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VILÁGBAJNOKOK A MISKOLCI MAZSORETTES LÁNYOK. A mazsorettsport-világbajnokságot a lengyelorszá-
gi Opoleben rendezték meg augusztus 25-28. között az IAM szervezésében. Tíz ország 72 egyesületének 
több mint ezer táncosa mérette meg magát. A Premier Alapfokú Művészeti Iskola és a Miskolci Kulturális 
Központ fenntartásában működő Miskolci Mazsorett Sportegyesület tagjai 3 versenyszámban is a dobo-
gó legfelső fokára állhattak. Junior duó kategóriában: Farkas Fédra-Molnár Panka Sára első lett, senior bo-
tos csapat összetett kategóriában (menettánc+ színpadi tánc) 1. hely, senior zászlós csapat kategóriában 
ugyancsak világbajnokok. Fotó: MKK

Az intézkedés szerdától lép 
életbe, és egészen a híd ter-
vezett felújításáig érvényben 
marad.

Nem használhatják a Gö-
möri felüljárót a húsz tonná-
nál nagyobb, célforgalmat 
bonyolító tehergépjárművek 
szerdától – közölte szerkesz-
tőségünkkel a Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt. hozzátéve: a 
személyautók, kistehergépjár-
művek és autóbuszok továbbra 
is zavartalanul közlekedhetnek 
a hídon.

Az érintett járművek a felül-
járó felújításáig mindkét for-
galmi irányból a Búza tér – 26-
os főút – 306-os főút – Várközi 
Lajos utca – Sajószigeti út vo-
nalán közlekedhetnek – írják.

Ahogyan a Magyar Közút 
fogalmaz, a súlykorlátozásra a 
híd tervezett felújításáig a híd 
vízzáróságának romlása és a 
vasbetonszerkezet meggyen-
gülése miatt van szükség. „A 
tehergépjárművel közlekedő-
ket útirányjelző táblák figyel-
meztetik majd az ideiglenes te-
relőútra” – írják.

A Gömöri felüljáró a maga 
közel 222 méteres hosszúságá-
val szerepel hazánk leghosz-
szabb hídjai között, a 92-es, 
Miskolc–Bánréve–Ózd vasút-
vonalat hidalja át és 1977-ben 
adták át. A hidat az elmúlt év-
tizedekben kétszer, 1994-ben 
és 2003-ban újították fel – ez 
utóbbi információt már a Közút 
osztotta meg lapunkkal. Mint 
írják, a Gömöri felüljáró jövő-
beli felújítása a dilatációs szer-
kezet cseréjét és az alátámasztó 
pillér megerősítését takarhatja 
majd. „Jelen állapot szerint a 
hatodik pillér feletti dilatációs 
szerkezet elhasználódott, így a 
vízzárósága már nem megfe-
lelő, a híd teherviselő képessé-
ge csökkent. „A következő fel-
újításig a közlekedésbiztonság 
fenntartása érdekében a Ma-
gyar Közút szakemberei folya-
matosan figyelemmel kísérik a 
híd állapotát. A jelenlegi hely-
zetet szakértővel vizsgáltattuk 
meg, a vizsgálat eredménye-
ként vezetjük be a 20 tonnás 
súlykorlátozást'” – írják.         T. Á.

Húsztonnás súlykorlátozás a Gömörin

MISKOLC ÚJRA A FILM MAGYAR FŐVÁROSA

Új szívet nem, de szívközpontot igen  
Egy hatszintes, tizenötezer 
négyzetméteres, százhetvenhat 
ággyal és tizenöt műtővel ren-
delkező létesítmény épülhet 
meg a megyei kórház terüle-
tén.

Mindezt Kardiovaszkuláris 
Centrum néven, az észak-ma-
gyarországi regionális komp-
lex szív- és érrendszeri fejlesz-
tés keretében. Révész János, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Központi Kórház és Egyetemi 
Oktatókórház főigazgatója el-
mondta: kollégái azzal fordul-
tak hozzá, hogy a régió szív- és 
érrendszeri betegeinek ellátását 
a jövőben centrumrendszerben, 
szívsebészeti háttérrel ellátva va-
lósítsák meg. – Ennek alapvető-

en két oka volt: egyrészt a szív- 
és érrendszeri megbetegedések 
népegészségügyi problémá-
kat jelentenek Északkelet-Ma-
gyarországon, és a halandóság 
is rendkívül magas; másrészről 
a kardiológiai osztály elért egy 
olyan rendkívül magas szakmai 
színvonalat, ahonnan a tovább-
fejlődés lehetősége csak akkor 
adott, ha helyben szívsebészeti 
hátteret tudunk biztosítani – ele-
venítette fel a motivációkat a fő-
igazgató, aki egyúttal hozzátette: 
mindvégig olyan létesítményben 
gondolkodtak, ami a betegség-
csoportot teljes egészében felö-
leli, vagyis úgy diagnosztikát, 
mint terápiás kezelést is biztosít 
majd. Úgy gondolom, hogy még 
legalább négy év áll előttünk.

A szív- és érrendszeri problé-
mák nagyjából öt-hét évvel rö-
vidítik meg a magyar populáció 
várható átlagéletkorát – mondta 
a Kardiovaszkuláris Centrum 
centrumvezető főorvosa. Nagy 
Gergely György hangsúlyozta: 
mindezen belül komoly regio-
nális különbségek is fennállnak.

Több szempontból is fontos a 
városvezetés számára a tárgyalt 
fejlesztés: amellett ugyanis, hogy 
mindennek haszna a miskolcia-
kat közvetlenül is érinteni fog-
ja, a kórház által képviselt szak-
mai tudás is büszkeségre adhat 
okot. Szopkó Tibor alpolgármes-
ter ezen felül a város és az intéz-
mény régiós szerepének megerő-
sítését is várja a beruházástól. 

BÓDOGH DÁVID

Pénteken késő délután kezdetét vette a 18. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. Szeptember 9-e és 17-e között a 
nemzetközi fesztiválpaletta számos izgalmas darabját mutatják be, emellett minden eddiginél több hazai alkotás magyar-
országi premierjét tekinthetjük meg a miskolci mozikban. Lehetőségünk lesz közönségtalálkozókon megismerni a készítők 
kulisszatitkait, illetve számos filmszakmai programon hódolhatunk a mozgóképes kultúra előtt. Fotó:Mocsári László

EGYRE NEHEZEBB IDŐK JÁRNAK A SZÁLLODÁKRA
Riport a 7. oldalon

BUDAPEST, PÉCS, MISKOLC – KLÍMASEMLEGESSÉG
Cikk a 2. oldalon

MISKOLC FELKERÜLT A FILMES TÉRKÉPRE
Írás a 3. oldalon

Mindig zsúfolt a forgalom a Gömöri felüljárón. Fotó: M. L.
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Komoly lehetőség Miskolc-
nak, hogy közvetlen uniós 
pluszforrások bevonásával 
gyorsulhatnak fel a klíma-
semlegesség elérését célzó vá-
rosi törekvések – fogalmazott 
Veres Pál polgármester azon a 
hétfői sajtótájékoztatón, ame-
lyet Budapest, Pécs és Miskolc 
vezetői közösen tartottak a 
Területfejlesztési Minisztéri-
umban.

Magyarországról mindösz-
sze három település, Budapest, 
Pécs és Miskolc került be a közé 
a száz európai város közé, ame-
lyek az Európai Bizottság támo-
gatásával dolgozhatnak majd 
mintavárosokként azért, hogy 
már ebben az évtizedben is 
nagy lépést tegyenek a klíma-
semlegesség irányába.

A budapesti sajtótájékoztatón 
a házigazda, Navracsics Tibor 
területfejlesztési miniszter el-
mondta, pár hete született meg 
az elhatározás, hogy a három 
város képviselői egyeztetik ter-
veiket a Területfejlesztési Mi-
nisztériummal, a kormányzat 
pedig elkötelezett abban, hogy 
a települések klímasemlegessé-
gi terve megvalósuljon.

– Szakértői csoportok mű-
ködnek mindhárom városban, 
ezek munkáját segíti miniszté-
riumunk, illetve a Technológi-
ai és Innovációs Minisztérium-
ból is érkezik egy szakember a 
munka összehangolása érdeké-
ben – hangsúlyozta Navracsics 
hozzátéve, hogy a három város 
uniós forrásokból és kormány-
zati támogatás segítségével va-
lósíthatja meg célkitűzéseit, az 
előfinanszírozott projektekre 
pedig akár már a jövő év első 
negyedévében megérkezhetnek 
az első uniós pénzek.

Ennek azonban az a feltéte-
le, hogy a magyar kormány és 
az Unió között megszülessen a 
helyreállítási alappal kapcsola-
tos megállapodás, a támogatási 
források ugyanis ebből az alap-
ból válnának elérhetővé – ilyen 
ígéret azonban nem hangzott el 
a budapesti rendezvényen.

Péterffy Attila, Pécs polgár-
mestere arról beszélt a sajtótá-
jékoztatón, hogy közvetlenül 
uniós pénzforrásokhoz juthat 
a három város, Karácsony Ger-
gely, Budapest főpolgármestere 
pedig úgy vélte, hogy a telepü-
lések klímasemlegességi tervei 
nem jelenthetnek csupán politi-

kai célkitűzést vagy kommuni-
kációs eszközöket, és a politikai 
különbségeket a partnerségnek 
és a klímabarát szemléletnek fe-
lül kell írnia.

Veres Pál, Miskolc polgár-
mestere a környezetvédelem és 
a klímasemlegesség fontosságát 

hangsúlyozva döntő lépésnek 
nevezte, hogy Miskolc bekerült 
a kiválasztott száz európai vá-
ros közé, és ennek köszönhető-
en a pluszforrások bevonásával 
felgyorsulhatnak a városi ter-
vezési folyamatok, illetve azok 
megvalósítása is.

– Ez nagy lehetőség a város-
nak – fogalmazott Veres Pál 
kiemelve, hogy a környezet- és 
klímavédelem már a választá-
si kampányában meghirdetett 
Nagy-Miskolc Programnak is 
központi eleme volt, és azóta is 
rengeteg lépés történt annak ér-

dekében, hogy Miskolc valóban 
zöldebb, élhetőbb, környezet-
tudatosabb településsé váljon. 
Ezekhez a törekvésekhez pedig 
tökéletesen illeszkednek a „száz 
város misszió” kapcsán meg-
fogalmazott tervek és vállalá-
sok – tette hozzá a polgármes-
ter hangsúlyozva a két másik 
várossal való együttműködés 
fontosságát.

– Az akciótervek finomítá-
sába és a szerződések előkészí-
tésébe bevonjuk majd a kor-
mányzat szakértőit is, hiszen 
ahhoz, hogy ez a projekt va-
lóban sikeres legyen, tennünk 
kell, gőzerővel kell majd dol-
goznunk – ismertette a jövőbeli 
terveket a városvezető.

Elmondta azt is, hogy a mis-
kolci klímasemlegességi projekt 
nagymértékben támaszkodik a 
megújuló energiákra, kiemel-
ten kezeli a vízbázisvédelem 
ügyét és a légszennyezettség 
csökkentését, de uniós segítség-
gel és kormányzati támogatás-
sal, ez utóbbira ugyanis feltétle-
nül szükség lenne, így akár már 
a jövő év első negyedévében re-
ális lehetőséggé válhat a miskol-
ci lakások hőszigetelésére és fel-
újítására vonatkozó tervezés is.

Budapest, Pécs, Miskolc – Célunk a klímasemlegesség

Veres Pál, Miskolc polgármestere a város nagy lehetőségéről beszélt. Fotó: Mocsári László

Nem feledik el a bányászhagyományokat
Olyannyira, hogy szomba-
ton már a hetvenkettedik 
alkalommal rendeztek bá-
nyásznapot a perecesi város-
részben – megemlékezéssel 
és közösségi programokkal 
tarkítva.

A bánya ugyan már régen be-
zárt Perecesen, a hagyományok 
azonban még tovább élnek. A 
régi bányásztársak, a leszárma-
zottak vagy egyszerűen azok, 
akik tisztelegni akarnak a múlt 
előtt – ápolják a szokásokat. Elő-
ször a perecesi temetőben talál-
ható kopjafánál mondott igei 
köszöntőt Gyöngyi Istvánné lel-
kipásztor, amely után a részt-
vevők megkoszorúzták az em-
lékművet. Ezt követően a Kis 
Bányász-szoborhoz vonultak át 
az emlékezők. Itt Berencsi Mik-
lós, a Perecesi Bányász Nyugdí-
jas Alapszervezet elnöke osztot-
ta meg gondolatait – a bányászat 
történelmi szerepét hangsúlyoz-
va – a Perecesi Bányász Koncert 
Fúvószenekar közreműködése 
mellett. Ezt követően a szobor-
nál ugyancsak koszorúkat he-
lyeztek el az emlékezők, majd a 
szervezők átadták a jubileumi 
bányászkorsókat.

A bányásznap utolsó helyszí-
nén, a perecesi szabadtéri szín-
padnál a közösségi programoké 
volt a főszerep, azonban a kezdés 
előtt Varga Andrea alpolgármes-
ter nyitotta meg a kikapcsoló-
dást. Felidézte Jókai Mór Fekete 
gyémántok című regényét mint 
első, bányászattal kapcsolatos 
élményét. „Félelmetes, izgalmas, 
értékekkel teli világ a bányá-
szat, amely – mint az ember éle-
te – folyton változik, de a múlt-
ja, a hagyományai, az öröksége 
mélyen belénk ivódnak” –fo-
galmazott. Arra tért át az alpol-
gármester, hogy a férje foglalko-

zásán keresztül személyesen is 
bepillantást nyert ebbe a világba. 
„Amit ebből én megismertem, 
annak a legfontosabb eleme az 
egymásrautaltság miatt kiala-
kuló szolidaritás, az elfogadás, 
a tisztelet, a bizalom és a barát-
ság. Azok az értékek, amelyekre 
ma is mindennél nagyobb szük-
ségünk van” – folytatta, majd a 
bányászok kultúrateremtő kö-
zösségi összetartásával, perecesi 
örökségének megidézésével zár-
ta gondolatait.

A megnyitó szavak után Ba-
zin Levente, a terület önkor-
mányzati képviselője köszöne-

tet mondott a szervezőknek, a 
lebonyolítóknak, minden egyes 
közreműködőnek és a hagyo-
mányőrzőknek, hogy létrejöhe-
tett a bányásznap. „Mindenek-
előtt köszönöm, hogy vannak, 
továbbviszik és erősítik a város-
rész gyökereit és hagyományait, 
illetve ezt az élő kultúrát. Ne-
künk minden okunk megvan 
rá, hogy büszkék legyünk erre a 
városrészre” – fogalmazott.

A bányásznap programja-
inak részeként a Perecesi Bá-
nyász Koncert Fúvószenekar 
és a Miskolci Mazsorett Együt-
tes léptek fel, majd a Bíborszél 
zenekar játszott a közönség-
nek. Lehoczki László és a Spider 
Mentőcsoport kutyái bemuta-
tót tartottak, majd musicalslá-
gerek hangzottak el a Miskolci 
Nemzeti Színház színművésze-
itől, Varga Andreától és Kriston 
Milántól Rákai András zongo-
rajátéka mellett. A napot a Di-
ósgyőri Jazz Tánc Klub műsora 
zárta. Kiegészítőprogramként 
veterán autóbusz-, mentőau-
tó-, rendőrautó- és rendőrmo-
tor-bemutató meg büfé várta 
a közönséget; a rendezvényen 
sok kisgyermekes család is 
megfordult.              KIRÁLY CSABAVarga Andrea és Bazin Levente a megemlékezésen. Fotó: H. Cs.

Tanévnyitó ünnepi szenátusülését hétfőn tartotta a Miskolci 
Egyetem. Több mint kettőezer elsőéves hallgatóval vág neki 
az intézmény az új szemeszternek, akik számára tortával is 
kedveskedtek az eseményen.

A Miskolci Egyetem a het-
venharmadik tanévéhez látott 
hozzá. A tanévnyitó a szokott 
módon eskütétellel kezdő-
dött, melyhez csatlakoztak a 
campus külföldi hallgatói is. 
Az első évfolyamos hallgatók 
megfogadták egyebek mellett, 

hogy „minden tehetségükkel 
és tudásukkal, tisztességükkel 
és szorgalmukkal híven szol-
gálják” Miskolcot és polgárai-
nak boldogulását.

