
e-jegyrendszer bevezetésétől
eltekint a város.
Szarka Dénes határozott véleménye, hogy erre semmi szín
alatt nem kerülhet sor. – Ezt
a kormányzatnak kell megoldania! Elfogadhatatlan, hogy
Miskolc bármely másik beruházása szenvedjen hátrányt a
vár elhibázott rekonstrukciója
miatt – húzta alá az általunk
megkérdezett várospolitikus.
BÓDOGH DÁVID

Helybe hozza az adótanácsadást Az MSZP városi elnökének nyílt levele
Ingyenes adótanácsadást
szervez a kata károsultjainak
a Jobbik.
Az országjáró turné keretében jövő héten Miskolcra is ellátogatnak – erről tartott sajtótájékoztatót Gyöngyösi Márton,
a párt elnöke csütörtökön a borsodi megyeszékhelyen. Előbb
azonban a Jobbik miskolci elnöke felidézte néhány héttel ezelőtti sajtótájékoztatóját, amit azt követően tartott, hogy a kisadózó
vállalkozók tételes adójának sorsáról döntött a kormány. Ahogy
Szarka Dénes akkor és most is
fogalmazott: országszerte több
százezer, Miskolcon pedig több
ezer családot érint az intézkedés.
A helyi politikus egyúttal emlékeztetett: pártja a módosítás felmerülésekor azonnal arra kérte
Novák Katalin államfőt, hogy
ne írja alá az országgyűlés által
másnap megszavazott törvényt.
Majd miután mindennek ellenére az a köztársasági elnök keze
alatt is átment, újabb tiltakozáshullám kezdődött.
– Próbáljuk elérni szűkös
eszköztárunkkal, hogy ilyen
formában mégse vezessék be
az intézkedést. Ugyanakkor fel
vagyunk készülve arra, hogy a

Szarka Dénes és Gyöngyösi Márton

kormánypártok nem lesznek
fogékonyak ezekre a hangokra,
ezért igyekszünk más módon
is segíteni a kisvállalkozóknak
– hangzott el a városatyától.
– Csak az gondolja, hogy a magyar gazdaság állapota rendben
van, aki elhitte a Fidesz propagandáját – kezdte beszédét a Jobbik nemrégiben megválasztott
elnöke. – Az infláció kétszámjegyű már az alapvető élelmiszerek esetében is, az euro árfolyama
rekordokat döntöget. Mindeközben az Európai Unió huszonhét
tagállama közül Magyarország az
egyetlen, amely nem képes lehívni azokat a forrásokat, amelyekkel a helyi vállalkozókon segíteni
lehetne – mutatott rá Gyöngyösi
Márton, aki a megszorítás költségvetésének nevezte a jövő évit,
hozzátéve: annak sem az infláci-

óra, sem az árfolyamra vonatkozó sarokszámai nem stimmelnek.
– A magyar kis- és középvállalkozókat taccsra tette a
kormányzat azzal, hogy megszüntette azt az adózási módot,
amivel több százezer magyar
vállalkozó tudott élni – állapította meg az Európai Parlament
képviselője. Úgy véli, ahogy
mindezt bármiféle előkészület
nélkül törvénybe lehetett iktatni,
az szégyen és gyalázat.
A vállalkozókkal, a gazdasági szereplőkkel és a parlamenti frakciókkal való konzultációt hiányolta az ellenzéki párt
leginkább, így hát – miként azt
a felszólaló politikusok megfogalmazták a helyszínen – a
kormányzat helyett is elvégzik
a munkát.
Ennek mentén augusztus
első tíz napjában valamen�nyi megyeszékhelyen megfordulnak majd utcafórumaikkal.
A katával kapcsolatos ingyenes tanácsadást és konzultációt Potocskáné Kőrösi Anita
országgyűlési képviselő tartja
majd. A Jobbik standjával Miskolcon augusztus 9-én, kedden 17-től 19 óráig a Centrum
Áruház előtt találkozhatnak az
érdeklődők.
MN

a Fidesz miskolci képviselőihez
„A Fidesz helyi politikusaitól
azt kérdezem: hallgatásukkal
aktív részesei akarnak lenni
Orbán Viktor fajvédelmi
terveinek, vagy az emberek
egyenlőségének alapelvét
értékként tekintve ők sem
hallgatnak tovább?” – írta
szerkesztőségünkhöz is eljuttatott nyílt levelében Simon
Gábor, az MSZP Miskolc városi elnöke.
A levelet változtatás nélkül
közöljük:
„A korábbi migráns– és Európa-ellenességből egy Goebbelszhez méltó, tiszta náci
(…) nyíltan fajgyűlölő szöveget adsz elő – túlment a vállalhatóság határán” – ezt az állítást nem ellenzéki politikus,
hanem Orbán Viktor egyik
legközelebbi pártfogója, legrégebbi tanácsadója, Hegedüs
Zsuzsa tette, aki ezekkel a szavakkal mondta fel miniszterelnöki megbízotti tisztségét.
Még a kapcsolatát is megszakította a Fidesz elnökével a
Tusványoson elhangzott, a fajok tisztaságáról és keveredé-

séről közölt „szégyenteljes állásfoglalása” miatt.
A közösségi médiában látható, hogy Orbán tusványosi beszéde a miskolci Fidesz
politikusai számára is irányadó, másképpen nem idézték volna a Fidesz-elnök több
állítását. Éppen csak azokat
hagyták ki, amelyeket Orbán
leköszönt tanácsadója is náci
fajvédelmi állásfoglalásként
minősített. Amelyek miatt
több zsidó és roma érdekvédelmi szervezet szót emelt.
Éppen ezért magyarázatra
és állásfoglalásra kérem a Fidesz helyi képviselőit.
Miért nem büszkélkednek választóik előtt Orbán
náci beszédével, amelynek
előzményei jól ismertek a
városunkban, hiszen a holokauszthoz vezető náci tömeggyilkosságok több ezer
miskolci életét vették el.
Kérdezem a miskolci Fidesz politikusait: szándékosan
hallgatják el, mert maguk is
szégyenteljesnek tartják pártvezetőjük szavait, vagy teljes
mértékben azonosulnak azzal?

Hegedüs Zsuzsa a fajvédelmi
állításokat hangoztató Orbánt
a következő szavakkal figyelmeztette a 6 millió zsidó halálát
okozó holokausztra: „Ez a borzalom csak azért történhetett
meg, mert túl sokan hallgattak,
amikor születőben volt az a fajta gyűlölködés, amire a nácik
építettek.” A miskolci demokraták elutasítják a gyűlöletbeszéd
minden formáját, megjelenését,
ezért tartom fontosnak időben
felhívni a figyelmet a Fidesz-elnök által épített, az emberek
tömegeit egymás ellen fordító
veszélyre. Ugyanezt várjuk el a
város közéletében dolgozó valamennyi képviselőtől. A Fidesz
helyi politikusaitól ezért azt
kérdezem: hallgatásukkal aktív
részesei akarnak lenni Orbán
fajvédelmi terveinek, vagy az
emberek egyenlőségének alapelvét értékként tekintve ők sem
hallgatnak tovább – megtagadják pártvezetőjük embertelen
nézeteit és a további engedelmességet? – zárul Simon Gábor
önkormányzati képviselő, az
MSZP Miskolc városi elnökének nyílt levele.

4

aktuális/hirdetés
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Hulló falevelek, száraz Szinva

Továbbra is erős vagy rendkívüli aszály van az ország
túlnyomó részén, az elmúlt
évek átlagától jóval elmaradt
az idei csapadék mennyisége.
Sokkoló fotókat készítettünk
a Bükkben: Lillafürednél
száraz a Szinva medre, a Hámori-tó fölött sárgul az erdő.

2022 első hét hónapjában
többnyire száraz időjárás
uralkodott a Kárpát-medence
keleti felén, térségünkben július végéig az átlagosan elvárható 300-500 mm csapadéknak csupán 30-60 százaléka
hullott le. Rendkívüli aszály
fokozat lépett életbe, például
amiatt, hogy a Bódva esetében
egy 1983-as, a Sajó esetében
pedig egy 1993-as, Felsőzsolcánál mért legkisebb vízszintrekord dőlt meg idén.
A Szinva patak pedig Lillafürednél teljesen kiszáradt
– ahogy fotónkon is látható,
gyakorlatilag száraz lábbal sétálgathatunk a mederben. Mivel a miskolci szakaszt már a
Garadna táplálja, így nem kell
attól tartani, hogy a belvárosban is hasonló kép fogadja az
embert.
Hogy porzik a Szinva-meder, valamivel talán gyakoribb
kép, mint az, hogy már augusztus előtt barnulnak, sárgulnak, kiszáradnak és lehullanak a fák levelei a Bükkben,
Hámor fölött. Még a sokat
megélt helyiek sem emlékeznek ilyen nyárra. A legmelegebb évszakban tapasztalható

levélhullás többek szerint az
alacsony, 30 százalék körüli
páratartalommal magyarázható.
– Sajnos egyelőre nem számíthatunk az aszályhelyzet
tartós javulására – nyilatkozta megkeresésünkre az
Észak-magyarországi Vízügyi
Igazgatóság (ÉMVIZIG). Bár
némi enyhülés azért jöhet – az
előttünk álló hétvégére számottevő csapadékot és átmeneti lehűlést valószínűsítenek
(szombaton 20, vasárnap 10
mm eső is eshet) -, de ennek
csupán mérsékelt hatása lesz
a folyók vízmennyiségére, hiszen a kiszáradt talajok minden bizonnyal jelentős nedvességfelvételére képesek.
Mindenesetre ők is tapasztalják, hogy a hazai időszakos (más nyarakon is kiszáradó) vízfolyások mellett egyre
több, „állandónak” tekintett
észak-magyarországi patak
kerül a kiszáradás közelébe, illetve egyes szakaszaikon
már most sem található víz.
A nagyobb folyók vízmen�nyisége is erőteljesen lecsökkent, sokfelé az eddigi legkisebb vízszintek közelébe vagy
az alá süllyedt a vízállás.
– A külföldi és a hazai víztározás jótékony hatásaként a
Tisza, a Bodrog és a Hernád a
természetesen lefolyó mennyiségnél nagyobb vízkészletekkel rendelkezik – mutatnak rá,
hozzátéve: a téli csekély hófelhalmozódás és a tartós csapadékhiány a karsztos területeket

Megzavarodott a természet: korai szinesztézia. Fotó: Horváth Cs.