– Becsüljék meg, élvezzék 
ki egyetemi éveiket! Egy egé-
szen új világ nyílik meg Önök 

előtt – kezdte ünnepi beszédét 
Miskolc polgármestere, aki 
bizalma jeléül átnyújtotta a 
felsőoktatási intézménybe lé-
pőknek a város kulcsát. Veres 
Pál szerint a borsodi megye-
székhelyen védett és támoga-
tott környezetben tárulnak 
fel a természeti, a társadal-
mi és műszaki tudományok 
mindazok számára, akik ide 
nyertek felvételt. – Nem csu-
pán a tanulásról, hanem a kö-

zösségről és a hagyományról 
is szólnak ezek az esztendők 
– emlékeztetett a városveze-
tő, majd felhívta a figyelmet: 
a Miskolci Egyetemen tanu-
ló fiatalok a település jövő-
jét is jelentik. – Miskolc szá-
mít Önökre – húzta alá Veres 
Pál, egyúttal hozzátette: az itt 
megszerzett tudás megélhe-
tést, életpályát és szakmai res-
pektust is biztosít a diplomá-
zóknak.                                   B. D.

Egy egészen új világ nyílik meg a diákoknak

Az új kondigépeket szinte 
azonnal használatba vet-
ték a miskolciak.

Hivatalosan is átadták 
hétfőn a Népkertben talál-
ható, új eszközökkel bővült 
fitnesz parkot. Ahogyan ar-
ról korábban beszámoltunk, 
több millió forintos fejlesz-
tésnek köszönhetően a külté-
ri edzőterület mintegy ötven 
négyzetméteren hat eszköz-
zel gyarapodott. Révész Péter, 
a terület önkormányzati kép-
viselője úgy fogalmazott, a 
bővítést a park népszerűsége 
indokolta.

– A beruházás még au-
gusztus második felében kez-
dődött, a célunk az volt, hogy 
a Népkert szeptember elejétől 
még több lehetőséget kínál-
jon a sportolni vágyó miskol-
ciaknak – mondta el a politi-
kus, aki kiemelte, a fejlesztés 
kilencven százalékban uniós 
forrásból valósult meg, a hi-
ányzó összeget pedig az ön-

kormányzat biztosította saját 
forrásból.

A hat újabb kondigép 
ugyanazokat a funkciókat 
nyújtja, mint amiket a koráb-
ban telepített társaik tudnak, 
az eszközöket már hétfő reg-
geltől folyamatosan használ-
ják a Népkert rendszeres lá-
togatói.

Révész Péter felelevenítette, 
a belvárosi parkban május-
ban adták át a több mint egy 
kilométer hosszú futókört, 
ami szintén nagy népszerű-
ségnek örvend. Mint mondta, 
a fejlesztéssel nem állnak le: a 
régi, használaton kívüli sala-
kos sportpálya területén par-
kolót, strandröplabda-pályát, 
valamint egy kutyafuttatót is 
kialakítanának. „Képviselő-
társam, Szilágyi Szabolcs a 
Herman Ottó Múzeum szak-
embereivel dolgozik azon, 
hogy a területen egy állandó 
interaktív kiállítás is létrejö-
hessen” – tette hozzá.

TAJTHY ÁKOS

Új eszközökkel bővült  
a népkerti fitneszpark 

Révész Péter, a terület önkormányzati képviselője a népkerti 
fitneszparkban. Fotó: Juhász Ákos
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Főleg megélhetési problémák 
kerültek elő azon az utcafóru-
mon, amit Sebe-Gazdig Judit 
önkormányzati képviselője-
lölt szervezett csütörtök dél-
utánra a Petneházy bérházak 
közt húzódó Park utcába, a 
Kaffka Margit Könyvtár előt-
ti térre.

Bő két hét múlva, szeptem-
ber 25-én időközi választást 
tartanak Miskolcon, a 3-as 
számú egyéni választókerület 
korábbi önkormányzati képvi-
selője, Hegedüs Andrea ugyan-
is áprilisban listán bekerült a 
parlamentbe, így – az összefér-
hetetlenség miatt – itteni man-
dátumáról le kellett mondania. 
Ezt májusban megtette a po-
litikus, majd a Helyi Választá-
si Bizottság szeptember 25-ére 
kitűzte az időközi választás 
időpontját.

A kampány már javában 
tart, csütörtökön utcafórum-
ra várták a miskolciakat. Főleg 
megélhetési kérdések kerültek 
elő az általános és drasztikus 
drágulás miatt, de például a 
miskolci közlekedést jelentősen 
befolyásoló Y-híd is terítékre 
került a beszélgetések során.

Előbb Hegedüs Andrea (DK) 
köszöntötte a fórum részvevőit. 

Úgy fogalmazott, önkormány-
zati képviselősége után most 
már a parlamentben képviseli 
Nagy-Miskolcot, ezért a válasz-
tókerület ügyeinek intézését és 
érdekképviseletét szeretné át-
adni Sebe-Gazdig Juditnak.

– Az ő személye a garan-
cia arra, hogy az a közel fél-
száz beruházás, amit a bő két 
év alatt sikerült megvalósíta-
nom, az megduplázódjon a 
ciklus végére. Az ő kezében 
jó helyen lesz a választókerü-
let, aminek ügyei már a kisuj-
jában vannak – fogalmazott, 
hozzátéve: nincs más út, mint 
2024-ig egy kézben tartani a 
választókerületet.

A Velünk a Város Lokál-
patrióta Egyesület és a ben-
ne együttműködő szervezetek 

által indított önkormányza-
ti képviselőjelölt elmondta, az 
egész délutánt azzal töltötték 
Vadai Ágnessel, hogy bejárták 
a választókerületet.

– Sok ajtó kinyílt előttünk, 
sokakkal tudtunk beszélget-
ni. Szeretettel és örömmel fo-
gadtak minket – mondta Se-
be-Gazdig Judit, aki szeretné 
erősíteni a helyi közösségeket 
például közös programokkal, 
de tudja: megoldást kell talál-
ni városi szinten is a gazdasá-
gi problémákra; az energiaá-
rak drasztikus emelkedésére, a 
megélhetési gondokra.

– Ebben is szeretném segíte-
ni a város munkáját – húzta alá.

A megemelkedett rezsikölt-
ségek mellett az élelmiszerek 
drágulása is jelentősen megter-

heli a magyar emberek pénz-
tárcáját – ezt már Vadai Ág-
nes, a Demokratikus Koalíció 
alelnöke, a párt országgyűlési 
képviselője mondta. Rámuta-
tott, 15 százalék fölötti az inflá-
ció, de egyes termékeknél – így 
például a kenyér és a margarin 
esetében – akár az 50-60 száza-
lékot is elérheti a drágulás.

– Miközben van pénz szám-
talan nagyberuházásra, a kor-
mány nem hozott létre még 
most sem egy olyan alapot, 
amivel segítené az embereket. 
Így aztán – ahogy a világjár-
vány alatt is – az önkormány-
zatokra fog maradni a helyiek 
problémáinak megoldása. Va-
lamennyi településnek rend-
kívül nehéz lesz, de biztos va-
gyok abban, hogy nem voltak, 
és nem is lesznek felesleges be-
ruházások, hanem minden for-
rást arra használnak majd fel a 
városok, hogy az itt élőket meg-
segítsék – mutatott rá az ellen-
zéki politikus, aki Sebe-Gazdig 
Judit támogatását kérte a vá-
lasztóktól szeptember 25-én, 
ha – mint fogalmazott – „olyan 
képviselőt szeretnének, aki ak-
kor is itt lesz, amikor problé-
mák vannak, és segíteni pró-
bál”.

KUJAN ISTVÁN

A létbizonytalanság a legfontosabb kérdés maA létbizonytalanság a legfontosabb kérdés ma

Az elmúlt évek során több természeti kár érte Bükkszentlászlót: 
útleszakadás, partfalomlás, medertámfal- és útburkolat-sérülés, 
illetve a mederburkolat károsodása. A miskolci önkormányzat 
a vis maior keret és önerő segítségével hat kárhelyszínen tudott 
rekonstrukciós munkákat elvégeztetni.

Ezekről Szarka Dénes ön-
kormányzati képviselő, a Vá-
rosüzemeltetési Bizottság elnö-
ke elmondta: a természeti károk 
javítására hat pályázatot nyújtott 
be az önkormányzat a vis maior 
alaphoz, így összesen 256 millió 
forint értékben – ebből 104 mil-
lió volt az önkormányzat önereje 
– sikerült helyrehozni a jellem-
zően áradások miatti problémá-
kat Bükkszentlászlón.

A következő hat beruházás-
ból öt már befejeződött, egy pe-
dig a jövő héten veszi kezdetét: 
a Temetői úti (az óvoda feletti 
rész) útleszakadás helyreállítá-
sa (2014), a Temetői úti partfal-
omlás helyreállítása (2017), a 

Fő út 21-23. közötti medertám-
fal és útburkolat helyreállítá-
sa (2018), a Szent László-patak 
medertámfalának helyreállítá-
sa (2019), a Fő út mellett a Szent 
László-patak mederburkolata 
hat ponton történt sérülésének 
javítása (2020). Ez a beruházás 
kezdődik el jövő hétfőn, a Fő 
út 27-31. ingatlanok között 80 
méter hosszan a mederburko-
lat több helyen leomlott, kiha-
sasodott, a partél fedköve egyes 
helyeken elmozdult a helyéről, a 
terméskő-korlátoszlopok meg-
repedeztek; a Fő út 134. előtt 
10 méter hosszan feltöredezett 
a mederfenék burkolata (2021).

MN

Vis maior károkat javítottak Vis maior károkat javítottak 

NÉZŐPONT

Még mindig hinni akarok Paul Atreidesben. Meg-
ítélésem szerint legalább az 1990-es évek végéig nyú-
lik vissza korunk magyar társadalmának messiás-
várása. Politikai öntudatra ébredésem időszakára 
úgy emlékszem, mintha kürtszó harsanását és a 
függöny félrelibbenését óhajtotta volna milliónyi 
szempár a zsöllyék között, hogy évekkel a színpad 
nyitottá válása, a belengetett nagy szabadság megjelenése után 
végre valahára hozza már el valaki, de komolyan, azt a fránya 
nyugati jólétet és a korlátok nélküli, szabad életet. A jóléti haladást 
– vallási neveltetés ide vagy oda – kiegészítette egy morális elhíva-
tás is. Valamiféle népet, nemzetet egységbe forrasztó, békét terem-
tő, politikus fölötti politikust képzeltünk el, aki felül tud emelkedni 
a hétköznapi vitákon, a fontosabb kérdésekben – a megosztottság 
helyett – kiegyezésre törekszik a számunkra újdonságként ható ver-
sengő pártok között, és akinek karizmája egyszerre áraszt erőt és 
nyugalmat. Aki ráadásul a hétköznapi politizálásban képes arra, 
hogy a frakciózgató percpolitikusok satnya törekvéseit (törtetéseit) 
letörje és meghaladja, és eréllyel, jövőképpel követőkre talál.

A Messiás eljövetelének óhajtása vallási kategória – én magam 
idegenkedve kezelem a politikai közegben; erőszaknak érzem, ha 
durvább akarok lenni: összemocskolása az egykori Messiás kol-
lektív emlékének. Pedig ugyanúgy hitbeli kérdés, legyen szó vallá-
si vagy politikai vezető követéséről. Óriási azonban a kettő közötti 
különbség; tisztának maradni ugyanis egyetlen ember sem tud: ha-
talomvágy és a hatalom megtartásának görcsös akarása; hübrisz és 
gőgös önelégültség, arrogancia mételyezheti a még oly’ erős elhiva-
tottsággal bíró vezetőt is. Az olyan bűnös cselekedetek elkövetéséről 
nem is beszélve, mint a lopás, a tékozlás, valaminek az elhallgatása 
vagy a hazugság. A politikai arénában aztán nincs helye (legalábbis 
ritkán tapasztalni) az egymás elfogadásának, a szolidaritásnak, a 
méltányosságnak, az igazságosságnak, a másik megértésének sem.

Egy közösség persze vezetőt kíván, legyen az bármennyire is esen-
dő. Látjuk azonban, hogyan és milyen gyorsan „varázstalanodik” a 
korábban felkent király; a korábbi támogatók elárulása, a hazugsá-
gok spirálja, a másként gondolkodók kirekesztése sokadrangú hor-
dószónokká degradálja a nagy reményekkel indult kiválasztottat. 
Az egykor fiatal, hősszívű lázadóból bazaltarcú despota lesz, aki-
nek táborát a régiek megkopott hite és az új követők megvásárolt 
hűsége tartja össze.

Frank Herbert Dűnéjében az alig 15 éves Paul Atreides nem 
akarta a hatalmat, mégis felvette ezt a keresztet apja, a herceg el-
leni merényletet követően. Egy nép hívta el. Elnyomás alatt élő 
embereket, egy kizsákmányolt bolygót szabadított fel – morálisan 
igazolható és igazságos folyamat eredménye, hogy vezetésével meg-
döntötték a zsarnok hatalmát. Látomásai miatt azonban rette-
gett attól, mivé válhat, hová fajulhat jogos forradalma. S így is lett: 
mennyei királyságát utódai alatt korábban nem ismert elnyomás és 
hanyatlás követte. Én azonban még hiszek a fiatalokban, akik ne-
mes célokért indulnak harcba – mert azt hiszem, semmi más nem 
fontos, semmi más nem lehet most üdvözítő.                   KUJAN ISTVÁN

A CineFest olyan értékeket 
adott az elmúlt tizennyolc 
évben a városnak, amelyeket 
nem lehet anyagiakban mérni.

Az első filmfesztivált Velen-
cében rendezték meg 1932-ben, 
a világháborúk közötti, majd’ 
két évtizedes békeidőszakban, 
amikor a múzsák rövid időre 
felszabadultak a hallgatás átka 
alól. A múlt század második 
felében a mozgókép egyre na-
gyobb teret hódított, a hullám 
mentén pedig megszaporodtak 
a filmes szemlék is. Ezek kö-
zös jellemzője, hogy általában 
egy adott városhoz kötődnek, 
ahol hosszabb időn át tartanak 
filmbemutatókat egy vagy több 
vetítési helyszínen. A rendezvé-
nyek specializálódhatnak, kon-
centrálva egy meghatározott 
filmkészítő munkásságára, va-
lamilyen műfajra, mint példá-
ul a film noir vagy a dokumen-
tumfilm, de rendezhetik őket 
téma szerinti megkötéssel is. A 
legnagyobb, úgynevezett A-ka-
tegóriás filmfesztiválok Eu-
rópában a Berlini Nemzetkö-
zi Filmfesztivál, az  Edinburgh 

Nemzetközi Filmfesztivál, a 
Cannes-i fesztivál, a Moszkvai 
Nemzetközi Filmfesztivál és 
a Karlovy Vary-i Nemzetközi 
Filmfesztivál. Bár ebben a ka-
tegóriában a legnagyobbak kö-
zött még nem emlegethető, de 
Miskolc is felkerült a filmes tér-
képre: a város nemzetközi film-
fesztiválja, a CineFest 2004-től 
vonzza ide a szakma krémjét.

Minden év szeptemberében 
az elmúlt egy esztendő legjelen-
tősebb, legértékesebb filmjeivel 
találkozhatnak a nézők a borso-
di megyeszékhelyen a világ film-
terméséből. A fesztivált dicséri, 
hogy a versenyprogram és a ki-
tekintőszekció mindegyik be-
mutatott darabja hazai premier, 
tehát itt találkozhat ezekkel elő-
ször a magyar közönség. Az el-
múlt két évben – mint annyi más 
területe az életnek – a CineFest 
is megsínylette a világjárványt: 
2020-ban teljesen le kellett mon-
dani a fesztiválrendezésről. Pén-
tektől azonban ismét a mozik 
Mekkájaként funkcionál a vá-
ros, idefordult a filmes szakma 
tekintete. Ekkor startolt ugyan-
is a 18. fesztivál: szeptember 17-

éig közel 10 helyszínen tartanak 
programokat, vetítéseket.

Azt, hogy mit és mennyit 
adott Miskolcnak ez a 18 feszti-
vál, nehéz pontosan megmon-
dani, hiszen a legértékesebb 
hozadékát nem könnyű mérni: 
presztízs, nívó, nemzetközi fi-
gyelem. Emellett rengeteg re-
veláció, könny, mosoly, remény, 
élmény és persze taps írható a 
profithoz.