sem kímélte, így a Bükkben és
a Gömör-Tornai-karszton is
egyre kevesebb a kisvízfolyások vízhozama.
Azt is megtudtuk az igazgatóságtól, hogy a Sajó és a
Hernád esetében – a várható
hétvégi esőzések ellenére – a
vízszint 1-2 hétig nem közelíti
meg az eddigi legkisebb vízállásokat. A Bodrog és a Tisza
esetében várható kisebb áradás, de ez a duzzasztott vízterek miatt nem okoz látványos
változást, viszont a lefolyó
vízhozam átmeneti mérsékelt
növekedésére számíthatunk.
A hazai kisvízfolyások közül
több, már kiszáradt patakban
is megjelenhet átmenetileg a
víz, sőt egy-egy lokális nagy
csapadék nyomán akár mérsékelt nagyságú árhullámok

Egy élet munkája mehet a semmibe
Új korszak indul az életünkben augusztus 1-jétől. A kormányzati rezsicsökkentés egy
brutális megszorítócsomag
részévé vált ( a kormány 2000
milliárdot akar beszedni belőle ), és lesznek olyanok is,
akiknek egy élet munkája, a
házuk válik ennek áldozatává.
Ahány család, annyi élethelyzet, annyi kilátástalan sors.
Én már napok óta csak sírok
– mondja Marika, aki a hatvanas évei elején jár, és egy Miskolc
környéki kis kádárkocka-házban
él. Azt gondoltam, nem történik
meg velem újra az a tragédia,
mint a 2008-as válság után, amikor a férjem vállalkozása csődbe ment. A cég felszámolása elvitte a miskolci otthonunkat , a
gyerekeknek félretett pénzünket.
Aztán később nagyon nagy spórolással és hitelből meg tudtuk
venni ezt a kis házat, amit már
nem volt ideje felújítani a férjemnek, mert meghalt. Most három generáció él itt együtt. Az
édesanyám– aki 85 éves, és két
stroke után teljes felügyeletet igényel – és a fiam a feleségével. Eddig is szerényen éltünk, hiszen a
fiatalok itthon nem keresnek túl

jól, az én nyugdíjam és az édesanyámé is minimális. Azt számolgattam, hogy havonta kijön a
hitellel együtt 300 ezerre is a ház
fenntartásának a költsége, hiszen
villanybojlerünk van, gázzal fűtünk, és a ház nincs leszigetelve.
Tartalékaink nincsenek, én munkát nem tudok vállalni az édesanyám gondozása miatt. El sem
tudom képzelni, mi lesz velünk.
A fiam biztatgat, és gőzerővel keresi a külföldi munkát, bármit,
csak hogy tudjon segíteni.
Melindáék negyvenes házaspárként úgy két évvel ezelőtt vásároltak Martinkertvárosban új
építésű családi házat. Mindketten
értelmiségiként a versenyszférában dolgoznak, az átlagnál sokkal jobb feltételekkel. A helyzetük
abban különleges, hogy kettőjüknek összesen öt gyerekük van,
két– két saját és egy közös. Úgy
tíz évvel ezelőtt házasodtak össze,
szépen haladtak, kettőjük lakásából lett egy nagyobb társasházuk,
majd lépni tudtak tovább ebbe a
szép új, modern házba. A nagy
gyerekek már egyetemisták, őket
is támogatniuk kell albérleti és
kollégiumi díjjal. Az eddigi gázszámlájuk a hideg hónapokban
olyan harminc– negyvenezer fo-

rint volt. A mostani számításuk
szerint ez legalább százötvenezer
forint lesz. Mivel tartalékokkal
rendelkeznek, ezért átmenetileg
ezt ki tudják fizetni, de az igazi
problémát az fogja okozni, hogy
ezzel együtt az egyetemisták albérleti díja is az egekbe megy
majd, az élelmiszerekre már
most 30– 40 százalékkal többet
költenek, és ezek összeadódnak.
Akárhogy osztanak– szoroznak,
nagyon nehéz év vár rájuk. És látják a külföldi példákat, ahol még
az áremelkedés mellett sem kell
félni a létbizonytalanságtól. Eddig nem nagyon politizáltak, de
ma már ki merik mondani : ezt
az országot a szakadékba vezette
ez a kormány, és egyáltalán nem
értenek egyet azzal, hogy a nép fizesse meg ennek a szakmaiatlanságnak az árát.
Éva – aki az ötvenes évei közepén jár– Miskolcon, egy lakótelepi , háromszobás lakásban él
egyedül. Magánangoltanárként
dolgozik, a lakása az irodája is
egyben. Szerencsés helyzetben
van, mert a katás változások is elkerülték, és a távfűtéses otthonában sem nőtt ( eddig ) a számla.
Mivel energiatakarékos gépei és
világítása van, a ház is szigetelt,
így még a klímahasználat mellett
sem lépi át a havi 200 kilowattot
a fogyasztás. Bár sokan azt gondolják manapság, hogy a távfűtés
ára változatlan marad, Éva meg
győződése az, hogy ezt is hozzá
fogják igazítani a rezsicsökkentés
új szabályaihoz. Hogy hogyan,
még ezt senki sem látja. De nem
lepődne meg, hogyha augusztus
végén sok család megélhetése keMÉ
rülne veszélybe.

is kialakulhatnak, de a csapadék elvonultával (amennyiben
újabb eső nem lesz), augusztus
első hetében a hidrológiai állapot fokozatosan a mostani
jellemzők felé közelít majd.
– Ahhoz, hogy az aszály jelentősen mérséklődjön, tartósan, az átlagosnál lényegesen csapadékosabb időjárásra
lenne szükség – hangsúlyozzák.
A közelmúlt egyébként
több alkalommal – 1981-87,
1992-94, 2002-03, és 2011-12
között – volt hasonló aszály,
a mostani helyzet tehát rendkívüli, de nem egyedülálló. A
Kárpát-medence éghajlati viszonyai fokozott aszályhajlamot, illetve ilyen irányú „kitettséget” mutatnak.

2022. július 30.
30. hét | XIX. évfolyam 30. szám

126 ötletet küldtek be
Bármely 16 évnél idősebb
városlakó jelentkezhet a
Részvételi Tanács tagjának. A testület véglegesíti
majd, hogy melyik legyen
az a 45 ötlet, amelyekről a
miskolciak szavazhatnak,
egyben dönthetnek arról,
hogyan költse el a város a
részvételi költségvetés 15
millió forintját.
Jelenleg is, egészen július
31-éig lehet ötleteket beküldeni a részvételi költségvetés három kategóriájára. Azonban
ugyaneddig lehetséges jelentkezni a Részvételi Tanácsba,
aminek fontos szerepe lesz az
ötletek megszűrésében. Hiszen
a kreatív miskolciak várhatóan
olyan nagyszámú elképzelést
nyújtanak majd be a Zöldülő
Miskolc, Támogató Miskolc
és Közös tereink kategóriákban, hogy azok számát némileg csökkenteni kell, mielőtt
szavazhatnának a megvalósításukra az állampolgárok. Néhány például egészen biztos,
hogy technikai vagy éppen a
keretösszegen túllépő anyagi
okok miatt kiesik. Összesen
45 ötletről – kategóriánként
15-ről – szavazhatnak majd a
miskolciak. Jelen állás szerint
eddig 126 ötlet született.
Az első szűrési kört a polgármesteri hivatal különböző szakosztályai végzik majd
el, akik szakmai szempontok
alapján vizsgálják a megvalósíthatóságot. Ezt követően

jön viszont képbe a Részvételi Tanács, amely tovább szűkít.
A részvételi költségvetés szakmai lebonyolításáért felelős
Dialóg Egyesület elnöke, Csere
Áron János elmondta: a Részvételi Tanács tagjai várhatóan
úgy nézik át az ötleteket, hogy
a hasonlóakat egyesítik, illetve
átlátható szempontok alapján
priorizálják őket. „A folyamatot miskolci állampolgárok
végzik majd el: tíz ötletbenyújtó, tíz elköteleződött érdeklődő és öt fő önkormányzati szakdolgozó, akik a hivatali
szempontokat képviselik” –
tudtuk meg az elnöktől, aki
hozzáfűzte, hogy a jelentkezés
során demográfiai adatokat is
kérnek, így társadalmilag minél változatosabb összetételű
tanácsot állíthatnak össze a lebonyolítók.
A Részvételi Tanács munkáját egyébként ne úgy képzeljük
el, mint az amerikai filmekben
az esküdtekét. A tagok várhatóan 2-3 alkalommal, pár órára találkoznak és átbeszélik a
megszűrendő ötleteket. Ezeket ráadásul előre megkapják
majd, hogy otthon felkészülhessenek a közös gondolkodásra. Jelentkezni a https://
tervezzukmiskolcot.hu/ részvételi költségvetés aloldalán
belül, ide kattintva: https://
tervezzukmiskolcot.hu/reszveteli-koltsegvetes/reszveteli-tanacs-..., vagy a részvételi
pontok valamelyikén lehetséges.
KIRÁLY CSABA

KUJAN ISTVÁN
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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 foglaltuk össze:
Költségosztást végző cég, vállalkozó feladata:
• a radiátorokra felszerelt műszerek leolvasása a fűtési idény befejezését követően,
• a költségfelosztás elkészítése a lakóközösséggel 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 idényvégi elszámolószámlák elkészítése és megküldése a díjfizető részére.
A MIHŐ Kft. a társasházi lakóközösség megbízottja – általában a közös képviselő – által jóváhagyott adatok alapján érvényesíti a díjakat az
elszámolószámlában.
A költségmegosztással, a hőfelhasználási
arányokkal és a korrekciós tényezőkkel kapcsolatban minden esetben a közös képviselőt,
illetve a költségmegosztást végző vállalkozót
keresse!

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 korábbi gyakorlatnak megfelelően a MIHŐ
Kft. idén is lehetőséget biztosít a költségosztást
végző cégekkel közvetlen ügyintézésre Ügyfélszolgálati irodájában, a Szemere utca 5. sz. alatt.
A TECHEM Kft. és az ISTA Kft. az alábbi időpontokban személyesen tájékoztatja a díjfizetőket.
TECHEM Kft. ügyfélfogadás:
 022. július 26. (kedd) 09:00 – 15:00
•2
között
 022. július 28. (csütörtök) 09:00 – 15:00
•2
között
ISTA Kft. ügyfélfogadás:
•2
 022. július 29. (péntek) 08:00 – 12:00
között.
•2
 022. augusztus 05. (péntek) 08:00 –
12:00 között.
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Barta Gábor is ringben
Időközi választást tartanak Miskolc 3-as számú
választókerületében. A
Fidesz-KDNP is bemutatta
jelöltjét.
A 3-as körzet többek között magába foglalja Martinkertváros, Hejőcsaba és az
Avas egy részét is. Az eddigi
képviselő, Hegedűs Andrea
áprilisban az Egységben Magyarországért országos választási listájának 36. helyén
bekerült a parlamentbe, így
a továbbiakban – összeférhetetlenség miatt – már nem
tudja ellátni önkormányzati
képviselői feladatait. A szeptember 25-ére kiírt időközi
választáson dől el, ki veszi át
a stafétát a választókerületben. A Velünk a Város Lokálpatrióta Egyesület és a benne
együttműködő szervezetek
közös önkormányzati képviselőjelöltje Sebe-Gazdig Judit már bemutatkozott. Szerda délután pedig hivatalossá
vált, hogy a Fidesz azt a Barta Gábort indítja, aki korábban már (2014-től 2019-ig)

betöltötte a körzet képviselői posztját. A Fidesz jelöltjét Csöbör Katalin és Kiss János országgyűlési képviselők
mutatták be.
– Negyedik generációs
hejőcsabai család sarja vagyok, de a választókörzetnek nem csak ezen a részén
mozgok otthonosan: sokat
dolgoztam a Martinkertvárosban és a Népkertben, az
avasi és belvárosi részeket
pedig szerteágazó családi,
valamint baráti kapcsolataim révén ismerem jól – fogalmazott Barta Gábor, akinek szlogenje: „közösen a
fejlődésért”. – Szerintem a
fejlődésről nem csak beszélnünk kell. Úgy vélem, ez a
városrész az utóbbi években mostohagyermekként
volt kezelve, ez ellen szeretnék tenni – mondta.Barta
Gábort egyébként a Fidesz
nem indította 2019-ben, a
kormánypárt jelöltje akkor
Gonda Erika volt, aki a választáson alulmaradt Hegedűs Andreával szemben.

Miskolcon – mint számos
más városban Európa-szerte
– évek óta komoly problémát
jelentenek a galambok.

– A házigalamb újra elvadult
egyedeiről beszélünk, amelyek
kiválóan akklimatizálódtak a
városi körülményekhez: sem a
zaj, sem az emberi jelenlét nem
zavarja őket. Megtelepednek
az épületek zugaiban, padlásterekben, és fészkelőhelyeket
alakítanak ki – foglalta össze a
problémát Badány Lajos, Miskolc alpolgármestere, hozzátéve, a kifejezetten szapora madarak jelenléte több veszélyt is
rejt magában.
– Közegészségügyi szempontból is aggályos a hely-

BM

Görömbölyi
sétálás
A Tourinform Miskolc
Iroda július 30-án, 10 órára garantált sétát szervez Görömbölyre. A séta
az egyik legkülönlegesebb
földalatti látnivalónál, a Grál
Pincénél zárul, ahol lehetőség van részt venni egy borkóstolós pincetúrán.

Támfalerősítés Bükkszentlászlónál

A Fő utca 27. és 31. szám közötti mintegy nyolcvan méteres támfalszakasz helyreállításába azt követően foghat a
város, hogy tavaly márciusban
az érintett patakmedernél kár
keletkezett. A vis maior alaphoz benyújtott önkormányzati pályázatot a közelmúltban
elfogadták, így a kiviteli tervezést és közbeszerzési pályáztatást követően jövő hétfőn
indulhat is a munka. Ha az
időjárási viszonyok nem hát-

ráltatják a munkásokat, akkor
szeptember végére elkészülhetnek vele Durda Péter szerint.
A Városüzemeltetési és Műszaki Osztály vezetője a másik
beavatkozás kapcsán ugyanezt
már október végére datálta. A
térség önkormányzati képviselőjének beszámolója alapján
a külterületet érintő ez irányú
munkálatok több esztendőre
nyúlnak vissza, ugyanis a Mexikó-völgyi mészkőbányától
fölfelé haladva a baloldalt végigvonuló Tatár-árok mentén
már három ponton is javított
korábban a Magyar Közút. Ám
miután mindezeken kívül is
bőven maradtak balesetveszélyes részei az eső által alámo-
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Hálókkal a galambok ellen

Barta Gábor

Rövidesen két helyen is beavatkoznak a szakemberek
Bükkszentlászlónál, miután
a városrész bel- és külterületén sem halogatható tovább
a medertámfal megerősítése.

aktuális

sott útfelületnek, Gazdusné
Pankucsi Katalin úgy ítélte, elő
kell teremteni a forrást a továbbiak megerősítéséhez is.
Így a megpályázott helyreállítási keretből újabb hat labilis szakaszpontnál avatkozhat
be még idén az önkormányzat. A munkaterület átadása
már az utóbbi projekt esetében is megtörtént. A kivitelező
anyagbeszerzésére kell csupán
várni, hogy a közeljövőben ott
is elindulhassanak a művelettel. A helyenkénti útzárral
járó munkálatok összesen hetvenmillió forintot ölelnek fel,
melynek hetven százalékát fedezik az elnyert vis maior források.

Szeptember végére befejeződhetnek a munkálatok. Fotó: Juhász Ákos

BÓDOGH DÁVID

Badány Lajos alpolgármester

zet, emellett rengeteg ürüléket
hátrahagynak maguk után: ez
maró hatású, ártalmas az épületek homlokzataira, a dísz
burkolatokra, a szobrokra.
Márpedig száz galamb évente
nagyjából egy tonna ürüléket
termel.
A városi galamboknak nincs
természetes ellensége, így emberi beavatkozás szükséges a
populáció visszaszorításához.
Tüskékkel, ragadozó madarakat utánzó bábukkal, fény–
vagy hangriasztással próbál-

koznak többnyire. Miskolcon
erre rendelettel is „biztatják” a
lakókat.
– A tulajdonosoknak vagy a
társasházak kezelőinek kötelességük megszüntetni a fészkelőhelyeket, és a galambok által termelődött szennyeződést
is el kell távolítaniuk.
Jó példával járnak elöl
– A Miskolc Holding több éve
tesz különböző lépéseket a belvárosi galambpopuláció gyérítésére. Egyfelől csapdákkal igyek-

szünk csökkenteni a számukat,
másrészt az élőhelyek elérhetőségét próbáljuk korlátozni azzal,
hogy a fészkelőhelyeket elhálózzuk, tehát azokat az épületeket, amelyeknél jelentős galambszám jelentkezett, a tető hálóval
történő lefedésével próbáljuk
megvédeni – fogalmazott a vagyonkezelő cég ingatlangazdálkodási ügyvezetője.
Beke Tibor azt is hozzátetette, hogy a főutcának azon házai
közül, ahol a Miskolc Holding
a tulajdonos vagy a társasházkezelő, nemrégiben kettőnél is
tettek ki ilyen hálót.
– A Széchenyi 36. és az 54.
szám alatt már megtörtént a hálós lefedés. A munka természetesen a lakók beleegyezésével
és – a közös költség szintjén –
anyagi hozzájárulásával történt.
A vagyonkezelő zrt. az anyagi lehetőségek függvényében
szeretné tovább folytatni a galambok elleni védekezést. A
tervek szerint minden évben
újabb házakra kerül majd háló.
BM

TERMELŐI VÁSÁR
HETEDSZER.
Hétéves a belvárosi esemény, és idén hetedik alkalommal rendezték meg július harmadik vasárnapján az
Erzsébet téren. Bárki beszerezhette kedvenc kézműves
portékáját, minőségi bioélelmiszerét. És ahogyan azt
megszokhatták, a szervezők
ezúttal sem hagyták programok nélkül az érdeklődőket.
A Kalamajka Bábszínház a
„Hetedhét állatmesék-Kacor király” című előadásukkal a kicsiket és nagyokat
egyaránt a mesék birodalmába varázsolták, de zenélt
a Miskolc Dixieland Band és
Hétpróba kézműves foglalkozás is volt.
Fotó: Mocsári László

Népszámlálás 2022
– jelentkezzen számlálóbiztosnak!
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
számlálóbiztosok jelentkezését várja a 2022. október-november hónapokban
lebonyolítandó országos
népszámlálásban való közreműködésre.
A jelentkezési határidő:
2022. július 31.
A számlálóbiztos feladata
a körzet bejárása, a körzethez
tartozó internetes önkitöltési időszakban le nem zárt
címek felkeresése, az adatfelvétel lebonyolítása, címek
pontosítása és esetleges új
címek felvétele, folyamatos
kapcsolattartás a felülvizsgálóval. A számlálóbiztosnak a terepmunka során kb.
130-150 címen kell kérdőívet elektronikus formában
kitöltenie. A terepen történő
adatgyűjtést a KSH által biztosított, védett elektronikai
eszközzel (tablet) kell végrehajtani október 17-e és november 20-a között.
A számlálóbiztosok kiválasztása a helyi népszámlá-

lási felelős (jegyző) feladata.
A számlálóbiztosi feladatok
ellátására a kiválasztást követően elektronikus oktatási rendszerben (e-learning)
történő egyéni felkészülést
követően, sikeres vizsga letétele után köthető szerződés.
A számlálóbiztosnak legalább középfokú végzettséggel, helyismerettel, magabiztos
számítógépes ismerettel kell
rendelkeznie, emellett megfelelő fizikai erőnlét, jó fellépés,
beszédkészség és kapcsolatteremtő képesség is szükséges a
feladat elvégzéséhez. A számlálóbiztosi feladatra jelentkezőnek a felkészüléshez saját eszköz (PC, laptop, tablet stb.) és
internetelérhetőség szükséges, a
folyamatos kapcsolattartáshoz
pedig mobiltelefon és e-mail-cím megléte elengedhetetlen.
A számlálóbiztosok díjazásban részesülnek. A
362/2020. (VII. 23.) Korm.
rendelet 3. számú melléklete
alapján: • kapcsolatfelvétel,
címellenőrzés, aktualizálás
tekintetében címenként 350
Ft • összeírás körébe tartozó