A fesztivál legfőbb „védnö-
kei” talán az életműdíjasok. Itt 
is megállja a helyét az a már-már 
közhelyszámba menő tétel, hogy 
az elismerés rangját növelik a ki-
tüntetettek, nem pedig fordítva. 
Az életműdíjasok sorát 2008-ban 
Gyarmathy Lívia Kossuth-dí-
jas filmrendező, a magyar film 
egyik legfontosabb alakja nyitot-
ta. Őt követte Slawomir Idziak, 
aki megannyi remek és elismert 
film mellett olyan nagyszabású 
alkotásokat fényképezett, mint 
A sólyom végveszélyben és a 
2007-es Harry Potter és a Főnix 
rendje. 2010-ben Jancsó Miklós 
kapta a CineFest életműdíját, aki 
egyébként a Szegénylegényekkel 
tűnt fel 1966-ban Cannes-ban. 

Hat évvel később ugyanitt nyerte 
el a legjobb rendezés díját a Még 
kér a néppel.

A díszes névsort olyan ne-
vekkel írták tovább, mint Ag-
nieszka Holland, Szabó István, 
Zsigmond Vilmos, Claudia Car-
dinale, Makk Károly, és a Hra-
bal-filmjeivel közép-európai 
legendává váló Jiří Menzel. 2018-
ban Hildebrand István operatőr 
volt a fesztivál „díszvendége”, 
egy évvel később pedig dup-
lán osztották az elismerést: az 
Oscar-díjas dán rendező, Bil-
le August és az egyfilmes Bond, 
George Lazenby is megkapták a 
CineFest életműdíját. 2021-ben 
posztumusz elismerést kapott 
Jankovics Marcell, és kitüntették 
Tony Gatlif kabil–roma szárma-
zású francia filmrendezőt, zene-
szerzőt, színészt és filmprodu-
cert. Idén a Nemzet Színészéhez, 
Molnár Piroskához került a díj.

Végigtekintve a listán, a nívó 
talán a leglágyabb kifejezés, ami 
eszünkbe jut. Az illusztris sor 
azonban nemcsak a fesztivál 
múltját dicséri, de megalapozza 
a fényes jövőt is. Irány a jövőben 
az A-liga?                     BÁJER MÁTÉ

Felkerült Miskolc a filmes térképre Felkerült Miskolc a filmes térképre 

A legutóbbi CineFest is nagy sikert aratott. Fotó: Horváth Csongor

Vadai Ágnes, Sebe-Gazdig Judit és Hegedűs Andrea. Fotó: M. L.

Elhívatás 

Szarka Dénes önkormányzati képviselő Bükkszentlászlón
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Kimondva a recept egyszerű: 
az emberek ne legyenek pasz-
szívak, közömbösek, tunyák 
a saját sorsuk iránt. A válto-
zás, váltás azonban elkép-
zelhetetlen aktív közösség 
nélkül. És kellenek hozzá lel-
kes polgármesterek is, mint 
Gémesi György, Gödöllő 
városvezetője, aki a Magyar 
Önkormányzatok Szövetsége 
(MÖSZ) elnöke is. A párbe-
szédben hisz, hogy érdemes 
egymás elképzeléseit meg-
ismerni, és a hasznosítható 
ötleteket átvenni.

A sok önkormányzati ér-
dekvédelmi szervezet, szövet-
ség (Budapesti Önkormány-
zatok (kerületek) Szövetsége, 
Kisvárosi Önkormányzatok 
Országos Érdekszövetsége 
(KÖOÉSZ), Községek, Kiste-
lepülések és Kistérségek Or-
szágos Önkormányzati Szö-
vetsége (KÖSZ), Magyar 
Faluszövetség (MF), Magyar 
Önkormányzatok Szövetsége 
(MÖSZ), Megyei Jogú Városok 
Szövetsége (MJVSZ), Megyei 
Önkormányzatok Országos 
Szövetsége (MÖOSZ), Tele-
pülési Önkormányzatok Or-
szágos Szövetsége (TÖOSZ), 
valamint az Önkormányza-
tok Nemzeti Együttműködési 
Tanácsa (ÖNET)) között nem 
vész el a gyerek, azaz a tele-
pülések, a lakosság képvisele-
te? Mennyiben tudják elérni, 
hogy megmaradjon a polgár-
mesterek mozgástere?

Az ÖNET ernyőszervezet, 
nem jogi, az úgynevezett ön-
kormányzati oldal a Belügy-

minisztériumban. A MÖSZ 
a legerősebb szövetség Buda-
pesttel:4,5 millió lakos életét 
igyekszünk jobbá tenni. Az 
összefogást preferáljuk az ön-
kormányzati érdekérvényesí-
tés erősítéséért, de a lehetősé-
gek beszűkültek. Mondok egy 
példát: a víziközmű-egyezte-
téseken nagyobb állami for-
rást kértünk a működtetéshez, 
de nem engedett a kormány. A 
helyi érdekek nem esnek egy-
be az államéval. Nincsenek 
nagy reményeink, átveszi a 
vízműveket a kormányzat.

– Az elszálló energiaárak 
súlyosan érintik az önkor-
mányzatokat is. Milyen ra-
cionalizálási intézkedésekkel 
igyekeznek spórolni költsége-
iken? A kihívásokra mik a jó 
válaszaik?

– Legfontosabb teendő, 
hogy kiszámoljuk, hogy 
év végéig mennyire rúghat 
majd a többletkiadásunk. Az 
nagy szerencsénk, hogy az 
elektromos áram díja 2023-
ig szerződésben rögzített, 
azaz a régi áron fizethetjük, 
de csak reménykedni tu-
dunk, hogy a szolgáltató az 
új helyzetre nem hivatkozik 
majd, és nem emeli az áram 
díját. A gáz esetében viszont 
nyolcszoros, tízszeres drágu-
lás van, amit kigazdálkodni 
lehetetlen. Megvizsgáljuk, 
hogy milyen átcsoportosí-
tások szükségesek költség-
vetésünkben. Ez mindent 
felülír. Az apparátusunkon 
belül létrehoztunk egy bi-
zottságot, a pénzügyes, a 
műszakiak, a mérnökök, az 

energetikusok bevonásá-
val hetente egy alkalommal 
megtárgyaljuk, milyen lépé-
sek kellenek az energiaválság 
mérsékléséhez, átvészelésé-
hez. A képviselő-testületün-
ket a szeptember 22-ei ülé-
sen tájékoztatjuk a kialakult 
helyzetről és a tervezett in-
tézkedéseinkről. A másik 
feladat az, hogy a jelenleg 
csak részben felújított in-
tézményeinket mindenütt 
a leghatékonyabb energia-
felhasználásúvá tegyük. A 
termosztátok, a villanykap-
csolók a hétvégén és éjsza-
ka nem kell hogy működje-
nek. Szigorítjuk a személyi 
felelősséget, a kontrollt az 
óvodákban, iskolákban, kul-
turális intézetekben. Min-
denhol előfordulnak hibák, 
nálunk is, ezért az ellenőr-
zési rendszer tökéletesítésé-
re törekszünk. Megtörtént az 
építmények műszaki felmé-

rése. A karbantartók elvég-
zik a tél előtt a kisebb mun-
kákat, így a nyílászáróknál, 
a szigeteléseknél. Ezáltal 1-2 
fokkal melegebb lesz az épü-
letekben, ez is megtakarítás. 
Pontos térképet készítenek a 
karbantartók a fűtés szerke-
zetéről, a kazánok, a radiáto-
rok állapotáról.

A hosszabb távú feladatok 
közé tartozik az eneregia-fel-
használás racionalizálása, a 
napelemes beruházások, ám 
ehhez forrásokat kell talál-
nunk. A nyílászárók cseré-
jével, a tető külső szigete-
lésével is foglalkozunk már 
15-20 éve, de soha nem érünk 
a tennivalók végére. Most 
igyekszünk felpörgetni a fo-
lyamatokat. Nem látjuk, mi 
lesz a vége. Távhődrágulás is 
várható, mely kétezer lakást 
érint. Elavultak a rendsze-
rek. Befagyasztott az ár, 8-9 
éve nincs emelés, a bevétel 

nem fedezi a kiadásokat. Az 
energiaválság hatását jelen-
leg még nem ismerjük. Saj-
nos nincsenek pályázatok. 
Bedugul a napelempiac, óriá-
si lett az igény. Kár, hogy be-
fejeződött a panelprogram, 
mert jóval előrébb állnánk 
nyílászáró- és szigetelőcseré-
ben, mely csökkentette volna 
a lakosok költségeit.

– Mit tehetnek saját erőből 
a lakosok megsegítésére?

– Kevés az önkormányza-
tok lehetősége, így a miénk 
is. A torta ugyanakkora, job-
ban kell felszeletelni, mivel 
nincs több pénz, a reálértéké-
ről meg ne is beszéljünk. Kap-
kodni nem szabad, még nincs 
döntés, nem azért, mert halo-
gatjuk, nem vagyunk patópá-
lok. Ha véglegesek lesznek a 
számok, az adatok, akkor át-
gondoljuk, és kijelöljük azo-
kat a területeket, ahol muszáj 
korlátozásokat bevezetni. Ne-
künk uszodánk nincs, de saját 
üzemelésű szállodánk igen. A 
bölcsődét vagy a polgármeste-
ri hivatalt nem zárhatjuk be.

– Érzékelhető-e stratégia-
váltás a kormány önkor-
mányzati politikájában?

– Erre csak akkor van re-
mény, ha nem a pártpolitika 
irányít, befolyásol. Kamu-
szervezetekkel nem lehet a 
jogállamiságot helyreállíta-
ni. Ha a korrupcióellenes bi-
zottság fideszes összetételű 
lesz, ezt Brüsszelben nem 
vehetik komolyan. Akkor 
Varga Judit szeptember 7-én 
hiába tárgyalt ott. Pedig ha-
talmas a tét:a helyreállítá-

si alapból és a kamatmentes 
hitelből hétezer milliárd jut-
na Magyarországnak. Ehhez 
azonban az Európai Ügyész-
séghez kell csatlakozni

– Erős állam nincs erős ön-
kormányzatok nélkül – vall-
ja ön is Cser-Palkovics András 
székesfehérvári polgármester-
rel együtt. Mennyire vonják be 
a döntésekbe az önkormányza-
tokat a kormányzati szereplők?

– Nem azt jelenti az erős ál-
lam véleményem szerint, hogy 
keménykedik, szakmai felké-
szültségből és korrektségből 
legyen kiváló. Lokalitás nél-
kül nem képzelhető el egy ha-
tékony állam. Ebben partnerek 
voltunk, vagyunk. Bűn legyen-
gíteni az önkormányzatokat, 
tízmillió emberért felelünk. 
Azon múlik minden, mennyi-
re versenyképes a polgármester, 
a képviselő-testület. Nemcsak 
pénzügyileg, de a jogi kereteket 
tekintve is. Ez a történet nem 
csupán az önkormányzatokról 
szól, elsősorban az emberekről. 
Baj, hogy elkényelmesedtek, 
megalkudtak a vidéki vezetők 
és a lakosok is, eltűnt a hajtóe-
rő. A hajdani tanácsi időszak-
ra emlékeztető kijárásos vazal-
lusi rendszer alakult ki. Főleg a 
kistelepüléseken úgy vélik: aki 
nem áll be a sorba, az nem kap 
egy fillért sem. Az önkormány-
zati szövetségek azért dolgoz-
nak, hogy a harchoz legyenek 
meg a jogi, a pénzügyi keretek. 
Nem a politikai pártokra tet-
tem esküt, hanem a városomra. 
Amíg tehetem és engedik, ezért 
küzdök.

BUZAFALVI GYŐZŐ

A polgármesterek, amíg engedik, küzdenek a túlélésért

Taxisrendelet, világjárvány, 
dráguló vizsgák és engedélyek, 
egekbe szökő autó- és üzem-
anyagárak, nyugdíjba vonuló 
sofőrök, elmaradozó utánpót-
lás – körbejártuk, mi állhat 
a Miskolcon is tapasztalható 
taxisofőrhiány mögött. 

A taxisokra a nyár közepén 
bejelentett kormányzati meg-
szorítások fényében hajlamo-
sak vagyunk amolyan kivéte-
lezett csoportként gondolni: 
minekutána úgy a kata szű-
kítése/megszüntetése, mint a 
céges autók üzemanyagárstop 
alóli kiebrudalása során is jó-
formán érintetlenül hagyták 
őket. Ám könnyen megeshet, 
hogy eme kvázi privilegizált 
státusz sem bizonyul elegen-
dőnek ahhoz, hogy a szakmai 
ágazatot sújtó anomáliákat fel-
számolja vagy akárcsak oldja.

A Miskolc Televízió által meg-
kérdezett szakmabeliek és szak-
értők szerint a sofőrök az elmúlt 
években döntően a koronaví-
rus-járványban hagyták ott a pá-
lyát. Az Országos Taxis Szövetség 
elnökének beszámolója alapján 
országszerte kevesebb a taxis: a 
járvány előtt a fővárosban hét-
ezren voltak, számuk mostan-
ra ötezerre apadt – az arányok a 
borsodi megyeszékhelyen is ha-
sonlóan rajzolódnak ki.

– Sokan elmentek külföldre. 
Többnyire fiatalok, akik meg-
tehették, hiszen mozgékonyab-
bak, és a nyelvtudásuk is adott 
hozzá – pedzegette a sofőrhi-
ányhoz elvezető, az odáig pár-

huzamosan futó, a vírushelyzet 
nyomán azonban még inkább 
fölerősödő cselekményszálat az 
évtizedek óta taxisként dolgo-
zó Dékány Károly. Ő egyébiránt 
a pandémia alatt is kitartott, 
mindazonáltal teljesen megérti 
azokat, akiknek nincs elszánt-
ságuk újra belevágni a vállal-
kozásba. – Csak egy pénztárgép 
majdnem kétszázezer forint, 
taxióra százötvenezer. És azo-
kat mind hitelesíteni kell, a ko-
csit alkalmassá tenni, egyebek 
mellett szükséges lefóliázni is – 
részletezte az anyagi vonzatokat 
az érintett szereplő. Ahhoz te-
hát, hogy valaki ismét a nulláról 
vágja a fejszéjét a taxizásba, az 
autó beszerzésével együtt több 
millió forintra is szüksége lehet.

A Best of Taxi jelenleg öt-
ven sofőrt alkalmaz – miként 
az az áfa értékhatárából adó-
dóan a szektorban alapvetés: 
valamennyien vállalkozók. – A 
létszám állandónak mondható. 
Minimális változással egy-két 
fős ingadozással jönnek-men-
nek, abbahagyják, vagy másik 
cégnél próbálnak szerencsét 
– árulta el megkeresésünkre 
Kákóczki Zsolt. Az ügyvezető 
hozzátette: kollégái az elmúlt 
évekhez képest óraszámban 
ugyanannyit dolgoznak – s te-
szik ezt többen másodállásban.

A kocsik árai mindeközben 
olyannyira elszabadultak, hogy 
az autócsere előtt állók között 
többen mérlegelnek: megéri-e 
most új munkaeszközt vásá-
rolniuk? A semmiből elkezde-
ni – mint azt a szakembertől 

megtudtuk – akár ötmillió fo-
rintjába is kerülhet a vállalkozó 
kedvűeknek. Ahogy Kákóczki 
Zsolt fogalmazott: a tanfolya-
mok és az autó „betaxizása” hó-
napokat vesz igénybe, így nem 
a legjobb perspektíva.

Mint ismert: a magyar kor-
mány július 30-án a taxisok 
számára is meghosszabbította 
az üzemanyag-ársapkát. Ok-
tóber elsejéig tehát még egé-
szen biztosan kedvezményes 
áron tankolhatnak. – Ameny-
nyiben piaci áron tudunk majd 
csak tankolni, és a tarifán nem 
emelhetünk, akkor további 
csökkenés várható a sofőrök 
létszámában – hangzott el a 
nem túl derűs prognózis.

Hasonló tendenciákat tapasz-
tal a 2017-es taxisrendelet ha-
tályba lépése óta egy másik helyi 
szereplő is. A vonatkozó rendel-
kezés értelmében jelenleg taxi-
zásra maximum tízéves korig 
lehet használni az autókat. Ve-
zetőinek ötévente pedig vizsgáz-
niuk kell KRESZ-ből és szakmai 
ismeretekből. – Társaságunknál 
egyelőre nincs létszámcsökke-
nés, viszont a kor előrehaladtá-
val kevesebb órát dolgoznak a 
kollégák. Mindeközben kevés a 
sokat vállaló fiatal is – világított 
rá a hatvan-hetven sofőr között 
mozgó Nonstop Taxi Miskolc 
Kft. ügyvezetője. – Mivel a mun-
kánk nagy része akkor zajlik, 
mikor mások pihennek, illetve 
szórakoznak, nem vonzó a szak-
mánk – vonta le a következtetést 
Göncfalvi János.

BÓDOGH DÁVID

Az utolsó majd lekapcsolja a taxiórát 
Eredetileg ételgyárnak ké-
szült a diósgyőri csokigyár 
épületegyüttese, mára ez 
lett a Nestlé- cégcsoport 
egyetlen kizárólag üreges 
csokoládéfigurák gyártásá-
ra specializálódott üzeme 
a világon. Az idén alapítá-
sának hatvanadik évfordu-
lóját ünneplő gyárból ma 
már több mint 25 országba 
szállítanak húsvéti és kará-
csonyi termékeket.

A diósgyőri csokoládégyár 
neve fogalom Miskolcon, 60 
éves töretlen működése ipar-
történeti jelentőségű, különö-
sen annak a fényében, hogy az 
itt előállított termékek közül 
nem egy egyedülálló a vilá-
gon. Éves szinten körülbelül 
4 ezer tonna figura készül az 
üzemben, hogy aztán ennek 
a volumennek 88 százalé-
ka több mint 25 ország bolt-
jainak polcain landoljon. A 
Nestlé világán belül egyedül-
álló létesítményben mintegy 
400 munkavállaló készít közel 
300 féle üreges karácsonyi és 
húsvéti csokoládéfigurát.

Az üzemben 1962-ben in-
dult meg a termelés, ahol 
kezdetben figurákat, ostyát és 
nugátdarabárut állítottak elő. 
Amikor később megalakult a 
Magyar Édesipari Vállalat, az 
üreges figurák gyártásának 
a diósgyőri üzem lett a köz-
pontja, de pár évvel később 
Szerencsről Diósgyőrbe he-
lyezték át az ostyagyártást is.

A svájci Nestlé még a rend-
szerváltás előtt, 1989-ben léte-
sített kapcsolatot az üzemmel, 
aminek eredményeként itt 
kezdték gyártani az ikonikus 
Nestlé piros táblás csokoládét.

Két évvel később a Szeren-
csi Édesipari Vállalat, vala-
mint a szerencsi és diósgyőri 
gyár megvásárlásával alakult 
meg a Nestlé Hungária Kft., a 
világ legnagyobb élelmiszer-
gyártó cégének magyarorszá-
gi leányvállalata.

A következő évtizedekben 
modernizálták a gyártást, át-
csoportosították a termelést, 
a cseh- és lengyelországi gyá-
rakból Diósgyőrbe helyezték 
át az üreges figurák gyártását. 
A fejlesztések gyakorlatilag 
azóta is folyamatosak: 2011 
óta 2,5 milliárd forintnyi be-
ruházás valósult meg a ma 
már csak húsvéti és karácso-
nyi figurákat készítő üzem-
ben.

A diósgyőri gyár 2020-
ban közel 70, 2021-ben to-

vábbi 82 tonnával csökken-
tette a csomagolóanyagok 
felhasználását, aminek a fele 
műanyag. Valamennyi itteni 
csomagolóanyag újrahasz-
nosításra kész, így ameny-
nyiben az adott országban 
létezik megfelelő gyűjtési, 
válogatási és újrafeldolgozá-
si infrastruktúra, a csoma-
golások újrahasznosíthatók. 
A SMARTIES márka eseté-
ben a műanyag csomagolá-
sokat teljesen kiváltotta a pa-
pír, amely Magyarországon 
is szelektíven gyűjthető, és 
széles körben újrahasznosít-
ható.

Hasonló jelentőségűek a 
Nestlé-csoportban az ener-
giahatékonysági projektek: 
a vállalat 2017 óta mindhá-
rom magyarországi gyárában 
megújuló energiaforrásokból 
származó áramot használ, a 
hulladékot pedig anyagában 
történő újrahasznosítással 
vagy hőenergia-termeléssel 
ártalmatlanítja.

60 éve édesítik a mindennapokat

Készülnek a jubileumi csokifigurák

Gémesi György,  Gödöllő polgármestere a MÖSZ 25. évfordulóján. 
Fotó: magánarchívum
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Időközi választást tartanak 
szeptember 25-én Miskol-
con a 3. számú választóke-
rületben. A Velünk a Város 
Lokálpatrióta Egyesület 
és a benne együttműködő 
szervezetek közös önkor-
mányzati képviselőjelöltje 
Sebe-Gazdig Judit, aki fo-
lyamatosan járja a 3. számú 
választókerület utcáit, tereit, 
találkozik az ott élő embe-
rekkel, akik nyitottsággal, 
szeretettel fogadják.

– Mi az, ami a leginkább fog-
lalkoztatja ma a miskolciakat ?

– Ahogy nap mint nap já-
rom a városrészt, nagyszerű 
emberekkel és közösségek-
kel ismerkedem meg. Végte-
len hálás vagyok azért, hogy 
megosztják velem az életüket, 
gondjaikat, problémáikat. És 
igen, rendkívül jó érzés mis-
kolcinak lenni ott, ahol ilyen 
nyitott szívű, a nehézségek el-
lenére is a közösségért tenni 
akaró emberek élnek. Ahogy 
múlnak a napok, úgy érződik 
a kormányzati megszorítá-
sok hatása. Ahogy nő a kilá-
tástalanság, egyre jobban ösz-
szeszorul a szívem az egyéni 
élethelyzetek láttán. Azt mind-
annyian észleljük: ez a kor-
mány a szakadékba viszi ezt 
az országot, benne a miskolci-
akat. Az embereket, az önkor-
mányzatokat, a kisvállalkozá-

sokat. Teszi azt úgy, hogy ha 
kitekintünk a határainkon túl-
ra, azt látjuk, egyetlen ország 
sem hagyja annyira magára 
a polgárait, dobja oda a meg-
oldatlanságba, a létfenntartás 
kilátástalanságába, mint azt a 
Fidesz-kormány teszi. Itt már 
nincs miből kigazdálkodni a 
családoknak, önkormányza-
toknak, kisvállalkozóknak azt, 
amit ez a rezsim be akar szed-
ni tőlük. Számtalan nyugdíjas 
beszél arról, hogy döntenie 
kell, élelmiszerre költi ezután 
a nyugdíjat, vagy a rezsijét fi-
zeti. Sokukat segíteni próbálja 
a gyerekük, de sok olyat is hal-
lottam, hogy a gyerekek a saját 
számlájukat sem fogják tudni 
fizetni. Hiszen augusztusban – 
amikor még nem is volt fűtés – 
egy köbméter gáz fogyasztás-
hoz 12 000 forintos, másoknak 
17 köbméterre 51 000 forintos 
számla érkezett. Volt, aki olyan 
villanyszámlát tett elénk, ahol 
az áramdíj maga csak kétezer 
forint volt, és ehhez párosult 
9000 forint rendszerhaszná-
lati díj. És mindezt megteté-
zi az, hogy se leellenőrizni, se 
reklamálni nem tudnak az 
emberek, mert a szolgáltató 
elérhetetlen. De rendkívül fel-
háborodtak a miskolciak azon 
is, hogy a Fidesz-kormány zsa-
rolással el akarja venni már a 
vizünket is, ingyen tart igényt 
a miskolci vízműre. Azt látom 

az embereken, hogy szeretettel 
fogadják azt, hogy végre vala-
ki meghallgatja őket, és azt ké-
rik: vigyük tovább a hangjukat 
minden olyan fórumra, ahol 
változást érhetünk el. Én arra 
vállalkozom, hogy megoldást 
hozzunk a jelöltségemet tá-
mogató szervezetekkel az em-
berek életébe, és képviseljük 
minden szinten azt: tovább 
így nem mehet, legyen ennek 
vége. Legyen egy olyan ottho-
nunk, országunk, ahol bizton-
ságban élhetünk. 

– Az elmúlt években nagyon 
megosztottá vált a társadalom, 
Miskolc is. Ön mit tapasztalt 
ezeken a beszélgetéseken?

– Azt látom, egyre többen 
ébrednek rá, hogy mennyi-
re becsapta őket a kormány, 
mennyire félrevezette őket. 
És arra is sokan ráébrednek, 
az elmúlt 12 évben mennyire 
egymás ellen fordultunk, és 
közben pedig nem vettük ész-
re azt, hogy mindez csak arra 
szolgált, hogy egyesek milliár-
dosokká váljanak, olyan órák-

kal a kezükön szaladgáljanak, 
ami annyiba kerül, mint egy 
átlagembernek egy élet mun-
kájából felépített háza. Sajnos 
ennek az ébredésnek súlyos 
ára van, mindenki életében 
ez most mutatkozik meg. De 
minden beszélgetés után azt 
mondom: lehet és kell is ezen 
változtatni. Viszont változ-
tatni csak közösen, közös ki-
állással, együtt, összefogva 
tudunk. Ha megtesszük azt a 
lépést, hogy kiállunk magun-
kért. Ha leváltjuk azokat, akik 

nem a tízmillió embert képvi-
selik, akik nem a 153 000 em-
bert, aki Miskolcon él, hanem 
csak a saját zsebük tömésével 
vannak még ezekben a válsá-
gos időkben is elfoglalva.

A szeptember 25-ei válasz-
tásnak jóval nagyobb a tétje 
annál, ki képviseli a 3-as szá-
mú körzetet az önkormányzat 
képviselő-testületében. Azt 
gondolom, ennek a szavazás-
nak egy üzenetnek kell lennie 
Miskolcról a kormányzat felé. 
Elég volt abból, hogy megnyo-
morították eddig is a várost, 
hogy tönkretették a közleke-
désünket hogy megcsúfolták a 
történelmünket a várunkban.

Most nyomorba és kilátás-
talanságba taszítják az intéz-
kedéseikkel a miskolciakat, 
bezárásra kényszerítik a kis-
vállalkozásokat, a szakadék-
ba viszik nemcsak a miskolci 
önkormányzatot, hanem az 
ország valamennyi helyható-
ságát. Azt gondolom, és abban 
hiszek, hogy meg kell most 
mutatnunk: igenis össze tu-
dunk fogni, és változtatni tu-
dunk az életünkön. Én a mis-
kolciakért, Önökért dolgozom 
most és a jövőben is, hogy vég-
re olyan világunk legyen, ami-
ben jó élni, ahol szeretet és 
béke van, ahol biztonságos jö-
vőt tervezhetünk magunknak 
és a gyerekeinknek egyaránt.

MAROS ÉVA

Kigazdálkodhatatlan, amit a kormány be akar szedni

Sebe-Gazdig Judit. Fotó: Juhász Ákos

Ugyanis a levegő nagyon 
könnyen megáll a területen 
– leginkább télen. Ilyen-
kor nehéz légszennyezettség 
szempontjából frekventált 
pontokat kiemelni a város-
ban, hiszen általánosan „bete-
ríti” Miskolcot a szmog. Ezzel 
szemben nyáron jellemzően 
jó minőségű a levegő. Egyéves 
a levegőminőséget figyelő PM 
Monitoring rendszer, a ta-
pasztalatokat összegeztük.

Tavaly a HungAIRy LIFE 
projekt részeként állt fel a PM 
Monitoring rendszer a Miskol-
ci Egyetem és a város önkor-
mányzatának közreműködé-
sében, a Herman Ottó Intézet 
koordinálásában.

Bár tudományos szempont-
ból még több időre – és méré-
si adatra – van szükség ahhoz, 
hogy messzemenő következte-
téseket lehessen levonni, azért 
az egy év távlatában is szület-
tek már érdekes tapasztalatok.

A projekt részeként idén jú-
niusig 60 kisköltségű mérőesz-
közt helyeztek ki a város kü-
lönböző pontjain, amelyek azt 
mérik, hogy mennyi részecske, 
azaz szállópor van a levegőben 
– tehát milyen mértékű a le-
vegőszennyezettség.

Elméleti szinten ez azért 
hasznos, mert a 60 helyszín 
adatait vizsgálva kiderülhet, 
hogy egy adott ponton mi okoz 
esetlegesen megnövekedett 
adatokat, ezek ismeretében pe-
dig akár tehetünk is ellene.

Az eltelt időszak tapasztalata-
it Dobó Zsolt, a Miskolci Egye-
tem Energia- és Minőségügyi 
Intézetének tudományos fő-
munkatársa, a PM Monitoring 
rendszerért felelős projekt me-
nedzsere osztotta meg. Elmond-
ta, a mérési pontok meghatá-
rozásakor igyekeztek Miskolc 
egészét lefedni – a mérési hely-
színek tartalmazzák az alaphá-
lózatot, a városrészeket, a perifé-
riát és a referenciapontokat.

Jelenleg, így szeptember ele-
jén a https://miskolc.pmmo-
nitoring.hu/ oldalon található 
térképre ránézve mindenhol 
tiszta levegőt látunk, a szeny-
nyezettségi szintet egyébként 
kis ikonok jelzik. „Nem fedez-
tünk fel különösebb hotspoto-
kat a térképen. Az látszik, hogy 
nyáron jó a levegő minősége, 
és ahogy bejön a hideg idő, az 
emberek pedig elkezdenek fű-
teni, Miskolc térképén ezek a 
szenzorok elkezdenek romló 
adatokat közvetíteni” – jelle-
mezte az általános tapasztala-
tokat Dobó Zsolt.

Ezt követően nagyon gyor-
san romlik a levegő minősé-
ge Miskolcon, „az egész térkép 
vörösbe borul” október végé-
től kezdődően. A legdraszti-
kusabb időszak a november – 
folytatta a projektvezető.

Olyan egyedi esetek elő-
fordulnak, hogy valamelyik 
mérőpont közelében egy le-
vegőszennyező tevékenység 

történik, és ennek a haladási 
iránya jól nyomon követhető 
a térképen egészen addig, míg 
elhagyja Miskolcot. De megfi-
gyelhető volt már az is, hogy 
Miskolc különböző részein 
milyen különbségek tapasztal-
hatók a levegőminőségben.

„Télen leginkább a szmog 
miatt rossz a levegő minősége. 
A Sajó-völgye – ahol Miskolc 
is elhelyezkedik – olyan dom-
borzati jellemzőkkel rendel-
kezik, amelyek között a szmog 
könnyen megülepszik. Ez egy 
adottság” – ismertette a körül-
ményeket Dobó Zsolt.

Ez azt jelenti, hogy ha nin-
csen légmozgás, akkor bárhol 
is keletkezik a szennyeződés, 
az elterjed a völgyben, a város 
felett és sajnos meg is áll ott. 
Csupán árnyalatnyi különbsé-
gek fedezhetőek fel a város el-
térő részei között.

Hogy mindezek a tapasz-
talatok mire lehetnek jók? A 
biztos válaszhoz még több mé-
rés és idő szükséges, de any-
nyit elmondott a projektme-
nedzser, hogy az „adatok nem 
hivatalosak”, azokat nem sza-
bad döntések alapjául venni, 
legfeljebb érdemes figyelembe 
venni őket.

Az alacsony költségű szenzo-
roknak is megvannak a maguk 
korlátai, de a tudományos csa-
pat folyamatosan gondolkodik 
a fejlesztésükön, illetve dolgoz-
nak a karbantartásukon, hogy 
minél több helyes adatot szol-
gáltasson a rendszer.

A valós idejű eredmények 
megtekinthetőek a https://
miskolc.pmmonitoring.hu/ 
weboldalon, ahol további in-
formációk is elérhetőek a pro-
jekttel kapcsolatban.

KIRÁLY CSABA

A Sajó-völgy befolyásolja Miskolc levegőminőségét

Mérőegység a népkerti buszmegállóban. Fotó: Juhász Ákos

Ezeket még sikerült mini-
mális cserjemetszés árán 
létrehozni, azonban a par-
kolók iránti igényt hosszú 
távon a zöldterületek ká-
rára lehetne kielégíteni.

 Az illetékesek vizsgálják, 
hol lehetne jelentős veszte-
ségek nélkül további helyeket 
kialakítani, azonban a lakóte-
lepeket évtizedekkel ezelőtt 
nem ennyi személyautóra 
tervezve építették meg – ez 
behatárolja a lehetőségeket.