címenként 380 Ft • összeírt
személyenként 730 Ft • felkészülési és kapcsolattartási díjként 25.000 Ft. A számlálóbiztosok akár 300 000 Ft-ot is
kereshetnek, de az összeg természetesen attól függ, hogy
hányan élnek az önkitöltés
módszerével és így mennyi
címet kell majd felkeresniük.
Amennyiben számlálóbiztosnak szeretne jelentkezni, és
a feltételeknek is megfelel, kérjük, hogy a www.miskolc.hu
honlapon vagy a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálatain (Városház tér 8., Petőfi u. 39.) elérhető jelentkezési lapot kitöltve, aláírva, beszkennelve küldje
meg a nepszamlalas@miskolc.
hu címre vagy postai úton a
Miskolc MMJV Polgármesteri
Hivatal 3525 Miskolc, Városház tér 8. címre, de beadhatja
személyesen is az ügyfélszolgálati irodákban. Amennyiben
kérdése van a számlálóbiztosi
jelentkezéssel vagy a népszámlálással kapcsolatban, azt felteheti a nepszamlalas@miskolc.
hu e-mail-címen vagy a 06 46
512-801 telefonszámon.
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„Sokat álmodok szülővárosomról”
Július 21-én töltötte be 75. évét
Lukács Sándor színész-költő,
akinek ez alkalomból jelent
meg Kikötő című verseskötete
a Nap Kiadónál.
A Miskolcon született Kossuth– és Kazinczy-díjas művész,
a Vígszínház tagja, az idén duplán
is jubilál, hiszen ez a tizedik verssel telített kiadványa, költeményei a pandémia alatt születtek.
A könyv budapesti bemutatóján a szerző az olvasók előtt egy
palack fehérbort kapott ajándékba Sebestyén Ilonától, a Nap Kiadó igazgatójától, a címkén ezzel
a felirattal: A Nap bora, a Nap ünnepeltje: Lukács Sándor 75.
– Eddig a vörösbort, de mostanában inkább a fehérbort részesítem előnyben. Köszönöm
Sebestyén Ilonának a figyelmességet, de még inkább azt, hogy
az új kötetemet kiadta, és éppen születésnapomra – ezekkel
a szavakkal fogadta a folyékony
ajándékot, majd így folytatta: –
Ez a tizedik, de a kiadónál a hetedik, ami számomra a bizalom
jele, annak, hogy ezek a versek is
remélhetőleg sikeresen találnak
majd utat az olvasókhoz, akárcsak az előzőek.
– Versei a pandémia csendességében születtek. Milyen
volt ebben a hosszú, szokatlan
csendben alkotni?
– A karantén alatt a jóval kevesebb színházi munkám mellett bőven jutott idő az elmélyülésre, az alkotásra, az írásra,
de ez nem azt jelentette, hogy
minden nap tollat ragadtam.
Természetesen sokat olvastam
is, sétáltam, kirándultam a fele-

Lukács Sándor és Sebestyén Ilona. Fotó: Temesi László

ségemmel, és unokáztam, mert
éppen ebben az időszakban
született meg Leó kisunokám, a
Játssz és álmodj! című versem
ihletője, amely nagy örömömre
helyet kapott a kötetben.
– Más is helyet kapott benne...
– Egy CD még, amin a
könyvben szereplő verseimet
mondom el. Érdekes volt a feladat, hiszen általában mások
verseit adtam, illetve adom elő
színpadon vagy kamerák előtt.
– Mindig is híres volt szép beszédéről.
– Köszönöm a szép szavakat, de vallom, hogy nem szépen, inkább kifejezően és érthetően kell beszélni, verset
mondani, a hadarást, a motyogást mindenképp száműzni kell. A beszédre nagyon oda
kell figyelnie a színésznek,

hogy természetesnek tűnjön.
A mi időnkben a főiskolán
olyan nagyságok tanították
a szép beszédet, mint Sulyok
Mária, Gáti József, Básti Lajos
és Montágh Imre.
– Miskolcon született, miként
gondol vissza szeretett városára?
– Sajnos csak ritkán jutok el
Miskolcra, de annál gyakrabban
álmodok róla, például a Sötétkapuról és a Villanyrendőrről…
Szerencsére néha meghívnak
fellépni a városba, önálló esteket tartani, és olyankor mindig
örömmel megyek! Jó látni azt a
dinamikus fejlődést, amit gyermekkoromban elképzelni se tudtam volna. Amikor hazalátogatok a rokonsághoz, sose hagyom
ki gyerekkori színhelyeimet, a
Győri kaput és a Földes- gimnáziumot, ahová két évig jártam,

Anyagi problémák
Olyan gyűjtésről van szó,
ami a magyarországi roma
művészeti szcéna egészét szeretné bemutatni. Ezt a szerepet
idén a fesztivál mégsem tudja
betölteni, ennek pedig főként
anyagi gátjai vannak. Az esemény a társadalom egészéhez
képes eljutni, a források hiánya azonban nagymértékben
hat a tervekre. Az augusztus
3-a és 5-e között Baktakékre,
Alsóvadászra, Kázsmárkra,
Fügödre, Szakácsiba tervezett
programokat már felfüggesztették. A fesztivált szervező
Utcaszínházi Alkotóközösség (UtcaSzak) szerint szelle-

A régi Neoton. Fotó: archív

TEMESI LÁSZLÓ

Kegyelmektől jó és kegyős
választ várván nagyrabecsüléssel

Egy sikeres tavalyi rendezvény. Fotó: archív

Múlt és jövő
– Amikor 2020 tavaszán
Balázs segítséget kért a város-

Aki bemelegíti a közönséget
erre a partyra előzenekarként,
az a Crazy Little Queen, az ország legnépszerűbb 
Queen
emlékzenekara, amely koncertjein különleges hangsúlyt
fektet az élő zene minőségére és hangulatára pont azért,
hogy a régi és leendő Queenrajongóknak is maradandó élményt nyújthasson. A másik
a Heatlie, egy fiatal zenekar,
hiszen 3 éve, 2019-ben alakult. Leginkább a bulizásban
kell keresni a mondanivalójukat, és minden egyes koncerten nagyszerű hangulatot csinálnak Az est sztárja pedig a
mindenki által ismert Neoton,
a 80-as évek egyik legsikeresebb hazai popegyüttese, ami

máig nagyon népszerű még a
fiatalabbak körében is, hiszen
nemcsak itthon, de a világ számos országában jelentek meg
lemezeik. Japánban, Spanyolországban, Koreában aratták a
legnagyobb sikereiket.
A közönség szeretete mellett több mint 7 millió eladott lemezzel büszkélkedhetnek. 450 dal, számos
elismerés. A mostani felállásban a tagok: Csepregi
Éva, Baracs János és Végvári
Ádám mellett Lukács László a gitároknál, Lukács Andi
pedig a zongoránál, végül,
de nem utoljára pedig Heatlie Dávidot, Éva fiát a dobok
mögött láthatjuk.
Repertoárjuk főleg a régi
nagy Neoton-slágerekből tevődik össze, a Santa Mariától
a Kétszázhúsz felettig, amit
a koncert végére garantáltan
velük énekel majd a közönség,
Dj. Dominique pedig a jobbnál jobb retro slágerekkel teremt remek hangulatot.

JEGYZET

A roma művészet jelenét ös�szefoglaló fesztivál forrásai
jócskán megcsappantak az
idén.

mi támogatás nagyon is van,
az anyagi támogatások terén
azonban a szokásosnál is komolyabb akadályokba ütköztek idén. Simon Balázs, az
UtcaSzak vezetője munkája
és hite mellett saját magánvagyonának jelentős részét is a
fesztiválba fektette.
– Jelenleg a saját pénzemből
támogatom a TeátRomot kétmillió forinttal, ami a magánvagyonom kétötöde. Amen�nyiben ez nem térül meg,
abbahagyom a fesztivállal
kapcsolatos munkát. Viszont
úgy gondolom, sok hozama
lenne, ha az ilyen típusú vállalással összekötött pedagógiai programok nagyobb hatást
gyakorolhatnának a társadalomra – fogalmazott Simon
Balázs.

mert tizenhat éves koromban
Budapestre kerültem…
– Hogyan töltötte a születésnapját, és hogyan telik a nyár?
– Sokat unokázunk a feleségemmel, és nemrég külföldön
nyaraltunk, de több napig
Szarvason is pihentünk. A születésnapomat szűk családi körben töltöttem, majd újra útra
keltünk külföldre, mert nem
árt még egy kis nyaralás. Rám
fér a pihenés, mert hamarosan
kezdődik a munka a Vígben.
Lukács Sándor végezetül e
hasábokon üdvözli a miskolciakat, akiknek a nevében, úgy
gondoljuk, mi is köszönthetjük
őt „félkerek” születésnapján, s
azt kívánjuk, még nagyon sokáig játsszon a színpadon – és
unokáival…
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A Fergeteg Party sztárjai
Augusztus 5-én, pénteken egy monstre retro
buli várja a Lovagi tornák
terére látogatókat, mondhatjuk, hogy a hónap bulija lehet ez a nagyszabású
rendezvény.

Veszélyben a TeátRom
A TeátRom egy alulról szerveződő, Európában is egyedülálló roma összművészeti fesztivál, ami július 29-e
és augusztus 6-a között négy
miskolci szegregátumba (Lyukóbánya, Tetemvár, Számozott utcák, Bábonyibérc) és
négy Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei településre (Hernádszentandrás, Homrogd, Csenyéte, Gadna) visz kulturális
és művészeti programokat. A
helyi amatőr színházi csoportok előadásai mellett a Szegedi Dezső, miskolci színművész által feldolgozott Makar
Csudra ősbemutatóját is láthatják az érdeklődök.

kultúra/aktuális

tól, hogy Miskolcon is megjelenhessenek, tehetséges roma
színművészekkel találkoztam
– azóta is ajánlom mindenkinek, hogy vegyenek részt a
programokon – mondta Borkuti László közművelődési
és turisztikai tanácsnok, aki
szerint a támogatások azért
is koptak meg, mert a tavaszi
választások miatt a kulturális
terület átrendeződőben van
– emiatt nem kap kellő kormányzati figyelmet a TeatRom.
– Hiszek Balázs elhivatottságában, és abban is, hogy
nemcsak a kormány, de a városunk is nagyobb mértékben
tudja majd támogatni a későbbiekben ezt a nagyszerű kezdeményezést – fejezte ki reményeit Borkuti László.
A Simon Balázzsal készült
interjúnkat a minap.hu oldalon olvashatják.
BM