Régi és visszatérő igény tu-
lajdonképpen az egész város-
ban, hogy egyre több parko-
lóhely álljon rendelkezésre. A 
sűrűbben lakott lakótelepe-
ken – mint amilyen az Avas 
is – gyakran harcok alakulnak 
ki késő délután, még csak nem 
is a legjobb, hanem bármilyen 
helyért. Ez annak köszönhe-
tő, hogy amikor évtizedek-
kel ezelőtt kialakították a la-
kótelepeket, a parkolóhelyek 
számát az akkori járműtulaj-
donosokéhoz igazították. Az-
óta egyre több család használ 
autót, amik értelemszerűen 

parkolóhelyeket igényelnek. 
Ezt pedig rendszeresen jelzik 
is az állampolgárok. Szarka 
Dénes, Miskolc 5. számú vá-
lasztókörzetének képviselője 
több megkeresést kapott már 
a problémával kapcsolatban, 
legutóbb például lakossági fó-
rumon jött elő az igény.

Erre adott válaszként épült 
meg 13 állásos parkolóhely 
a Szentgyörgy út és a Nyíri 
Dániel utca találkozásánál. 
A képviselő választókerületi 
alapjából finanszírozott be-
ruházást a fentiek indokol-
ták. Szarka Dénes felhívta 
rá a figyelmet, hogy a terü-
let alatt elnyúló parknak és 
zöldterületnek nem ment ro-
vására a kialakítás. „Próbál-
juk kiaknázni azokat a része-
ket, ahol ez még lehetséges 
anélkül, hogy a zöldterületbe 
jelentősen belenyúlnánk, és 
túl sok lenne az aszfaltozott 
felület” – vázolta a terveket a 
képviselő hozzátéve: a prob-
lémának nehéz véget vetni, 
hiszen az új helyek is villám-
gyorsan betelnek.

KIRÁLY CSABA

Szarka Dénes önkormányzati képviselő. Fotó: Juhász Ákos

Újabb parkolóhely épült 
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Távhődíjak, fűtésindítás, takarékosság 
Szeptember 15-én a vonat-
kozó jogszabálynak megfe-
lelően megkezdődik a fűtési 
idény Miskolcon is.

A távhőszolgáltatás egy 
hatósági áras szolgáltatás. A 
távhőszolgáltatás díját a Nem-
zeti Fejlesztési Miniszter ren-
deletben állapítja meg úgy, 
hogy előtte a Magyar Energia 
és Közmű-szabályozási Hiva-
tal minden távhőtermelőtől és 
távhőszolgáltatótól – így a MI-
HŐ-től is – bekéri az ármegálla-
pításhoz szükséges adatokat, 
majd ennek alapján javaslatot 
tesz az árváltozásra.

Az új távhőszolgáltatási díj-
tételek minden év október 1. 
napjától hatályosak, ezért a 
következő fűtési idény táv-
hőszolgáltatási díjai még 
számunkra is ismeretlenek – 
mondta el Bernáthné Barczi 
Judit, a cég koordinációs és 
kommunikációs főmunkatár-
sa.  A jogszabály megjelené-
sét követően a díjak esetleges 
változásairól tájékoztatni fog-
juk ügyfeleinket 

Szeptember 15-én ugyan 
megkezdődik a fűtési idény, 
ez azonban még nem jelenti a 
fűtés elindítását. 

– Mi egy fűtési szezon „me-
netrendje”? Mikortól kell tény-
legesen fűteni?

– Az idevonatkozó kormány-
rendelet szerint a fűtési idő-
szak az év szeptember 15. 
napja és a következő év május 
15. napja közötti időszak. Ez a 
dátum nem jelenti automati-
kusan a fűtés elindítását, de a 
távhőszolgáltató társaságok 
fűtési rendszerének ekkorra 
már készen kell állnia. Az eh-
hez szükséges karbantartási 
feladatokat a tulajdonunkban 
lévő berendezéseken már el-
végeztük. Mivel a távhőve-
zetékeink jó része elmúlt 45 
éves, ezért idén is több táv-
hővezeték-szakaszt kicserél-
tünk hibamegelőző jelleggel.

A lakóközösségekkel kö-
tött megállapodás alapján 
az Országos Meteorológiai 
Szolgálat előrejelzéseit figye-
lembevéve, ha a napi átla-
gos külső középhőmérséklet 
előreláthatólag 1 napon ke-
resztül 10°C fok alatt vagy 3 
egymást követő napon 12°C 
fok alatt marad, megkezdjük a 
fűtést. Ez nem jelenti azt, hogy 
csúcsteljesítménnyel üzeme-
lünk. Igyekszünk mindig gaz-
daságos, költségtakarékos, 

mégis komfortos fűtést biz-
tosítani. 

– Egy lakóközösség mit tud 
tenni azért, hogy zökkenő-
mentesen induljon a fűtése?

– A zökkenőmentes fűtés-
indítás érdekében nyáron a 
radiátorok szelepeit teljesen 
nyitott állapotban kell tarta-
ni, ellenkező esetben leve-
gő maradhat a rendszerben, 
amennyiben szerelés miatt 
le kellett üríteni azt. Ügyfele-
ink a maximális nyitási hely-
zettel tudják segíteni, hogy a 
rendszerben lévő levegő el-
távozzon, és a fűtés indítását 
követően ne okozzon fűtési 
elégtelenséget.

– Amennyiben a fűtés in-
dításakor vagy utána prob-
lémát észlel az ügyfél, hová 
forduljon?

–  A lakóépületen belüli fű-
tési rendszer a lakóközös-
ség tulajdona, ezért abban az 
esetben, ha nem melegszik fel 
rendesen a radiátor és csörgő 
hangot ad, kérjük, a közösség 

képviselője által megbízott 
karbantartót vagy szerződte-
tett szakcéget keressék, ezek 
elérhetőségéről a lakóközös-
ség képviselőjénél tájékozód-
janak – tanácsolta Bernáthné 
Barczi Judit.

Mindez annak ismeretében 
még fontosabb, hogy egy hő-
központhoz több lakóépület is 
tartozhat. Ha az azonos hőköz-
ponthoz tartozó társasházak 
közül akár csak egy nem végzi 
el megfelelően a légtelenítést, 
akkor a levegősödés a többi la-
kóépületnél is megjelenik, és 
fűtési problémát okoz. 

A műszakilag jól műkö-
dő rendszerek biztosítják az 
energiahatékony távhőszol-
gáltatást.

– Hogyan takarékoskod-
hatnak a fogyasztók a fűtési 
energiával?

– A kevesebb energiafel-
használás azon kívül, hogy 
gazdaságos, a környezetbe 
juttatott szennyezőanyag 
mennyiségét is csökkenti.

A fogyasztók is sokat te-
hetnek a takarékosság érde-
kében, ehhez szeretnék olyan 
javaslatokat megosztani, 
melyekkel nemcsak spórol-
hatnak, de a környezetet is 
védhetik ügyfeleink:
•  Szigetelje le a lakás ajtaját és 

ablakait. 
•  Zárja el a radiátorszelepeket 

szellőztetés előtt.
•  Szellőztessen rövid ideig, tel-

jesen nyitott ablakokkal.
•  Húzza ki a függönyöket és 

sötétítőket, ha kisüt a nap.
•  Használja a redőnyt vagy a 

vastag függönyt az esti órák-
ban. 

•  Ne takarja le a radiátorokat.
•  A lakás azon részeit, ahol 

nem tölt huzamosabb időt, 
ne fűtse olyan melegre, mint 

például a nappalit és a gye-
rekszobát.

•  Ne mosogasson folyóvízben.
•  Tartsa jó műszaki állapotban 

a csaptelepeket. 
•  Kádfürdő helyett inkább zu-

hanyozzon.
A mintegy 32 ezer miskolci 

távhős lakásnak csupán közel 
egyharmada korszerűsített, a 
jelentős mértékű energiameg-
takarítás érdekében a jelenleg 
még korszerűsítetlen lakóépü-
letek komplex energetikai felújí-
tására is szükség lenne, hiszen 
a lakóépületek nem megfelelő 
hőtechnikai jellemzői, a laká-
sonkénti önálló mérő- és szabá-
lyozókészülékek hiánya túlzott 
mértékű energiafelhasználást 
okoz, ami indokolatlanul magas 
költségeket eredményez. 

Tudta-e, hogy Magyarországon kb. 7 hónapon keresztül fű-
tünk, és a lakás energiafelhasználásának 60-70%-a fűtésre 
megy el? 

Tudta-e, hogy egy percenként 10-20 cseppet áteresztő 
vízcsappal egy hét alatt egy kádnyi vizet pocsékol el? 

Hirdetés

A DK „szeptemberiálisa”
A Demokratikus Koalí-
ció országjáró kampányba 
kezdett: szeptemberben 70 
településen várják képviselő-
ik, tagjaik és szimpatizánsaik 
az állampolgárokat, hogy az 
őket érintő és érdeklő ügyek-
ről beszélgessenek. 

Vasárnap Miskolcon Hege-
dűs Andrea, Ara-Kovács Atti-
la és Sebe-Gazdig Judit várta 
az embereket a régiségvásár 
ideje alatt, a Villanyrendőr-
nél. Újabb programelem-
mel bővült a nagy múltú ré-
giségvásár – kezdte Hegedűs 
Andrea ország gyűlési kép-
viselő a Demokratikus Ko-
alíció Villanyrendőrnél tar-

tott sajtótájékoztatóját. A párt 
„szeptemberiális” nevű prog-
ramsorozatára utalt, amelyről 
a következőket mondta el: „A 
DK egy olyan párt, amely meg-
ígérte, hogy nemcsak a válasz-
tási kampányban, hanem min-
dig itt lesz a választók között” 
– mint fogalmazott.

A szót Ara-Kovács Attila, a 
DK európai parlamenti képvi-
selője vette át. „Nagyon fontos 
itt lennünk, hogy egy olyan 
világot tudjunk megjeleníteni, 
amelyet a kormány nem sze-
retne jelen pillanatban, le akar 
bontani, sőt naponta újabb 
és újabb hadüzenetet küld az 
Európai Uniónak” – mond-
ta. Azzal folytatta, hogy azért 

küzdenek: az európai uniós 
támogatások eljussanak Ma-
gyarországra, a magyar em-
berekhez, „és ezeknek az em-
bereknek az üzenete eljusson 
Brüsszelbe a közvetítésem-
mel.”.

Végezetül Sebe-Gazdig Ju-
dit önkormányzati képviselő-
jelölt elmondta, „a „szeptem-
beriális” kiváló alkalom arra, 
hogy ne csak országos, hanem 
helyi szintű problémákkal is 
foglalkozzunk”. Arra buz-
dította a választópolgárokat, 
hogy szeptember 25-én men-
jenek el szavazni a Miskolc 3. 
számú körzetében tartandó 
időközi önkormányzati vá-
lasztáson.

Összekötő út épül
A Miskolc Holding Zrt. a 
Területi Operatív Program 
keretében több fejlesztést is 
véghez vitt a Miskolc Déli 
Technológiai Parkban az el-
múlt évek során.

A mostani beruházás a Ga-
lamb József utcát köti majd 
össze a Joyson úttal, mely két-
sávos út, a közvilágítás és egy 
körforgalom kialakítását is 
magában foglalja.

A Miskolc Holding Zrt. 
mint a Miskolc Déli Techno-
lógiai Park üzemeltetője szá-
mára kiemelten fontos, hogy 
az ipari parkban lévő cégek, 

illetve azok munkavállalói 
számára könnyebben elér-
hetőek legyenek az ingatla-
nok- mondta Juhász-Nagy 
Judit, a Miskolc Holding gaz-
daságfejlesztési igazgatója. A 
fejlesztésnek köszönhetően 
a Bogáncs utca felőli ingat-
lanok közvetlen kapcsolattal 
rendelkeznének a 304-es, azaz 
az M30-as autópályához veze-
tő főúttal, ezáltal megvalósul 
a teljes ipari park észak-dé-
li irányú átjárhatósága, így 
közvetlen kapcsolat létesül az 
autópályához, és a közösségi 
közlekedés is megindulhat az 
érintett szakaszon.  

Ötletelés
A tavaly meghirdetett Részvé-
teli Program és az idén meg-
szavazott Részvételi költség-
vetés keretében a városlakók 
javaslatait, illetve szavazatait 
várja a következő hetekben 
Miskolc MJV Önkormányzata.

A helyhatóság és a vele e 
programban együttműködő 
civil résztvevők a folyamat le-
bonyolítására, az online eszme-
csere és a voksolás céljára egy 
internetes oldalt hoztak létre: 
a tervezzukmiskolcot.hu-t. A 
Részvételi Tanács választotta 
ki azt a 39 szavazásra bocsátha-
tó ötletet, amikről szeptember 
8-ától elindulhatott a vita. 

MN

Egy jó arc Miskolc múltjából
Száz éve született Kováts Lajos 
(Miskolc, 1922. IX. 20. – Nyék-
ládháza, 1990. X. 15.). Sorsa a 
megsebzett huszadik század 
stigmáit viselte. 

Gyermekkorát a gazdasági 
válság, ifjúságát a világháború, 
felnőtt éveit a hódoltság nyo-
morította meg. Az 1960-as évek 
közepétől ismertem, a Napja-
ink szerzője volt. Németh László 
szavai jutnak róla eszembe: „Az 
embert hányja-veti a történelem, 
de csak a hullák feje volt a víz-
ben, az úszók válluk és nyakuk 
kétségbeesett erőfeszítésével tar-
tották legalább az orrukat, sze-
müket és a homlokukat a víz fö-
lött.” Életében alig adatott élnie, 
hol háborúba vitték, hol a sza-
badságát vették el, hol a létharc 
zárta kalodába. Nem merült 
alá. Sosem mondott le az ember 
adottságainak legszebbikéről: 
a lélek fényűzéséről, a művészi 
szépről. Írástudó volt.

Református kisnemesi, jurá-
tus családban, a magyarságtu-
dat és szabadságeszme jegyében 
nevelődött. Nagyapja Miskolc 
megválasztott, hivatalba nem 
lépő polgármestere, édesapja 
közjegyző. A Lévay-gimnázi-
umban érettségizett, tanulmá-
nyait a miskolci jogakadémián 
folytatta, a pécsi egyetemen dip-
lomázott 1944-ben. Példaképe 
a közjog professzora, Zsedényi 
Béla, az ideiglenes nemzetgyűlés 
későbbi elnöke. Röviddel halá-
la előtt szépen emlékezett 1950-
ben életfogytigra ítélt tanárára. 
A cikkének is köszönhető, hogy 

1991-ben a Miskolci Egyetemen 
Zsedényi-domborművet helyez-
tek el. 1944 októberében behív-
ják, nyugatra vezényelik, francia 
hadifogságba esik. „Dobrovics 
Aladárral, az egyiptológussal 
voltam sülve-főve együtt.” – em-
lékezett Sára Sándor Fújja a szél, 
fújja… dokumentumfilmjében.

1946 májusában engedik 
haza, internálják mint „nyuga-
tost”. 1947-ben demokrata hit-
tel áll az új Magyarország ügye 
mellé: Sátoraljaújhelyen népi 
kollégiumi nevelőtanár. Kavics 
a hatalomátvétel fogaskerekei 
között. Népellenes bűntett gya-
nújával vizsgálják 1942-43-as 
újságcikkeit. Az Arcanum adat-
bázisában ellenőriztem, nincs 
inkriminálható tartalmuk. A 
miskolci népbíróság 1949 janu-
árjában mégis elítéli. Árulko-
dó, hogy a fellebbvitel – miután 
1949 nyarán a NÉKOSZ-t fel-
oszlatták – büntetését a rendőr-
ségi őrizet idejére szállította le, 
és kitöltöttnek vette. Az 1950-es 
években Szendrőn, az Erdőgaz-
daságban dolgozik. 1956-ban az 
Edelényi Járási Munkástanács 
tagja, politikai józanságuknak 
köszönhetően vértelen a térség 
forradalma. A megtorlás mégis 
eléri, demokratikus államrend 
megdöntésére irányuló mozga-
lomban való részvétel bűntetté-
ben elítélik, ténylegesen 2 és fél 
évet tölt börtönben. Angol, né-
met, francia nyelvtudása alapján 
Vácott a fordítóiroda foglalkoz-
tatja. Felesége is állását veszíti. A 
család szétszóródik, az öt gyerek 
rokonoknál elosztva talál me-

nedékre. Szabadulása után al-
kalmi munkás, karácsonyfákat 
őriz, figuráns az Erdőgazdaság-
nál, segédmunkás a Chinoin-
ban. Helyzete 1963 után javul, 
a Hejőmenti Állami Gazdaság 
alkalmazza, Nyékládházára köl-
töznek, műszaki előadó, majd 
osztályvezető. A várakozás letel-
te után 1969-ben a megyei bíró-
ság mentesíti a jogkövetkezmé-
nyek alól. 1982 szeptemberétől 
jogtanácsos. A rendszerváltozás 
után rabtársától, Göncz Árpád 
köztársasági elnöktől magas ki-
tüntetést vehet át.