A rendszerváltás után sokáig megesett, hogy le- és
visszaelvtársoztak. Jó esetben
ezt senki nem rótta fel egymásnak. Végül hamar túltettük magunkat a régi beidegződésen, könnyen elfeledve,
hogy a nyugati, baloldali szociáldemokrata
pártokban
máig is elvi alapon, zavartalanul zajlik a bajtársazás.
Mivel gyakorlott levelező
vagyok, még a mostani ispánozás előtt is sokat gondolkodtam, a címzéskor kit,
hogyan szólítsak meg. Az
igazságszolgáltatásban még
a múlt században is léteztek
fogalmazók és kereskedelmi
levelezők, akik megadták a
módját ennek a műfajnak,
ma már nincsenek írott szabályok. Mindannyian tudjuk, kérelmeink, beadványaink sorsa akár azon is
múlhat, hogy kezdjük a megszólítást, felsoroljuk-e az ös�szes titulusát annak, akihez
folyamodunk.
Bodnár Tamással, a megyei levéltár igazgatóhelyettesével elemeztük ki, hogyan
változnak a stílusbeli szokásaink. Egy biztos, folyamatosan alakulgat, csiszolódik a
kor szellemének megfelelően.
Hol előre, hol hátra.
Jómagam a tisztelt és a
kedves között szoktam válo-

gatni. Az urazás manapság
természetes, viszont vezetőhölgyeknél nehéz dönteni az
asszonyom vagy az úrhölgy
között. Volt szerencsém megtapasztalni, ez a két megszólítás nem mindenkinek tetszik. Megnyugtató viszont,
hogy a hivatali levelezésben
nem nagyon ügyelnek ilyen
apróságokra. Ritkaságszámba megy egy olyan értesítés, amelyben tisztelnek vagy
üdvözlettel, esetleg tisztelettel zárják az üzenetet. Ezen
a stilisztikai szinten általános a spórolás. Komikus lenne a tisztelt adós, fogyasztó, gyanúsított vagy terhelt
megszólítása. Egyébként is a
nagy hivatalok számítógépes
szabványfelszólításokat, idézéseket postáznak, mi meg
félreérthetnénk, akár bizalmaskodásnak is vélhetnénk
az udvariaskodást. Így aztán
maradnak a száraz, szabatos,
célratörő megszólítások.
A fene se sírja vissza a kegyelmes, tekintetes és a méltóságos címeket, minek is, ha
maguktól is visszakóborolhatnak. Bár ki tudja, kezdetben
még a tanácsosi és főtanácsosi
rangokat is idegennek tartottuk az újkor szellemétől, mégis megszoktuk.
Ám hogy meddig mehetünk vissza a múltba? Bod-

nár Tamás gyors gyűjtése
figyelemreméltó: „szolgálatomat ajánlom kegyelmednek, kegyelmed jóakarója,
nagyságotoktól és kegyelmektől jó és kegyős választ
várván, néhai Karan Seböstyénnek meghagyatott özvegye”. Vagy egy mindennapos: „tekintetes nemes
vármegye, nagyságtok, kegyelmetek alázatos szolgái,
az Balajti szegénység, alázatos suplicatioja nagyságtokhoz s kigyelmetekhez, az szegény ároktövi lakosoknak”.
A „becsülettel való kész szolgája, az újesztendőnek örvendetes forgásával, tiszta
szívemből kívánom” mindennaposok voltak.
Nos, végiglapozva az az általános trend, hogy a nemes
vármegye mindig tekintetes,
mi, akik nagyságtoktul s kegyelmetektől jó választ várunk, azok Krisztusnak alázatos szolgái.
Magam is mindig tanulok.
Egy régi vágású pesti barátom átmentett egy mindenkor megfelelő ízes kiszólást.
Kopertáinak utolsó mondatai a nagyrabecsüléssel zárulnak.
Tekintetes Olvasóim, magam is nagyrabecsüléssel búcsúzom mindnyájuktól.
SZÁNTÓ ISTVÁN
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Miskolci Napló

hirdetés
A II. Rákóczi Ferenc
Megyei és Városi
Könyvtár
által az Elektronikus

Információszolgáltatás
(EISZ)
keretén belül előfizetett
elektronikusan
elérhető szakirodalmi
adatbázisok a
beiratkozott olvasók
számára távoli,
ún. eduID eléréssel
hozzáférhetők, akár

Távoli/eduID
hozzáférésnél a
felhasználónév mindig
az olvasójegy száma,
a jelszó pedig alapesetben
a születési hónap és nap
(pl. április 5-e
esetében 0405).
Az elérhető
adatbázisokról és
használatukról
további információ
honlapunkon elérhető
(www.rfmlib.hu) vagy
intézményünkben
személyesen kérhető.

otthonról is.

Miskolc város közigazgatási területén

Apróhirdetés

díszfák növényvédelmi
permetezését végezzük
2022. 07. 30. és 2022. 08. 13. között.

Tisztítás! Elszíneződött épületfalazatok, térkövek, járófelületek, burkolatok tisztítása. Tel.: 06-70/320-3483
www.burkolatfelujitas.hu
Tartályok és borászati eszközök sürgősen, áron alul eladók: 1000 l-es tartályok, szüretelőkádak (275, 500, 750
l-esek) 15-25-35 ezer Ft-ért.
Tel.: 06-30/347-8068

Az alábbi szerek felhasználásával:
Runner 2 F, Mospilan 20 SG,
Nonit, Topas 100 EC, Wuxal Super

Munkavégző: BOGÁRMÉRNÖKSÉG KFT.

SzolgáltatóHÁZ

Műanyag-nyílászárók cseréje
óriási kedvezménnyel!
Szolgáltatásaink:
• műanyag, fa, alumínium-nyílászárók • redőnyök, reluxák
• rovarhálók • szellőzők • erkélybeépítések, télikertek
• HiSec acél biztonsági ajtók • garázskapuk
Díjtalan árajánlat, felmérés! Rövid határidő!
Gyártás egyedi méretre. Teljes körű kőműves-helyreállítás.
Bemutatóterem: Deluxe Ablak Kft.
Tel.: 46/402-292, 06-30/336-5528. Bemutatóterem: Miskolc, Bükk Áruház, I. em.
Nyitva: hétfő, szerda, péntek 9-14 óráig, www.aluport.hupont.hu

Acél
tó
biztonsági aj
s
ye
én
m
ez
kedv
áron!

Németjuhász kölyökkutyák eladók import szülőktől, lakások, személyek védelmére. Családokat, idős
embereket támadnak bűnözők. Vásároljon biztonságot! Ajándékba szakkönyv,
póráz. Ár: 60-80-100 ezer
Ft. Tel.: 06-20/411-2526

2022. július 30.
30. hét | XIX. évfolyam 30. szám

9
A hámoriak Váradi Ottó-emléktornát szeretnének
Miskolci Napló
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Horváth Zoliék minden vasárnap reggel 9-től 11 óráig
itt fociznak ezen a festői
környezetben lévő pályán.
Többségük tősgyökeres felsőhámori, összetartó gárda,
igazán megérdemelnék,
hogy írjál róluk egy szép cikket, ajánlotta be őket Andi, a
kalandpark büfése.
Nem esett nehezemre Horváth Zoltán utolérése és a riport
elkészítése, mert amint kiderült:
ő az édesapja a rendkívül tehetséges fiatal fotóriporter kollégámnak, Horváth Csongornak.
Ez egy 30 éves történet, kezdi
mesélni sztorijukat Horváth Zoltán, aki a motorja, főszervezője a
Lillafüredi Kalandpark pályáján
zajló derbiknek. Úgy kezdődött,
hogy mi felsőhámoriak 1992ben nagypályás focilehetőséghez jutottunk a Csanyik-völgyben, a Chinoinnál található régi
erdészeti pályán. Váradi Ottó, a
DVTK kitűnősége lett a mesterünk egészen 1996-ig. Nem kell
őt bemutatni, hiszen közismert,
hogy ő volt a csapatkapitánya az
1977-ben Magyar Kupa győztes piros-fehéreknek, mely jogot
szerzett a Kupagyőztesek Európa-Kupájában való indulásra. Az
első fordulóban a patinás török
Besiktas volt az ellenfelük, az isztambuli Inönü Stadionban a tartalékos vasgyáriak – Tokár Béla
és Tomesz Tibi is játszott – 2-0ra kikaptak. A visszavágón aztán
brillíroztak a fiúk, 5-0-ra lelépték
a hires vendégeket, Váradi Ottó is
rúgott gólt. A második körben az
öt jugoszláv válogatottal – köztük Surjak, Muzinic, Zungul –
felálló Hajduk Split következett.
Szabó Géza az itthoni találkozón
Váradi helyén Teodoru Vasziliszt
akarta játszatni. Ilyen fiatal játékost csak fokozatosan szabad beépíteni – érvelt Kutasi László, és

akkor keressen egy balhátvédet
is – mondta a vezetőedzőnek. –
Maga zsarol engem? – kérdezte
a tréner. Aztán csak megfogadta Laci tanácsát, és maradt Ottó,
az önkritika bevált, végül Váradi
Ottó győztes találatával sikerült
2-1-re lebirkózni a szerbeket. Splitben Kutasi remek cselsorozata után Tatárt hozta helyzetbe,
ő ballal rászúrta, két láb között
a kapufát érintve vágódott a hálóba az egyenlítő gól tíz perccel
a vége előtt, ami a továbbjutást
jelentette volna. A román bíró,
Anderkó Ottó azonban másként
gondolta: egy vétlen ütközésért
büntetőt ítélt, a labdát a kijelölt
Rukljac Drago a jobb felsőbe
felrúgta, épphogy befért. Következtek a mindent eldöntő tizenegyesek. A szerencse nem a diósgyőrieknek kedvezett, 4-3-mal a
Split jutott tovább.
Váradi Ottótól sokat tanultunk, nem múlt el nála nyomtalanul, hogy előbb a Vasassal lett
bronzérmes 1971-ben, majd a
DVTK-val 1979-ben, abban a
bajnoki idényben 27 mérkőzésen szerepelt és három gólt szerzett. Ottó kőkemény edző volt,
látszott rajta, hogy alkalmazza
Szabó Géza kondíciójavító módszereit, ami a DVTK sikereit garantálta. Olyan lendülettel jött
edzést tartani, abszolút nem zavarta, hogy csak a körzeti bajnokságban szerepel a csapatunk. Akkor ez egyébként megfelelt a mai
megyei első osztály színvonalának. Téli alapozásai a későbbiekben sokat értek, erőtől duzzadt a
játékunk. Nagy hóban is felfutottunk Fehérkőlápára. Nekem külön motivációt jelentett, hogy ő is
azon a poszton (beállósként) játszott, ahol én – emlékszik vissza
Horváth Zoltán. Ha szükséges,
fel kell menned ellenfeled hátára
is – mondta. Az 1-es buszról leszállva, a patak mellett bandukol-

Tóth Anna a vb-n
A DVTK 18 éves atlétája,
Tóth Anna kiváló formában várja a közelgő U20-as
atlétikai világbajnokságot, ahol a tavalyi évben
100 méter gáton bravúros
bronzérmet szerzett.