Alakja nem merült feledésbe. 
A forradalom 50. évfordulóján 
jelent meg a perük anyaga (For-
radalom és megtorlás, Edelé-
nyi járás 1956–1957). 2006-tól 
Edelényben a Forradalmak te-
rén, 2017 óta Galvácson, az Ok-
tóber 23. téren a nevét is megörö-
kítő emléktábla áll. Akadémista 
korától publikált, írói neve Sz. 
[Szendrői] Kováts Lajos. Kriti-
kái, tanulmányai az Alföld, Bor-
sodi Szemle, Élet és Irodalom, 
Észak-Magyarország, Napjaink, 
Nagyvilág című lapokban jelen-
tek meg. Szépen és jól írt, kiváló 
értője a modern világirodalom-
nak, szószólója a kulturálisan 
emelkedő Miskolcnak. Méltó, 
hogy emlékét megőrizzük. A II. 
Rákóczi Ferenc Könyvtárnak 
feladata lenne, hogy elkészítse 
a bibliográfiáját, valamelyik ki-
adónak pedig kötete megjelen-
tetése. Nehéz élete példa arra, 
hogy gúzsba kötve is lehet és ér-
demes méltósággal élni.

ZIMONYI ZOLTÁN



A tartalékokat már a pandé-
mia alatt kénytelenek voltak 
elégetni az ágazat szereplői, 
és mivel a jelenlegi helyzet a 
lakosság egészét érinti, arra 
most kevés az esély, hogy az 
állam elsőként ennek a szek-
tornak dobna mentőövet.

Még a Covidnál is többet árt 
a rezsiköltségek elszabadulá-
sa a turizmusban és vendéglá-
tásban dolgozóknak, pedig két 
évvel ezelőtt is jelentős volt a 
káruk – erről a Magyar Szál-
lodák és Éttermek Szövetségé-
nek tiszteletbeli elnöke, Flesch 
Tamás beszélt a héten az ATV 
Egyenes beszéd című műsorá-
ban.

– Ráadásul két év Covid 
után az ágazatban már nem 
maradtak tartalékok, „nincs 
több pénz elégetnivaló” – je-
lentette ki Flesch Tamás, aki 
szerint emiatt bezárási hullám 
jöhet, inkább gyorsan bezár az 
a vállalkozó, aki nem mer vagy 
tud kockáztatni. A tiszteletbe-
li elnök szerint az itthon a tu-
rizmusban dolgozó körülbelül 
a 300-350 ezer embernek akár 
20-25 százaléka is állástalanná 
válhat. Annak pedig igen kicsi-
nek tartja az esélyét, hogy ez a 
szektor legyen az első, amely 
felé mentőövet dobna a kor-
mány.

– Vannak javaslataink a 
kormány előtt, hogy hogyan 
lehetne segíteni az ágazaton, 
de egyelőre nem látni a szán-

dékot arra, hogy segítsenek 
rajtuk – hangoztatta.

Tervezni sem lehet
Tény, hogy a turizmus és 

vendéglátás területén nagy a 
baj, erről lapunkban rendsze-
resen írunk, a vendéglátósok 
jelenlegi helyzetével is több-
ször foglalkoztunk. Mostani 
cikkünkben két miskolci szál-
loda tulajdonosát kérdeztük 
meg arról, hogyan látják az 
energiaválság miatt kialakult 
helyzetüket, mire készülnek a 
következő hónapokban, lehet-
séges-e egyáltalán tervezni.

Mint kiderült, teljes a bi-
zonytalanság, gyakorlatilag 
tervezni sem lehet, ennek pe-
dig több oka van – mondta el 
kérdésünkre Poroszkai Csaba, 
aki a belvárosi Öreg Miskolcz 
Hotel&Étteremnek és egy 
gesztelyi étteremnek is tulaj-
donosa.

Kiemelte, az elszállt ener-
giaszámlák náluk is hatal-
mas gondot fognak okozni. 
– Az áramszolgáltatóval még 
aránylag normális szerződé-
sünk van, ami még egy évig él 
is. Ugyanez nem mondható el 
a gázszolgáltatóval, amivel ko-
rábbi megállapodásunk lejárt, 
jelenleg pedig olyan szerződé-
sünk van, melyben nem tudjuk 
előre, hogy mennyiért fogjuk 
kapni a gázt, hanem a világpia-
ci ártól függően, utólag árazzák 
be az előző havi fogyasztást. A 
múlt hónapban a korábbi díj 

ötszörösét fizettük, szeptem-
berben viszont a hírek szerint 
már a nyolc-kilencszeresét kell 
kifizessük. Korábban egymil-
lió forint volt a gázszámlánk 
a legkeményebb téli hónapok-
ban. Könnyű kiszámolni, ez 
most akár nyolc, kilencmillió 
forintra is felugorhat. Ezt ki-
gazdálkodni megoldhatatlan 
feladat még úgy is, hogy több 
szobánkban üzemel már hű-
tő-fűtő légkodicionáló, azokat 
nyilván ezzel fogjuk fűteni” – 
sorolta a gondokat.

Szerződés nélkül
Hasonlóan vélekedik Kovács 

Ferenc is, aki a miskolctaplcai 
Hotel Aurora wellness szállo-
da mellett Hajdúszoboszlón is 

üzemeltet egy hasonló egysé-
get. Ha lehet ilyet mondani, ná-
luk még az Öreg Miskolcznál 
is súlyosabb a helyzet, ugyanis 
jelen állás szerint szeptember 
30-a után nem lesz érvényes 
gázszerződésük: a régi lejár és 
eddig egyetlen szolgáltató sem 
adott nekik érvényes ajánla-
tot. „Az MVM az egyedüli, aki 
tárgyalt velünk, de mivel ko-
rábban nem voltunk partnere-
ik, ezért várólistára kerültünk. 
Éppen azért, mert rengeteg 
hozzánk hasonló szálloda, 
meg persze más profilú cég is 
hasonló helyzetbe került” – vá-
zolta fel a problémát, aki hoz-
zátette, a jövő nagyban függ 
attól, hogy az európai politiku-
sok mit tudnak elérni.

– Én most úgy látom, hogy-
ha „csak” kétszeresére emel-
kedne a gázár, akkor lenne arra 
esély, hogy az iparág konszo-
lidált keretek között működni 
tudjon, minimális emeléssel és 
kevesebb vendéggel számol-
va. Egy hét-nyolcszoros emel-
kedés – ami jelenleg látszik – 
egy másik nagyságrend. Ha ez 
a forgatókönyv valósul meg, 
akkor a gáz és az elektromos 
áram ára gyakorlatilag meg-
duplázza a teljes kiadásunkat 
– hangsúlyozta Kovács Ferenc.

A kialakuló helyzetet nap-
elemekkel, és a hőszivattyús 
rendszereik üzemeltetésével 
sem tudják orvosolni. Egyrészt 
azért, mert a miskolctapol-
cai egység régebbi épületében 

még csak gázkazán üzemel, 
másrészt azért, mert januártól 
az áramszerződésük is lejár, és 
azt is emelt áron kapják majd. 
Hőszivattyús rendszert tervez-
nek beépíteni, de erre legko-
rábban csak jövő tavasszal lesz 
lehetőség.

Dominóhatás
– Amennyiben semmi nem 

változik, és begyűrűzik ez az 
áremelkedés, akkor egy vendé-
géjszaka árán legalább tízezer fo-
rintot kellene emeljünk, ez ötven 
százalékos áremelés, amire kér-
dés, hogy milyen piaci kereslet 
mutatkozik majd – tette hozzá.

A Hotel Aurora tulajdono-
sának elmondása szerint van 
még egy probléma, amire vi-
szonylag kevesen gondolnak. 
„Nyereségről, vagy nullszal-
dóról már felesleges beszélni, 
de tegyük fel, hogy egy adott 
szálloda a nyitva tartás vál-
toztatásával, áremeléssel, vagy 
bármilyen trükkel kiküszködi 
azt, hogy csak enyhe mínusz-
szal zárja az évet. De ez hiába-
való lesz, ha az élelmiszer, vagy 
egyéb beszállítók omlanak ösz-
sze, ugyanis a szállodaiparban 
dolgozó cégek annyira egy-
másra vannak utalva, hogy-
ha egy-két láb kiesik, az egész 
rendszer dominóként omlik 
össze. Így pedig ez már a gaz-
daság és a társadalom egészét 
is érinteni fogja” – zárta gon-
dolatait Kovács Ferenc.

TAJTHY ÁKOS

A világjárványnál nehezebb idők várnak a szállodákra

A belvárosi Öreg Miskolcz Hotel&Étteremnek is súlyos gondot okoz az energiaválság. Fotó: Juhász Á.

A miskolci művelődési há-
zakban működő foglalkozá-
sokra, az ott alkotó csopor-
tokra hívta fel a figyelmet 
csütörtökön a Miskolci Kul-
turális Központ vezetése.

Talán még soha nem volt ak-
kora jelentősége a közösségek-
nek, mint a jelenlegi bizony-
talan gazdasági, társadalmi 
helyzetben, éppen ezért hívjuk 
fel a figyelmet azokra a csopor-
tokra, foglalkozásokra, melyek 
hosszú évtizedek óta működnek 
a Miskolci Kulturális Központ-
hoz (MKK) tartozó intézmények 
égisze alatt – ezekkel a szavakkal 
kezdte rendhagyó sajtótájékoz-
tatóját az MKK ügyvezetője.

Majorné Bencze Tünde kije-
lentette, a városi kulturális in-
tézményekben működő kis-
csoportos foglalkozásoknak, 
mozgásművészeti csoportok-
nak jelenleg több mint kétezer 
állandó tagja van.

Ezt követően az Ifjúsági Ház, 
az Ady Endre Művelődési Köz-
pont és a Gárdonyi Géza Mű-
velődési Ház vezetője ismertet-
te a náluk elérhető közösségek 
munkáját és eredményeit.

– Az Ifiházban működik a 
város két nagy, négy évtize-
de működő mozgásművészeti 
egysége, a KÖDMÖN Formá-
ciós Táncegyüttes és a Miskol-
ci Mazsorett Együttes is, mind-
kettőnek vannak kihelyezett 

csoportjai azonban Diósgyőr-
ben, az Adyban is – kezdte 
Horváth Szandra intézmény-
vezető, aki kitért a két csoport 
közelmúltban elért eredmé-
nyeire is.

Az Adyban hosszú évek óta 
mindenki megtalálja a szá-
mára legmegfelelőbb mozgás-
formát kortól és nemtől füg-
getlenül. 2021 októbere óta 
ráadásul mindezt megújult 
termekben tehetik meg – ezt 
már Bereznay Fanni, az Ady 
vezetője mondta el.

Kántor Tünde, a Gárdonyi 
Géza Művelődési Ház és a 
Görömbölyi Művelődési Ház 
programjait ismertette. 

TAJTHY Á.

Az E-lakáspályázat kere-
tében 33 ingatlan találhat 
gazdára.

A lakosság körében nép-
szerű lakáspályázati lehető-
ség szeptember 12-én indul 
újra, melyen összesen 33 ön-
kormányzati bérlakást hirdet-
nek meg. Piaci pályázaton 16 
lakást adnak bérbe. A fiatalok 
piaci pályázatán 17 lakás közül 
választhat az, aki a 35. életévét 
még nem töltötte be, legalább 

6 hónapos miskolci munka-
viszonnyal rendelkezik és leg-
alább havi 20 ezer forintos la-
kástakarékosságot vállal. A 
pályázatok a Miskolc Holding 
Zrt. www.ingatlangazdalkodas.
miskolcholding.hu honlapján 
közzétett linken keresztül, elő-
zetes regisztrációt követően 
nyújthatók be. A pályázati ké-
relemhez előzetesen semmi-
lyen dokumentumot nem kell 
csatolni. A kiválasztott laká-
sok személyes megtekintésére 

a szerződéskötést megelőzően 
kizárólag az első helyre sorolt 
pályázóknak van lehetőségük. 
A pályázatok 2022. szeptember 
12-én 8 órától 2022. szeptem-
ber 26-án 16 óráig nyújthatók 
be. Elbírálásukra legkésőbb a 
pályázatok lezárását követő 60 
napon belül kerül sor. A pá-
lyázat benyújtásával kapcsola-
tos információk: 70/705-6230; 
70/658-3396; 70/430-8681; 
e-mail-cím: lakashasznositas@
miskolcholding.hu                  MN

Október 1. és november 
28. között népszámlálást 
tartanak Magyarországon, 
amelyben valamennyi kivá-
lasztott résztvevő számára 
kötelező az adatszolgáltatás.

Az október 1. és 16. közöt-
ti időszak az úgynevezett in-
ternetes önkitöltés időszaka. 
A háztartások önállóan, inter-
neten keresztül tölthetik ki a 
népszámlálási kérdőívet. Októ-
ber 17. és november 20. között 

számlálóbiztosok keresik fel 
azokat a háztartásokat, amelyek 
nem élnek az online kitöltés le-
hetőségével - az adatszolgálta-
tás mindenki számára kötelező. 
Akik ezt november 20-áig nem 
teszik meg, azoknak november 
21-e és 28-a között a települé-
si jegyzőt felkeresve kell eleget 
tenniük adatszolgáltatási köte-
lezettségüknek.

A Miskolci Önkormányza-
ti Rendészet munkatársai ki-
emelt figyelmet fordítanak a 

házszámok meglétének, lát-
hatóságának ellenőrzésére. A 
házszámok fontosságára Mis-
kolc MJV Önkormányzata 
korábban már többször is fel-
hívta a figyelmet, hiszen a pon-
tosan megadott és jól látható 
házszámok a mentők, a tűz-
oltók, a rendőrség vagy a köz-
üzemi szolgáltatók munkáját is 
megkönnyítik. További részle-
tek a népszámlálással kapcso-
latosan: https://www.miskolc.
hu/nepszamlalas-2022          MN

A Miskolci Fürdők Kft. a 
szokásoknak megfelelően a 
volt Miskolctapolcai Strand-
fürdő úszó– és családi me-
dencéinek szolgáltatásait szep-
tember 6-ától, – a szezonon 
kívüli időszakban – szünetel-
teti. Azonban a wellness– és 
fitnessrészleg szolgáltatásai to-

vábbra is zavartalanul működ-
nek.

A Selyemréti Strandfürdő 
gyerekmedencéje, valamint 
a csúszdák és a hozzájuk tar-
tozó medencék szeptember 
6-ától szintén zárva tartanak. 
A továbbra is üzemben lévő 
medencéket – úszómedence, 

dögönyözőmedence, ülőme-
dence, tanmedence – zavarta-
lanul használhatják a vendé-
gek. A belépőjegyek árából 10 
százalék kedvezményt biztosít 
a Miskolci Fürdők Kft. A sze-
zonon kívüli változások a négy 
évszakos Ellipsum Élményfür-
dőt nem érintik.

A miskolci gimnázium kö-
zel negyven, kockásingbe 
öltözött tanára a selyemré-
ti intézményt is felkereste 
hétfő reggel, hogy bejelent-
sék: a hét első napján nem 
veszik fel a munkát. 

„Az oktatás helyzetéért, va-
lamint tanítványaink, gyer-
mekeink, a nemzet jövőjéért 
érzett felelősségünk és tisz-
teletünk okán követeljük a 
mielőbbi érdemi, széles körű 
és transzparens tárgyaláso-
kat az oktatás jövőjéről; va-
lamint követeljük a pedagó-
gusok méltatlan és megalázó 
bérhelyzetének azonnali eny-
hítését” – olvasta a nyilat-
kozat mondatait a Miskolci 
Tankerületi Központ bejára-
ta előtt Pilz Olivér hétfő reg-

gel. A Herman-gimnázium 
matematika, fizika, bioló-
gia szakos tanára, a Taníta-
nék Mozgalom meghatáro-
zó alakja azt mondta, azért 
folyamodtak a polgári enge-
detlenség eszközéhez, mert 
véleményük szerint „az ok-
tatásirányítás hosszú ideje 
nem hallja meg a pedagó-
gustársadalom jelzéseit”. A 

nyilatkozatból egyébként egy 
példányt szerettek volna át-
nyújtani a tankerület vezető-
inek is, de hosszas várakozás 
után (a tankerület vezetője 
házon kívül volt, viszont nem 
akadt, aki átvegye helyette az 
iratot) végül az iktatóban „fo-
gadták be” a levelet, ami így 
talán eljut a címzettekhez. 