A pár héttel ezelőtti magyar bajnokságon Tóth
Anna 13.23-mal új U20as országos csúcsot futott,
majd Mariborban szintén jó
eredménnyel hangolt a kolumbiai megmérettetésre.
– Az elmúlt hónapban keményebb edzéseim voltak,
és edzőtáborban is voltunk
Nyíregyházán, ahol több
munkát is végeztünk azért,
hogy augusztus elejére már
jó formába legyek – kezdte a
DVTK háromszoros országos
csúcstartója. Idén folyamatosan tudtunk edzeni. 2021-hez
képest két tizeddel jobb az
egyéni csúcsom, a gyorsaságomon is nagyon sokat tudtam javítani, és az erőmet is
visszanyertem a sérülés után,
amik az edzésmunkában is
megmutatkoztak. Illetve sokkal jobb úgy elindulni egy
korosztályos vb-re, hogy van
már tapasztalatom nemzetközi versenyről. Kolumbiában az akklimatizáció is nagy

Tóth Anna edzőjével. Fotó: DVTK

szerepet kap majd. Tóth Anna
Nairobiban a mezőny egyik
legfiatalabbjaként fantasztikus futással állhatott dobogóra, amivel ő lett a magyar
atlétika első női sprintere, aki
érmet szerzett U20-as vb-n.
A piros-fehérek gátfutójának
célja Kolumbiára fordulva
sem változott, ezúttal is szeretné kihozni magából a maximumot. Tigyi József, Anna
edzője is bizakodóan várja a
világbajnokságot. – Nagyon
jól sikerült a felkészülés, Anna
jó formában van – kezdte az
atlétaedző. A DVTK versenyzője edzőjével szombat délelőtt indul útnak Kolumbiába.
FORRÁS: DVTK.EU

sport

A legutóbbi kalandparki derbi labdarúgói. Fotó: Horváth Csongor

va figyelt minket, mit csinálunk,
és ha nem nyerte el produkciónk a tetszését, máris kiabált,
hogy 20 fekvőtámasz, vagy futsz
még három kört. Az idegenbeli
meccsekre így készített fel bennünket: ha Arnótón, Megyaszón
vagy Ároktőn kijönnek a kocsmából az ellenfelek, nemsokára
majd a hátatok mögött érzitek,
hogy lihegnek, elfogy a levegőjük,
és aztán ledarálhatjátok őket. Annak idején a mi sikereink egyik
titka is a kiváló erőnlétünk volt.
Szigorú edzéseit leszámítva Ottó
barátságos, jó humorú embernek
számított. Tartást adott csapatunknak. Sokat köszönhetünk elnökünknek, a most 82 esztendős
Alberti Istvánnak is, aki erdészeti
dolgozóként elintézte, hogy megkapjuk a csanyiki pályát, amely
ugyan szűk volt, de hitelesített.
Mindent megtett értünk az alpesi büfé tulajdonosa, Horváth
Tamás is, Tomi sajnos már nincs
köztünk, ő egyébként csak a névrokonom. A labdarúgó szövetségben Boldizsár József mindig
biztatott minket, hogy helyünk

lenne a magasabb osztályban is,
ahol megragadhatnánk. Feljutási rangadót játszhattunk Bükkszentkereszt ellen 500 néző előtt,
1-1-re álltunk, de a jóval erősebb
rivális ellen nem volt esélyünk.
Emlékezetes a megyaszói Medve Kupa is, ahol hat csapat közül
mi szereztük meg az ezüstérmet.
Szép emlékünk az 1996. február
7-i Fürediek Vándortornája, ezen
Lillafüred néven indult a Hámor
FC Váradi Ottó irányításával, ellenfeleink Mátrafüred, Tiszafüred, Káptalanfüred, Kaposfüred,
Balatonfüred voltak. Valahol sajnos ez is megakadt. A mai napig
büszkék vagyunk arra, hogy hazánk talán legszebb településének lehettünk hivatalos csapata.
Napjainkig ápoljuk a hagyományokat a Lillafüredi Kalandpark
pályáján.
És ahogy az lenni szokott,
másütt is, lassan elfogyott körülöttünk a levegő. Sokszor magunk fizettük az útiköltséget, tagdíjból raktuk össze a költségeket.
A Hámor játékosai gyakran pakolták meg fával a LÁÉV kisvasút

kocsijait, hogy több pénzünk legyen. Ma nincs ilyen, hogy azért
fizessen valaki, hogy játszhasson.
1996-ban már nem szponzorálta
az erdészet a Hámor fociklubot,
a pályánk se volt megfelelő, öltözővel sem rendelkeztünk, így
ellehetetlenültünk. Tőcsik Leventét elvitte tőlünk az Eger, Konkoly Antalt, Gólyát pedig leigazolta a Volán Sverla Béla idején.
Mi nyolcan, Kundráth Csaba,
Molnár István, Novák Zsolt, Béres János, Somodi Árpád (kapus),
Szabó Béla (később vezetőedző is
lett itt) és Fekete László Felsőzsolcán folytattuk 3 évig a megye IIben és I-ben Siegel János jóvoltából – közölte Horváth Zoltán. Ez
a múlt, egymásért küzdöttünk,
kisegítettük társainkat, ezért volt
foci, szív nélkül ez nem működik
– fogalmazott Zoltán.
A jelen pedig a kalandparki
pálya, öt éve az átadása óta béreljük. Számunkra ez az ország
legszebb, legideálisabb helye.
Micsoda panorama! Nézzen fel
a józsefattilai csillámló sziklafalakra, a kerek fehér kövekre,

a hegyek sörényére, a törékeny
lombokra, a hullámzó dombokra. Nekünk ez az otthonunk. A
bő keretünk 30 játékos, telefonon összetrombitálom, ki mikor ér rá. Tizennégynél kevesebben sohasem vagyunk, ha
esik, fúj a szél, vagy tűz a nap.
A két kapus adott: az egyik a
67 éves Varga Miklós, aki még
eldobja magát. A másik én lettem – mondja Zoltán. Eldöntjük ki kivel legyen, arra ügyelünk, ne legyen egyhangú. Az
öt mezőnyjátékos az egyik oldalon többnyire Rácz Péter (ő
NB III-ig vitte), Bódi István, Kiss
István (tartalék volt Ottónál),
Káli Zsolt és Kaczúr Krisztián.
A másik csapat: Bertók Krisztián, Lazányi János, Lénárt András, Dósa Máté, Mészáros Zoltán.
Béres Balázs és Bordás Benedek a
DVTK U 15-ös csapatának tagjai (edzőjük Kádár László), akik
beilleszkedtek közénk, impulzust kapnak, abszolút alázattal
játszanak. A meccseinken van
tűz, benzin, nem lagymatag az
iram, de baráti a hangulat, utána kulturáltan eldiskurálunk.
Nem is tudnánk otthon hagyni
két 70 év feletti törzsszurkolónkat, Bisztrán Jenőt és Horváth
Istvánt. Szoktunk évadnyitót csinálni főzéssel és persze szezonzárót is. A mai világban ez ritka, az emberek szinte köszönni
sem tudnak. Télen sem állunk
le, a Buborékban kibéreljük a
70X40 méteres sátrat, amelyet
15 fokra temporálnak. Van egy
dédelgetett tervünk, legkésőbb
2025-ben szeretett mesterünk
halálának 25. évfordulójára szeretnénk megrendezni a Váradi
Ottó-emléktornát, amelyen a fő
atrakció természetesen a Hámor
felnőtt és ifi csapatai rangadója lesz – zárta gondolatait az 58
éves Horváth Zoltán.
BUZAFALVI GYŐZŐ

A DVTK-nak a célja csak a feljutás lehet...
Lejárt a nyári edzőmeccsek
időszaka, a hétvégén rajtol
az NB II mezőnye is, immár
következnek a tétmérkőzések a másodosztályban is.
Milyen reményekkel és célokkal várja a startot a DVTK?,
erről tartottak sajtótájékoztatót
pénteken, ahol dr. Bajúsz Endre
szakmai vezető és Hegedűs János csapatkapitány tájékoztatta
az újságírókat. Dragan Vukmir
vezetőedző egy haláleset miatt
Szerbiába utazott, ezért nem
lehetett jelen – közölte Demkó
Norbert sajtófőnök.
Tíz játékos érkezett,
tizennyolc pedig távozott
Abban mindenki egyetértett, hogy a DVTK célja csakis a magabiztos feljutás lehet
az élvonalba. Még egyszer nem
fordulhat az elő, hogy a tabella éléről veszti el a csapat tetemes előnyét. Hegedűs János
úgy fogalmazott, hogy a bajnoki címért hajtanak, de akkor
sem lesznek szomorúak, ha a
második helyről jutnak fel az
NB I-be, de utóbbi a minimális
cél. Dr. Bajúsz Endre elmondta, hogy jelentős átalakulás történt a játékoskeretben:18-an
távoztak, tízen érkeztek: a védelemben hiányposztra, a középpálya teljesen megújult, a

csatárposzton is jóval nagyobb
lett a variációs lehetőség. A hazai nyári játékospiac elég szűkös volt. A szakmai stábban is
óriási volt a mozgás.
Új a premizálási rendszer,
végre teljesítményalapú a bérezés, a feljutás az alfája és ome
gája mindennek. Az biztos,
hogy gyors, sokat futó csapat
lesz a DVTK! Az ellenfeleket
feltérképezzük, így a Siófokot is, akik vasárnap fogadnak
minket a nyitányon.
Dragan Vukmir a Napos oldalnak azt nyilatkozta, hogy

elvégezték, amit elterveztek.
A játékosok 100 százalékban
teljesítették az előírt penzumukat. Olyan DVTK-t akar
látni hétről hétre, amely minden találkozón tud dominálni.
Erőnléttel nem lesz gond, jó a
hangulat az öltözőben. A szurkolók is bizakodnak, és sokan
vállalják a vasárnapi siófoki kiruccanást.
Természetesen túl sok és alapos következtetést levonni az
edzőmeccsek eredményeiből
lehetetlen, mivel az együttesek
eltérő terhelést kaptak, és a já-