KUJAN ISTVÁN
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Várják a miskolciakat az MKK csoportjai Újabb lakásokra lehet pályázni

Közeleg a népszámlálás ideje

Szezonon kívüli fürdőidőszak 

Polgári engedetlenség a Hermanban

Pedagógusdemonstráció a tankerület előtt. Fotó: Mocsári László



KÖZÖS ÉRDEKÜNK A LEJÁRÓ HITELESSÉGŰ KÖZÖS ÉRDEKÜNK A LEJÁRÓ HITELESSÉGŰ 
MELLÉKVÍZMÉRŐ CSERÉJEMELLÉKVÍZMÉRŐ CSERÉJE

Hajlamosak vagyunk megfeledkezni a szüksé-
ges teendőkről, hiszen igen ritkán – nyolcévente 
– merül fel teendő a lakásokban található mel-
lékvízmérők cseréjével kapcso latosan.

A társasházakban lévő mellékvízmérők a víz-
használó tulajdonában állnak. Ez egy kötelező-
en hitelesítendő mérőeszköz, mely a hitelesítés 
évétől számított nyolcadik év december 31-éig 
érvényes, tehát eddig az időpontig használtha-
tó a vízdíjelszámolás alapjául. Ellentétben más 
közszolgáltatással, a víziközmű-szolgáltatás ese-
tében a lejáró hitelességű lakásmellékvízmérők 
cseréjéről az ingatlanhasználó feladata időben 
gondoskodni, melynek költsége is őt terheli. 

2022-ben a 2014-ben gyártott és/vagy 2014-
ben hitelesített mellékvízmérők cseréje szüksé-
ges. Típustól függően ezt a mérő plombájába be-
préselt 014 jelzés vagy a számlapon, esetleg egy 
biztonsági matricán lévő 14 mint évszámjelzés 
mutatja. Társaságunk minden évben a lejáró hi-
telességű vízórával rendelkező fogyasztókat fel-
keresi, előbb személyesen, ennek sikertelensége 
esetén levél formájában. 

Ha a lejárt hitelességű mellékvízmérő cseré-
jéről nem gondoskodik a fogyasztó, akkor Tár-
saságunk – a működését szabályozó jogszabályi 
előírások alapján – már nem veheti figyelem-
be vízdíjelszámolásra, ezért azt kénytelenek va-
gyunk a számlázásból kivenni. Ezt követően a 
hideg vizes mellékmérős felhasználását a Tár-
sasháznak kell megfizetnie. A meleg vizes mé-
rőkön nyújtott szolgáltatás – önkormányzati ren-
delet alapján – területalapú, úgynevezett meleg 
vizes fix átalány kibo csátásával kerül számlázás-
ra. Mivel ezen intézkedések következtében szám-
lázott tételek a valódi felhasználás többszörösét 

is kitehetik, ezért kérjük, időben szíveskedjenek 
gondoskodni mellékmérőjük cseréjéről. 

A lakásokban lévő vízmérő cseréjét elvé-
geztethetik vízvezetékszerelő szakemberrel (csak 
plombabontási jegyzőkönyv szükséges), vagy a 
MIVÍZ Kft.-t is megbízhatja. Amennyiben más víz-
vezetékszerelő szakemberrel kívánják a cserét 
elvégeztetni, a plombálást akkor is Társaságunk-
tól kell megrendelni. Fontos, hogy plombabontá-
si jegyzőkönyv készüljön, amelyben rögzíteni kell 
a felhasználási hely címét, kódját, a felhasználó 
nevét, partnerkódját, a mérő gyári számát, a mé-
rőállást és a csere dátumát. A jegyzőkönyvön 
szerepelnie kell még a felhasználó, a szerelő és 
a közös képviselő aláírásának. Az ilyen módon el-
készült jegyzőkönyvet a későbbi plombálást vég-
ző MIVÍZ-es szakembernek át kell adni.

A mérőcserét Társaságunk abban az eset-
ben tudja vállalni, ha a mérőhely hozzáférhető, 
a cseréhez bontás, átalakítás nem szükséges, 
legalább a mérő előtt található működő elzáró, 
valamint a vízmérőcsere biztonságosan elvé-
gezhető. A munkavégzésre 1 év, a beépített új 
vízmérőre Társaságunk 2 év garanciát vállal.

Mellékvízmérő-csere megrendelésével kap-
cso latban kérjük, keresse bizalommal kol lé-
gáinkat az alábbi elérhetőségeken: 

• kozmuszerviz@miviz.hu

• 46/519-307

Kollégáink és szerződéses partnerünk minden 
esetben fényképes igazolvány bemutatásával 
tudják bizonyítani, hogy a MIVÍZ Kft. megbízásá-
ból végeznek mellékvízmérő-cserét.

Köszönjük együttműködését!

3527 Miskolc, József Attila u. 78.
Tel.: +36 46 519 300
titkarsag@miviz.hu
www.miviz.hu

mozaik/hirdetés 2022. szeptember 10. 
36. hét | XIX. évfolyam 36. szám8 Miskolci Napló
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Drága apám kamaszkorában 
nem koptathatta az iskolapadot. 
Történelem és matematika he-
lyett az autószerelést és a harcko-
csivezetést kellett gyakorolnia egy 
nyíregyházi laktanyában. Majd 
jött a háború, a fogság és a forra-
dalom, így végül a negyvenes évei 
derekán kényszerült beülni a kö-
zépiskola padjaiba. Esti, levelező 
tagozatra járt a kollégáival. Máig 
is fájó emlék, érettségi előtt hunyt 
el 1962-ben, mindössze negyven-
nyolc esztendősen. Nagy álma 
volt, hogy középiskolai végzettség-
gel könnyebb lesz az élete egy iro-
dában, mint a volánforgatás, az 
állandó utazás.

Jómagam a Földesbe jártam. 
Sokszor elmerengtem, hogy talán 
éppen abban a teremben ültem, 
amelyben apám is vakoskodott 
késő esténként, az akkori szemet 
rontó, sárgás neonfényben. Egyéb-
ként láttam, alighogy elhagytuk 
az iskolahelyünket, azt felnőt-
tek népesítik be. Kora délutántól 
százszámra jöttek velünk szembe 
az akta- és diplomatatáskás, ko-
moly tekintetű hölgyek és urak. 
Nem is csodálkoztunk, hogy míg 
számunkra a mosdóban is tilos 
volt a bagózás, mi másnaponként 
még a folyóson is tapostuk a csik-
keket. Egyébként váltótársaink so-
sem hagyták maguk után letörü-
letlenül a táblát, ám az asztalokat 
ugyanúgy telefirkálták, mint mi. 

A békebeli hetvenes években Fe-
késházy Attiláné és Hallók Gyula 
igazgató vezették a dolgozók esti és 
levelező gimnáziumát. Ki gondol-
ná, hogy akkoriban ez volt az or-

szág legnépesebb középiskolája, al-
kalmanként több mint háromezer 
hallgató vágott bele a tanulásba.

Más világot éltünk, a munkál-
tató szorgalmazta, támogatta a 
továbbtanulókat. Sőt bizonyos 
szakmákban utólagosan követel-
ték meg az érettségit. Külön osz-
tályok indultak a rendőröknek, 
az egészségügyben dolgozóknak 
és a Lenin Kohászat alkalmazot-
tainak. A Hősök téri alma matert 
reggel nyolctól fél egyig mi laktuk 
be, de kora délutántól este fél ki-
lencig felnőttekkel voltak tele az 
osztálytermek.

A nappali tagozaton legendá-
san jó családias légkörben dol-
gozott a tanári kar, köztük volt a 
biológia szakos Árokszállási Zol-
tán, akinek emlékére máig is ta-
nulmányi versenyeket rendez-
nek. Érdemes megemlíteni Erdélyi 
Dezső tanár urat, akinek a mál-
nakertjébe bejáratosok voltak a 
kollégák gyermekei. Igazából a mi 
tanítóink pluszpénzért a felnőtt-
oktatásból is kivették a részüket. 
A levelezőn osztályfőnökök voltak 
Bod Andorné Rózsika, Barta Ist-
ván és Szécsi Sándor. A felnőttek 
tanterve nem sokban különbözött 
a miénktől, náluk csupán a test-
nevelés, a rajz és az ének vagy a 
politechnika hiányzott. Számuk-
ra könnyebbség volt még, hogy 
választhattak a heti háromszor 
ötórás tanulás vagy a lazább leve-
lező konzultációs rendszer között.

Az igazgatóhelyettes asszony 
szerint az estire járók zöme na-
gyon szorgalmas és fegyelmezett 
volt. Bennük nagy volt a bizonyí-

tási kényszer, és az azonos munka-
helyen dolgozók között természe-
tes volt a versengés. Az sem titok, 
hogy az esti tagozatosok között 
ugyanolyan érzelmi kapcsolatok 
gyűrűztek, mint általában a nap-
palin. A közös korrepetálások kö-
vetkezményeként megesett néhány 
válás és új párkapcsolat kialaku-
lása az együtt töltött négy év so-
rán. Hallók igazgató úr híres volt 
a saját maga kreálta bölcs mondá-
sairól. Feljegyezték, hogy az ilyen 
nem várt fordulatokra mondta: 
aki a malomba jár, az akár lisz-
tes is lesz. Önmagáról úgy vallott, 
a Jóisten hallókat és süketeket te-
remtett. Helyettese sokáig gyűjtötte 
ezeket a spontán született mondá-
sait. Súlyos betegsége miatt, ahogy 
felhagyott a tanítással, 1985-ben 
örökre elbúcsúztatták.

Ne legyünk ünneprontók, de ne 
titkoljuk el, hogy a dolgozók gim-
náziumában általában egy – egy 
osztály akár félszáz tanulóval star-
tolt, de nagyon sokan idő előtt le-
morzsolódtak. Többségük hiába 
igyekezett lépést tartani, nem tudta 
összeegyeztetni a tanulást az elfog-
laltságával. Ám az is igaz, hogy az 
itt végzettek közül sok százan beju-
tottak az egyetemre is, s végül orvo-
sok, tanárok vagy mérnökök lettek.

A rendszerváltást követő idők-
ben, pontosan 1995-ben felszá-
molták a dolgozók gimnáziu-
mát, pontosabban ekkor a város 
négy középiskolája – az Avasi, a 
Herman, a Diósgyőri és a Földes 
– testvériesen felosztották egymás 
között az esti képzést.

SZÁNTÓ ISTVÁN

Idősen koptatták az iskolapadot 



Hatvanból Recsken át Dé-
destapolcsányba érkezett 
szerdán a XVI. Copp  Rally 
mezőnye. Itt sajtótájékoz-
tatón ismertették a rendez-
vény jelentőségét és prog-
ramját.

A házigazda település pol-
gármestere, Lukács László 
köszöntötte a vendégeket és 
nagy lehetőségnek nevezte, 
hogy e nagyszabású esemény 
részesei. Reményét fejezte ki, 
hogy a szép számú autós csa-
pat tagjai és ismerősei civilben 
is felkeresik majd őket, mert 
érdemes idelátogatni. A vas-
diplomás állatorvosuk, dr. Kiss 
Miklós kétezer darabos cse-
rép-és keménycserép-edény-
ből álló magángyűjteményé-
vel várja a látogatókat.

Tóth László, az Unio Coop 
Zrt. vezérigazgatója azt fej-
tegette, hogy a mostani  rally 
is kifejezetten jó alkalmat 
biztosít arra, hogy a kereske-
delmi lánc kapcsolatot ápol-
jon beszállítóival, hiszen a 
csapatok is jellemzően ebből 
a körből kerülnek ki. Immár 
a hatodik alkalommal lehe-
tünk az ország keleti felé-
ben zajló rangos esemény 
házigazdái. E cikk szerzője 
öt alkalommal lehetett a saj-
tókocsi utasa, a helyszínek 
a következők voltak:Mis-
kolc, Bőcs, Hernádnémeti, 
Szikszó, Múcsony, Szegi, Sá-
toraljaújhely, Nyíregyháza, 
Debrecen és a végállomás 
mindannyiszor Hajdúszo-
boszló.
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Dédestapolcsánytól 
Hajdúszoboszlóig

Az ország 3 legjobbja közt sze-
repel a Tourinform Miskolc 
Iroda abban a minőségér-
tékelési rendszerben, amely 
alapján a Magyar Turisztikai 
Ügynökség (MTÜ) rendszere-
sen értékeli az irodák szak-
mai teljesítményét. A június 
30-án zárult 2021-2022-es 
vizsgált időszakban a miskol-
ci Tourinform közel 100 %-os 
teljesítményével a legjobbak 
közé került, és minden olyan 
kritériumnak is eleget tesz, 
amelyet a kiválóan teljesítő 
irodáktól elvárnak.

A Tourinform Miskolc a 
Magyar Turisztikai Ügynök-
ség 100 Tourinform irodát 
tömörítő szakmai hálózatá-
nak tagja. Az MTÜ nemcsak 
országos és térségi kiadvá-
nyokkal, hanem feladatokkal 
is ellátja a Tourinformokat, s 
ezeknek a feladatoknak a tel-
jesítését egy bonyolult minő-
ségbiztosítási rendszerben el-
lenőrzi. A vizsgálat kiterjed 
többek között a munkatár-
sak szakmai felkészültségére, 
hely ismeretére, nyelvtudásá-
ra, a szolgáltatások mennyi-
ségére és minőségére, az iroda 
rendezettségére, a kiadványkí-
nálatra is. Mindezt különböző 
módokon ellenőrzik; éven-
te több alkalommal végeznek 
próbavásárlásokat – személye-
sen, telefonon és írásban is. A 
fentieken kívül természetesen 
nem csak az ügyfélszolgála-
ti teljesítményt vizsgálják, hi-
szen az irodahálózat rengeteg 
háttérmunkában is részt vesz; 
pl. a Tourinformok végzik a 
Nemzeti Turisztikai Adatbá-
zis kezelését és aktualizálását 

– a miskolci iroda adatgyűj-
tő területe 57 települést foglal 
magába, ami közel kétszerese 
az országos átlagnak.

Az irodák teljesítményét 
ugyanis nemcsak egymáshoz, 
hanem az országos átlaghoz is 
viszonyítják. Átlag fölötti az 
éves megkeresések száma (az 
adott időszakban 11 és fél ezer 
ügyfelet szolgáltak ki a miskol-
ciak), de az adatbázisban kezelt 
turisztikai objektumok száma 
és turisztikai besorolása is ma-
gasabb, mint a legtöbb helyen.

A Tourinform Miskolc 
mun katársai rendszeresen 
részt vesznek azokon a trénin-
geken, konferenciákon, ame-
lyeket a hálózatban dolgozó 
240 tourinformos számára 
szervez az MTÜ, és mindenki 
sikeresen teljesítette a vizsga-
követelményeket is.

Az alapszolgáltatások mel-
lett a miskolci információs 
iroda egyéb szolgáltatások-
kal is várja a vendégeket, hi-
szen itt működik a Miskolc 
Pass turisztikai és városkár-
tya teljes körű ügyfélszolgála-

ta és a Miskolc Bolt, valamint 
az iroda szervezi a nagy nép-
szerűségnek örvendő miskol-
ci városnézéseket. A keresleti 
változások indokolják, hogy 
a nyári időszakban a főiroda 
mellett információs pontot 
is működtessenek Lillafüre-
den. Emellett turisztikai web-
lapot üzemeltetnek, és hét-
ről hétre összeállítanak egy 
programajánló hírlevelet. A 
fentiekkel nagyban hozzájá-
rulnak Miskolc és környéke 
turizmusának népszerűsíté-
séhez, valamint folyamatosan 
segítik a Magyar Turisztikai 
Ügynökség marketingmun-
káját, tartalomgyártását, ki-
adványkészítését, illetve kap-
csolatot tartanak a térség 
szakmai szervezeteivel és 
szolgáltatóival.