Dr. Bajúsz Endre (jobbra) és Hegedűs János. Fotó: Mocsári László

tékoskeretek sem álltak még
teljesen össze. Sok a változás
mindenütt, az új labdarúgók
beépítésére pedig idő szükséges. Az mindenesetre biztató,
hogy a DVTK győzni tudott az
NB I ezüstérmesénél Kisvárdán, akik első két nemzetközi
meccsüket utána megnyerték.
Az is megsüvegelendő, hogy
Mezőkövesden is diadalmaskodni tudtak a diósgyőriek.
Innentől kezdve a DVTK-n a
sor, hogy az NB II-es bajnokságban is bizonyítson.
BUZAFALVI GYŐZŐ
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Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2022. 07. 30-tól 2022. 08. 05-ig
Viva kéztörlő, 2 tekercs, 134,5/tek.
Signal fogkrém, 75 ml, 3986,66/l
Palmolive tusfürdő, 250 ml, 1596/l
Lifebuoy folyékony szappan, pumpás, 250 ml, 1996/l
Flóraszept fertőtlenítő tisztítószer, 1 l, 549/l
Fiorillo ablaktisztító, pumpás, 750 ml, 865,33/l
Jar mosogató, 900 ml, 776,66/l
Garnier hajfesték, Naturals, Color Sensation
Lenor öblítő, 1080-1360 ml, 832,40-661,02/l
Well Done hidegzsíroldó, pumpás, 750 ml, 1198,66/l
Well Done bútorápoló, pumpás, 750 ml, 1198,86/l
Taft hajlakk, 250 ml, 3596/l
Coccolino folyékony mosószer, 1,2 l, 1249,16/l
Zewa WC-papír, 16 tekercs, 156,18/tek
Trinát magasfényű, fehér zománcfesték 1 l, 5699/l
Héra belső falfesték (fehér), 15 l, 733,26/l

HASZNÁLJUK OKOSAN A CSAPVIZET, MERT KINCS!
A csapvíz a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer!
„TUDJA, HOGY MI A KÉT LEGGYAKORIBB TÉVHIT, AMIT A MISKOLCIAK MONDANAK A CSAPVÍZRŐL?
Az első, hogy a klóros csapvíz káros
az egészségre, a második pedig, hogy
ha fehér víz jön a csapból, biztosan
sok benne a klór!”
Az ivóvíz minőségére vonatkozó Kormányrendelet rendelkezik az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés
rendjéről. A MIVÍZ Kft., valamint a hatóságok által végzett állandó, folyamatos,
átfogó vízminőségi ellenőrzés miatt az
ivóvízhálózatba csak megfelelő minőségű
víz kerülhet.

Annak érdekében, hogy a víz csővezetékben való tartózkodási ideje során megakadályozzuk a baktériumok és csírák
elszaporodásának lehetőségét, a hatósági előírások alapján történő, minimális
szintű biztonsági klóradagolás szükséges,
melynek alkalmazásával megfelelő minőségben jut el az ivóvíz a fogyasztókhoz.
A csapvízben található, műszerekkel is
éppen csak kimutatható klórszint egyáltalán nem ártalmas az egészségre! A
szabad klórszintet folyamatos online méréssel és helyszíni vizsgálatokkal ellenő
rizzük.
A vízcsapból kifolyó víz fehérre változó színét parányi levegőbuborékok

okozzák, amely a kifolyatáskor bekövetkező hirtelen nyomáscsökkenéssel együtt
járó, egyszerű fizikai jelenség. Nagyobb
nyomáson és hidegebb hőmérsékleten a
víz sokkal több nitrogént és oxigént tud oldott állapotban megtartani. Melegedés és
nyomáscsökkenés esetén viszont ezek
egy része már kiválik a vízből. Ezek a
mikrobuborékok a pohárba kieresztett víz
feszínére felúsznak és elpattannak. Fülünkhöz közel tartva akár hallani is lehet
a finom sercegést. A víz pedig 1-2 percen
belül újra átlátszóvá válik. Ez a jelenség a
csővezetékek környezetének hőmérsékletétől is függ, ezért télen ritkábban jelentkezik, mint nyáron.

A MIVÍZ KFT. FELADATA ÉS FELELŐSSÉGE TÖBB MINT 150 000 MISKOLCI EMBER
EGÉSZSÉGES IVÓVÍZZEL VALÓ ELLÁTÁSA AZ ÉV MINDEN NAPJÁN, MINDEZT FOLYAMATOSAN,
BIZTONSÁGOSAN ÉS KIFOGÁSTALAN MINŐSÉGBEN.
A csapvízfogyasztás jótékony hatásai:
•C
 sökkenti a stresszt – a víz el- • Szépíti a bőrt – a víz kulcsfonengedhetetlen agyunk megfetosságú a bőr nedvességtarlelő működéséhez.
talmának és rugalmasságának megőrzésében.
• Energiával tölt fel – ha úgy érzi,
hogy feszült, érzelmileg insta- • Ízületi fájdalmak ellenszere –
a vízivás segít megelőzni az
bil, vagy fáj a feje, az sok esetizomgörcsöket és ízületi fájben a kiszáradás jele lehet.
dalmakat.
• Fogyaszt és méregtelenít
– ha nem iszunk elegen- • Csökkenti a vesekő kialakulásának kockázatát – a vedő mennyiségű vizet, az
sekő egyik fő okozója a szeremésztőrendszer nem működik megfelelően.
vezet vízhiánya.

Hogyan takarékoskodhatunk otthon a csapvízzel?
• Fogmosáskor nem folyatjuk • Ha lehetőségünk engedi,
mosogatógépet használunk,
a vízcsapot, hanem a pohárból öblítünk.
de azt is csak teletöltötten indítjuk el.
• Fürdés helyett a zuhanyzást
• A csöpögő csapot, folydogáló
választjuk.
WC-éket azonnal megjavítjuk.
• Kézmosáskor – amíg szappanozunk – elzárjuk a csapot.
• Összegyűjtött esővízzel locsolunk.
• Nem folyóvízzel mosogatunk.

IGYUNK CSAPVIZET!

Ez a legegyszerűbb, legfrissebb, legolcsóbb, legbiztonságosabb,
legegészségesebb módja a folyadékbevitelnek.
EGÉSZSÉGÜNK MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN NAPONTA
LEGALÁBB 2 LITER CSAPVIZET FOGYASSZUNK EL!

Ezt a hirdetést a „KEHOP-2.1.7-19-2019-00001 a Víziközmű szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás
a MIVÍZ Kft. szolgáltatási területén” című pályázat céljával és fő üzenetével összefüggésben állítottuk össze.

299,349,529,599,649,749,799,999,999,999,999,999,1799,2799,5899,11999,-

269,299,399,499,549,649,699,899,899,899,899,899,1499,2499,5699,10999,-

program
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PROGRAMAJÁNLÓ Visszakapja eredeti funkcióját
AUGUSZTUS 1., hétfő
15:00 - 16:30 Pokrócmesék – Mesedélután a
könyvtár udvarán, Petőfi Sándor Könyvtár

AUGUSZTUS 7., vasárnap
20:00 Valahol Európában – Musical, Akropolisz Szabadtéri Színpad

AUGUSZTUS 4., csütörtök
15:00 - 17:00 Társasjátékkuckó, Kaffka Margit Könyvtár

A koncertek mellett lovas
bemutatóknak és tornáknak
továbbra is helyet ad majd a
rendezvénytér, de a díjugrató versenyeket száműzte az
önkormányzat.

AUGUSZTUS 5., péntek
19:00 Fergeteg Party – Neoton – Crazy
Little Queen – Heatlie. Házigazda: Dj
Dominique, Lovagi tornák tere
AUGUSZTUS 5., péntek
18:00-24:00 MÜHA GasztroPLACC, Művészetek Háza előtti tér

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
AUGUSZTUS 1., hétfő 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12)
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Generációk (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15
Időjárás-jelentés (12) 19:25 Diagnózis (12)
20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30
Képújság (12)
AUGUSZTUS 2., kedd 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12)
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Sportpercek
ism. (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15
Időjárás-jelentés (12) 19:25 A deszka népe
(12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30
Képújság (12)
AUGUSZTUS 3., szerda 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12)
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Egészségpercek ism. (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12)
19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kilátó
(12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30
Képújság (12)
AUGUSZTUS 4., csütörtök 06:00 Az előző
esti adás ismétlése (12) 18:00 Miskolc
Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Promenád (kulturális maga-

hamarosan a Lovagi tornák tere

zin) ism. (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15
Időjárás-jelentés (12)
19:25 Köztünk Élnek ism. (12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés
(12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
AUGUSZTUS 5., péntek 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12)
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Forgószínpad
(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (közéleti
magazin) (12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12)
20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film
(12) 21:30 Képújság (12)
AUGUSZTUS 6., szombat 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12)
18:00 Krónika (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Kilátó ism. (12) 19:00 Krónika ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12)
19:25 Egészségpercek ism. (12) 20:00 Krónika ism. 20:25 Film 21:30 Képújság (12)
AUGUSZTUS 7., vasárnap 06:00 Az előző
esti adás ismétlése (12) 09:00 Képújság
(12) 16:00 Hívőszó (12) 18:00 Krónika (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25
Kilátó ism. (közéleti magazin) (12) 19:00
Krónika ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés
(12) 19:25 Promenád ism. (12) 20:00 Krónika ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12)
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Nem ad helyet többé nagy,
nemzetközi lovasversenynek a
diósgyőri Lovagi tornák tere. A
döntést a városrész élhetőségének biztosítása miatt, az ott élők
érdekében hozta meg a miskolci önkormányzat – mondta el
lapunknak Miskolc alpolgármestere. Varga Andrea felidézte, nemzetközi díjugrató versenyeknek 2017-től adott otthont
a Lovagi tornák tere, a legnagyobbat, a Castle Classic Nagydíjat 2019-ben rendezték meg.
Ekkor közel háromszáz lovat
kellett elszállásolni a Diósgyőri
vár környezetében. – Ennyi ló
jelenléte természetesen nem
azért probléma, mert ne szeretnénk őket. A gond az, hogy
szálláshelyüktől ötven méterre lakóövezet kezdődik, családi házak százai váltak élhetetlenné hetekre a megnövekedett
forgalom, illetve a lovakkal járó
szag és a legyek, valamint egyéb
repülő jószágok miatt – emlékeztetett Varga Andrea, aki
hozzátette, a vár környezetében
üzemelő éttermek, fagyizók,
panziók működésére is hatással
volt a lovak okozta környezeti
terhelés. Arról nem beszélve –
folytatta –, hogy a Lovagi tornák tere ilyen volumenű nemzetközi versenyek befogadására

Szeretnék megvizsgálni a Lovagi tornák terének üzemeltetési lehetőségeit. Fotó: Horváth Csongor

nem igazán alkalmas. „Hallani
lehetett sokaktól, hogy a bemelegítő pálya annyira kicsi volt,
hogy csak a szerencsének köszönhető az, hogy egyetlen baleset sem történt” – tette hozzá.
Tudatos döntés
2020-ban a világjárvány miatt elmaradt a Castle Classic a
várban, 2021-től viszont már
a városvezetés tudatos döntése volt, hogy nem rendezik azt
meg a továbbiakban. – Mérlegelnünk kellett. Az egyik serpenyőbe a rendezvényből befolyó bevételt tettük, a másikba
pedig a városrész élhetőségét.
Veres Pál polgármesterrel mi
úgy döntöttünk, hogy egy hétre
sem veszélyeztetjük a vár környezetében élők életminőségét. Tettük ezt annak ellenére

is, hogy sok érdek sérült amiatt,
hogy végre a miskolciak, diósgyőriek kerülhessenek előtérbe – mondta Varga Andrea, aki
felidézte: voltak családok, akik
a rendezvény miatt inkább erre
az időszakra tervezték nyaralásukat, vagy ha tehették, az adott
időszakra elköltöztek otthonukból. Csak hogy ne kelljen
újból átélni a verseny okozta
kellemetlenségeket.
És hogy mi lesz akkor a Lovagi tornák terén? Az alpolgármester szerint éppen az, amire
tervezték: koncertek és egyéb
nagyrendezvények, köztük természetesen lovagi tornák, bemutatók.
A programok maradnak
– Egy ilyen történelmi háttérrel rendelkező várhoz hozzátar-

Hirdetés

toznak a lovagi tornák, mindig
is voltak ilyen rendezvények,
csak akkor még a várárokban.
Ezek kerülhetnek majd a térre,
viszont ezekhez a programokhoz nem kell több száz ló, csupán három-négy – jelentette ki
Varga Andrea, aki hozzáfűzte
még: szeretnék megvizsgálni
a Lovagi tornák terének üzemeltetési lehetőségeit, miként
a várfürdő újjáélesztéséről sem
tettek le, hiszen arra hatalmas
igény mutatkozik a miskolciak részéről. Mint leszögezte, a
városvezetés részéről komoly
szándék van erre. Éppen ezért a
részvételi program keretein belül induló Városi Esték beszélgetéssorozat egyik alkalmának
éppen ennek a területnek a jövője lesz majd a témája.
TAJTHY ÁKOS

MOZIMŰSOR
• Művészetek Háza, Uránia-terem:
JÚLIUS 28-AUGUSZTUS 10., csütörtök-szerda: 16.30 és 19.30 DC Szuperállatok ligája
• Művészetek Háza, Béke-terem: JÚLIUS 28-AUGUSZTUS 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 rendben
ment | JÚLIUS 28-AUGUSZTUS 3., csütörtök-szerda: 19.30 Vörös rakéta
• Cinema City: JÚLIUS 28-AUGUSZTUS
3., csütörtök-szerda, naponta több időpontban – Elvis | Encanto | Az elveszett
város | Jurassic World: Világuralom | Sonic, a sündisznó 2 | Top Gun Maverick |
Lightyear | Thor: Szerelem és mennydörgés | Fekete telefon | Minyonok: Gru
színre lép | Bezárva | Legeslegjobb szülinap | A hónap dolgozója | Az Arthur-átok
| Gyilkos party | Bunker Game: Legbelső
félelem | DC Szuperállatok ligája

HARANG-HÍREK
A Szent Anna-templom
búcsúját vasárnap, július
31-én tartják. A délelőtt
10 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Kozma Imre,
a Máltai Szeretetszolgálat elnöke mutatja be. Augusztus elsejével kezdi meg
szolgálatát Szabó József kanonok, az új diósgyőri plébános.

A hírportál
www.minap.hu
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Miskolci lány az Anna-bál szépei között
Kemecsei Anna Viktóriát választották a 197. Anna-bál szépének július 23-án éjjel. A bál szépe a 17 éves budapesti Kemecsei Anna Viktória, a kőbányi Szent László Gimnázium tanulója. Az MTI szerint korábban nagynénjét is megválasztották az Anna-bál szépének. A bál első
udvarhölgye a miskolci Zelana Zóra (a jobb szélen), aki 19 éves, és születésnapi ajándékként kapta a báli belépőt. Janovszki Csenge, a 17
esztendős második udvarhölgy a Komáromhoz közeli Nagyigmándról érkezett. Az első Anna-bált egyébként 1825. július 26-án tartották
Balatonfüreden, a Horváth-házban, Szentgyörgyi Horváth Fülöp János fogadójában a házigazda leányának tiszteletére. Fotó: MTI

Gazdikereső
Ezen a héten Hesztiát (6205.), a Miskolci Állategészségügyi
Telep egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő
oltásokkal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva
kerül az új gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon lehet hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy
e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 2022.
augusztus 17. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu.
A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja.
Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Sudoku

Akkor és most. Régi és új felvételünkön a Luther-ház látható.
Az épület a Hunyadi utca nyomvonalának rendezése után készült
az utca északi oldalán. Elődépülete a 10. számú házhoz épített földszintes Furman-ház volt, mellette a kerítéssel elválasztott templomkert. A telekhez keletről az egyemeletes evangélikus paplak
csatlakozott. Az egyemeletes házat, illetve telkét 1893-ban vásárolták meg a hívek adományaiból, és a helyén kétemeletes bérházat emeltek. A tervek Knoblauch Richárd és Mende Ágost nevéhez
fűződnek. Elkészülte óta a Luther-ház összeépítését tervezték a
keleti épülettel, de ez nem valósult meg. Az udvari, egyemeletes
szárny hattengelyű. A földszinten boltokat alakítottak ki, az emeleteken lakásokat. Köríves, magas kapubejárója az első emelet közepéig nyúlik fel, fölötte, a második emeleten, a kettős erkélyajtó
előtt, kovácsoltvas kosarú erkély helyezkedik el. A kapu és az erkély között Luther Márton szobrát helyezték el, melyet Kun József
épületszobrász tervezett. Az ház díszes tornyát az idők folyamán
lebontották.. (Tajthy Ákos szövege, Sáfrány Gy. József képeslapja,
Horváth Csongor fotója)

Bekerülés helye:
Miskolc, Újgyőri főtér
Fajta: keverék
Kor: 1,5 év
Neme: nőstény
Szín: trikolor | Súlya: 15,8 kg
Hirdetés

Hesztia egy 1-1,5 éves nőstény kutya. Június végén került a telepre, az Újgyőri
főtéren kóborolt. Fiatal, energikus, kedves kutya. Emberekkel barátságos.

TERJESZTÉSSEL
KAPCSOLATOS
VISSZAJELZÉS
Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kérjük, jelezzék ezt
hétköznap 8-16 óráig a
+36 70 663 1261-es telefonszámon nevük és elérhetőségük megadásával. A
problémát igyekszünk mihamarabb megoldani.

HETI HOROSZKÓP
Kos (03. 21.–04. 20.) Töltsön annyi időt a szabadban, amennyit csak tud, mert most különösen nagy
szüksége van arra, hogy feltöltődjön. A természetben
megpihenve néhány nyugtalanító kérdésre is megtalálja a választ.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Nem érdemes nagy figyelmet fordítani arra, amit a madarak csiripelnek, mert ha
valakinek igazán fontos elintéznivalója van önnel, az a
szemébe fogja mondani a dolgokat. Minden más csak pletyka.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Nyugtalanítja, hogy sok teendője van, és úgy érzi, a környezete nem adja meg azt
a támogatást, amire szüksége lenne. Úgy tűnik, most
önmagát kell kisegítenie a bajból.

Bika (04. 21.–05. 21.) Fordítson különösen nagy
figyelmet a közvetlen környezetedre, mert valami
fontos van készülőben, és önnek készen kell állnia a
válaszaival, amikor a változás bekövetkezik.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Egyre inkább nehezére esik
fenntartani valamit, amit önön kívül már senki nem tud
egyben tartani. Gondolja végig, hogy önnek szüksége
van-e még erre a helyzetre, vagy ideje lenne továbblépni.

Bak (12. 22.–01. 20.) Nem szereti a versenyhelyzeteket, de lehet, hogy most nem kerülheti el, hogy
megmérkőzzön valakivel. Ha belelendül, és ha elég
fontos az ön számára a cél, jól szerepelhet.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Nincsen rózsa tövis nélkül,
így aztán mindig számolnia kell azzal, hogy valami
nem az elképzelései szerint alakul. Ha nem hagyja,
hogy ez felidegesítse, akkor meg tudja élni a szép élményeket.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) A héten több dolog is nagy
figyelmet igényelne, de valami eltereli a gondolatait.
Jobb, ha utánajár a dolognak, ahelyett, hogy megpróbálná elnyomni, így végre a fontosabb dolgokkal foglalkozhat.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Miközben a hosszú távú
terveiért dolgozik, gondoljon a jelenre is, mert nem
biztos, hogy mindenki kivárja, míg az elvetett magok
kihajtanak. Arra is figyeljen, hogy megtartsa azt, amit már elért.

Rák (06. 22.–07. 22.) Úgy érzi, kifut az időből, pedig
még semmivel sincs elkésve. Lehet, hogy azt sejti, hamarosan lenyugszik a napja, de ne feledje, minden estét egy újabb reggel követ újabb lehetőségekkel.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Nagy szüksége van most a
társaságra, akkor van elemében, ha van kivel megosztania a gondolatait. Fontos, hogy akkor is megtalálja a
békéjét, amikor egyedül van.

Halak (02. 20.–03. 20.) A párkapcsolatában felmerülő problémák csupán ürügyül szolgálnak arra, hogy a
kapcsolatot jobbá tegye. Vannak bizonyos elhallgatott
problémák, amik ha kirobbannak, az esélyt ad a gyógyulásra.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: „Mindenkit
érhet jogeset”. E-mail: info@mikom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr.
Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol.