A Tourinform Miskolc Iro-
da munkatársai szeptember 
végén, a turizmus világnap-
jához kapcsolódva tervezik, 
hogy a munkájukat bemutató 
programot szerveznek a szak-
ma és az érdeklődők számára. 
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Fejesgóllal vette ki a részét 
Gyirmóton a 2-1-es diós-
győri győzelemből Papp 
Marcell, aki harmadszor 
játszott a DVTK-ban bajnoki 
mérkőzésen, ebből másod-
szor kezdőként.

– Nagyon örülök a győzelem-
nek, a csapat nélkül nem sikerült 
volna – kezdte a nyáron igazolt 
szélső. – Ezért ünnepeltük kö-
zösen mind a két gólt. Hogy én 
is betaláltam az csak egy plusz, 
ami hatalmas motivációt és ön-
bizalmat ad a folytatáshoz.

– Sokat gyakoroltuk az el-
múlt héten a támadókkal a 
fejeseket az edzéseken – erő-
sítette meg Kuznyecov Szergej 
vezetőedző szavait a DVTK 
99-es mezszámú játékosa -, 
örülök, hogy a mérkőzésen én 
kerültem ilyen helyzetbe, és 
értékesítettem is azt. Nem én 
vagyok a csapat legmagasabb 
embere, de jól jött a beadás, 
a védőm előrébb lépett, így a 
labda pont a fejemre jött, amit 
sikerült jól eltalálni.

– Várjuk az MTK elleni mér-
kőzést, mert egy nagyon jó for-
mában szereplő csapat érkezik 
majd hétfő este Diósgyőrbe – 
tekintett előre Papp Marcell. – 
Ugyanígy, támadó felfogásban 
és hasonló mentalitással kell 
játszani, mint a Gyirmót el-
len. Biztos vagyok benne, hogy 
meg tudjuk fogni őket, és ismét 
megszerezzük a három pontot. 
Forrás: DVTK honlap

Egy presztízsmeccs
Az is örvendetes, hogy Gyir-

móton végre megtalálta a gól-
lövő cipőjét Eppel Márton, és 
találatával győzelemhez se-
gítette együttesét. Reméljük, 
hogy ez az önbizalom-vissza-
szerző esemény még magabiz-
tosabbá teszi az egykori NB 
I-es gólkirályt az ellenfelek ka-
puja előtt.

Az a Gyirmót elleni ranga-
dón kiderült, hogy Kuznyecov 
Szergej vezetőedző csapatának 
labdarúgói futó-és gondolko-
dásbeli gyorsaságban is sok-
kal előrébb tartanak egyik fel-
jutásra esélyes riválisuknál. 
A küzdőszellemre és az össz-

játékra sem lehetett különö-
sebb panasz, még ha elő is for-
dultak átadási hibák. És hát a 
szurkolók sem a biztonságos-
nak látszó, de sehová sem ve-
zető alibipasszok miatt szeret-
nek meccsre járni. Meglátjuk, 
hétfőn este ez a produkció – 
ami persze lehet sokkal jobb 
is – mire lesz elegendő a ruti-
nos focistákból álló és a kivá-
ló tréner, Bognár György által 
dirigált MTK ellen. A tét nem 
kicsi: diósgyőri diadal esetén 
ugyanis akár a második hely-
re is felkerülhet a DVTK. Eh-
hez csupán annyi szükséges, 
hogy szerencsésen alakulja-
nak a többi pályán az eredmé-

nyek. Mondjuk Nyíregyházán 
kapjon ki a Kazincbarcika, a 
Győri ETO-Pécs derbi végződ-
jön döntetlenre, a Soroksár ne 
győzze le a Szegedet és a Gyir-
mót ne nyerjen Csákváron. 
Persze ez csak játék a számok-
kal, nem az a legfontosabb, 
miként meccselnek a többi-
ek, hanem a saját teljesítmény. 
Mindenesetre egy MTK elleni 
három ponttal felzárkózhat-
na és nyugodtabban várhatná 
a DVTK a válogatottmérkő-
zések miatti hosszabb szüne-
tet. De ezzel tisztában vannak 
Diósgyőrben a játékosok és a 
szakvezetők is. 
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Papp Marcell lendületben. Fotó: DVTK.eu

A gól csak egy plusz – jön az MTK

A népszerű sportesemény 
őszi etapját szeptember 18-
án rendezik meg, aki nevez-
ni szeretne, még nem késő!

Ha ősz, akkor Bükki Ke-
rékpáros Teljesítménytú-
ra – ez a mondat még úgy 
is igaz, hogy tavaly óta már 
tavasszal is megszervezi a 
sporteseményt a Zöld Kap-
csolat Egyesület. Ahogyan 
májusban, úgy szeptember 
18-án is négy távon – 30, 
50, 80, 115 kilométeren – 
lehet majd indulni.

Ahogyan az ismert, ta-
vasszal a túrák útvonalát 
tekintve több változás is 
történt a bükki állami és 
erdei fenntartású utak fo-
lyamatosan romló állapo-
ta miatt. A változások ér-
telmében a 30 kilométeres 
távot megfordították, így a 
Lusta-völgyön kellett felfele 
tekerni, míg a Jávorkútról 
Lillafüredre vezető, nem 
túl jó, de még elfogadható 
állapotú szakasz vezetett 
lefele. Orosz Emese, a ver-
seny szervezője a minap.
hu-nak elmondta, így lesz 
ez ősszel is, mint ahogyan 
a leghosszabb, 115 kilomé-
teres táv útvonala is azonos 
lesz a tavaszival.

Csak az ismétlés kedvé-
ért: a 115 kilométeres táv-
nál is megfordult az út-
vonal, ráadásképp egy új 
ellenőrzőpont is bekerült 
Bánkúton. Fontos infor-
máció, hogy bár Bánkutat 
kétszer is érinti az útvo-
nal, az ottani ellenőrzőpont 
csak délelőtt 9-12-ig, első 

ellenőrzőpontként üzemel. 
„Visszafelé most is Jávor-
kúton várjuk a résztvevőket 
frissítővel” – mondta Orosz 
Emese, hozzátéve: termé-
szetesen idén az indulók 
rendelkezésére bocsátják 
az útvonalak térképeit, a 
gpx-fájlokat e-mailben kül-
dik a túra előtt a nevezők-
nek.

– Hagyományosan, gon-
dos előkészületekkel várunk 
mindenkit önkénteseinkkel 
együtt, az ellenőrzőponto-
kon: üdítővel, harapniva-
lóval és közkívánatra az el-
maradhatatlan, piros zsíros 
kenyérrel – hangsúlyozta 
Orosz Emese, aki hozzátette, 
ugyanolyan szeretettel vár-
ják a korábbi résztvevőket, 
mint azokat is, akik újonnan 
indulnak majd szeptember 
18-án.

Mint mindig, a szervezők 
most is azt kérik, hogy si-
sakot, lámpákat, működő 
telefont, töltőt, szerszám-
készletet és poharat min-

denki vigyen magával. A 
túrázókat reggel nyolctól 
indítják, és a Zöld Kapcso-
lat Egyesület munkatársai 
a leghosszabb távokon in-
dulóknak azt javasolják, 
induljanak el minél koráb-
ban, hogy este hatig bizto-
san mindenki célba érjen.

Ahogyan az ismert, a 
Bükki Kerékpáros Telje-
sítménytúra több mint két 
évtizedes múlttal rendel-
kezik. A programot eleinte 
a Vörösmarty Művelődési 
Ház Természetjáró Szak-
osztálya szervezte meg, de 
több mint tíz éve már, hogy 
a Zöld Kapcsolat Egyesü-
let átvette ezt a feladatot. 
Hosszú ideig évente egy-
szer, ősszel volt kerékpáros 
teljesítménytúra a Bükk-
ben, tavaly azonban a szer-
vezők a program népszerű-
ségére való tekintettel úgy 
döntöttek: évente kettő, egy 
tavaszi és egy őszi alkalmat 
is meghirdetnek.

TAJTHY ÁKOS

Bükki Kerékpáros Teljesítménytúra Legjobbak között a miskolciak

Az idén reggel 8-kor indul a mezőny. Fotó: Horváth Csongor

Készülnek a turizmus világnapjára. Fotó: TMI

Egy pesti tévés versenyzőpáros, a hölgy miskolci származású.
Fotó: Buzafalvi Győző
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Az akció érvényes: 2022. 09. 10-től 2022. 09. 16-ig 
Kolynos fogkrém, 75 ml, 2653,33 Ft/l 299 Ft 199 Ft
Viva kéztörlő, 2 tekercs, 134,5 Ft/tekercs 299 Ft 269 Ft
Ajax általános tisztítószer, 1 l, 599 Ft/l 699 Ft 599 Ft
Baba folyékony szappan, 500 ml, 1198 Ft/l 699 Ft 599 Ft
Fiorillo zsíroldó, pumpás, 750 ml, 865,33 Ft/l 749 Ft 649 Ft
Pur mosogató, 750 ml, 931,99 Ft/l 799 Ft 699 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, 1747,5 Ft/l 899 Ft 699 Ft
Palette hajfesték 899 Ft 799 Ft
Silan öblítő, 800-925 ml, 998,75-863,78 Ft/l 899 Ft 799 Ft
Vape Sport szúnyog- és kullancsriasztó, 100 ml, 9990 Ft/l 1099 Ft 999 Ft
Always egészségügyi betét, duo 1199 Ft 999 Ft
Sanytol felületfertőtlenítő, 1 l, 999 Ft/l 1299 Ft 999 Ft
Syoss sampon, 400 ml, 2997,5 Ft/l 1299 Ft 1199 Ft
Tomi folyékony mosószer, 1 l, 1199 Ft/l 1299 Ft 1199 Ft
Zewa WC-papír, 16 tekercs, 181,18 Ft/tekercs 3199 Ft 2899 Ft
Héra Prémium színes falfesték, 5 l, 2319,8 Ft/l 12 599 Ft 11 599 Ft

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

SzolgáltatóHÁZ

Feltétel: műszaki végzettség,  
műszakirajz-olvasási készség. 

Önéletrajzokat a 
jaborcsik.agnes@inter-v.hu 

e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft. munkatársakat keres

MARÓS-ESZTERGÁLYOS  
és GÉPSZERELŐ LAKATOS  

munkakörbe.  

Tel.: +36 20 488 6007  
(H-P: 7-15 h)

A LELKIISMERETES
KÖZÖS KÉPVISELET

2010 óta az Önök szolgálatában.

www.kozpontitarsashazkezelo.hu

0-24 órás ügyeletes telefonszámunk: 06-70/944-4408

Ha leadná, ha leváltaná a házkezelőséget, 
mi szívesen vállaljuk az Önök házának kezelését!

Belvárosi irodánk: Arany János u. 21., fszt/2.
Kiliáni irodánk: Szinyei Merse Pál u. 7., 1/1.

ELADÓ INGATLAN
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós  

versenyeztetési eljárás útján történő  
értékesítésre meghirdeti 2022. október 3-ai  

benyújtási határidővel az alábbi ingatlant:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

4142 Zsáka,  
Mátyás király utca 19.

1114 hrsz.  
(kivett lakóház, udvar) 

telek: 2980 m2

épület: 71 m2 600 000

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

a +36705205132-es telefonszámon kérhető. Felhívjuk a pályázók figyelmét, 
hogy a kiíró a felhívást a benyújtási határidőig visszavonhatja, ezt követően  

annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.

Apróhirdetés
Németjuhász kölyökkutyák el-
adók import szülőktől, lakások, 
személyek védelmére. Családokat, 
idős embereket támadnak bűnö-
zők. Vásároljon biztonságot! Aján-
dékba szakkönyv, póráz. Ár: 60-80-
100 ezer Ft. Tel.: 06-20/411-2526
Tisztítás! Elszíneződött épületfala-
zatok, térkövek, járófelü le tek, bur-
kolatok tisztítása. Tel.: 06-70/320-
3483, www.burkolatfelujitas.hu

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, 06-70/609-0825.  
Bemutatóterem: Miskolc, Bükk Áruház, I. em. Nyitva: hétfő, szerda, péntek 9-14 óráig,  
www.aluport.hupont.hu, deluxeablak@gmail.com

Műanyag-nyílászárók cseréje  Műanyag-nyílászárók cseréje  
óriási kedvezménnyel!óriási kedvezménnyel!

Acél  

biztonsági ajtó  

kedvezményes  

áron!

Újabb szintet lépett a Spinto Hungária Kft.
A Déli Ipari Parkban 4 éve mű-
ködő miskolci, magasnyomású 
alumínium öntőszerszámokat 
előállító vállalat 500 millió fo-
rintos fejlesztését ünnepelhet-
ték kedden.

A Spinto 2018 szeptemberé-
ben kezdte meg a gyártást. Cél-
juk nem volt egyéb, minthogy 
a hazai palettán hiányzó lánc-
szemnek számító nagyméretű 
szerszámgyártásban eressze-
nek gyökeret. Mint azt a Spinto 
Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk: 
Magyarországon hasonlókép-
pen mindössze a győri Audiban 
zajlik gyártás – ugyancsak ő vi-
lágított rá ünnepi beszédében 
arra, hogy minden sorozatgyár-
tás alapja a jó szerszám.

– Több száz mérnökóra és 
több évtized tapasztalata van 
egy-egy szerszámban – mondta 
Pócs János, aki szerint roppant 
lényeges volt, hogy a magyar 
kormány nemzetgazdaságilag 
kiemelt beruházásnak minősí-
tette, így egyedi támogatásban 
részesítette a megvalósult pro-
jektet. Hozzátette: ma már meg-
rendelőik szemében semmiféle 
kétség nincs afelől, hogy tech-
nológiailag mire képes a gyár.

– Ez ma a modern gépgyár-
tás csúcsát jelenti – összeg-
zett a szakember, majd felidéz-

te: az üzlet 2018-as elindulása 
a feladathoz mérten nehéz volt, 
amennyiben egyidejűleg kellett 
piacot teremteniük, embereket 
felvenniük és kompetenciát épí-
teniük.

Szopkó Tibor alpolgármes-
ter beszédében hangsúlyozta: 
a Spinto Hungária Kft. nemzet-
közileg ismert és elismert piaci 
szereplőként ezekben a rend-
kívüli időkben Magyarország 
és Közép-Európa olyan kiemelt 
gazdasági területén tanúsít 
helytállást, mint az autógyár-
tás. Hétfőn a munkaterület át-
adásával megkezdődött a Spin-
to közelében a Galamb József 
és Joyson út összeköttetését 
biztosító szakasz megépítése, 
ami a Miskolc Déli Technológiai 

Park északi részén működő cé-
gek elérhetőségét és logisztikai 
kapcsolatait fogja jelentősen 
fejleszteni.

Pócs János ügyvezető sze-
rint a DIGÉP-től eredeztethe-
tő tudástőke mellett a Miskolci 
Egyetem kutatásai és mérnökei 
is segítségükre vannak. A most 
bevezetett technológiai újítás 
révén a szerszám felületének 
hőmérsékletét hatékonyabban 
csökkenthetik majd, aminek 
jóvoltából rövidülhet az adott 
darab elkészítésének ciklusi-
deje, és jó eséllyel kevesebb se-
lejt is születik így a kezük alatt. 
– Nyerő pozíció a vevőnek és 
számunkra is, mivel a tervezési 
tudás miatt drágábban tudjuk 
értékesíteni a szerszámokat. 
Mindeközben ő is jól jár, hiszen 
a szerszámok magasabb minő-
séget képviselnek, így többszö-
rösen megtérül neki is a befek-
tetés – foglalta össze a nóvum 
lényegét és hasznát a Spinto 
Hungária Kft. első embere.

A Spinto jelenleg 94 munkavállalóval rendelkezik. Számos ha-
zai telephelyű autóipari szereplővel, köztük a debreceni BMW-vel 
és a győri Audival is együttműködnek. Miután a 2019-es egymillió 
eurós árbevételt évről évre sikerült megduplázniuk, az exponen-
ciális növekedésben 2022-ben már a nyolcmilliót célozták meg.

Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki  
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:

l villamossági karbantartó l targoncavezető  
l betanított gépkezelő l termelési munkatárs l könyvelő 

l CNC gépkezelő l gépészmérnök.
Amennyiben bármelyik munkakör felkeltette érdeklődését, kérjük, jelezze nekünk,  

felvesszük Önnel a kapcsolatot. Részletesebb állásajánlatainkról honlapunkon tájékozódhat:

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

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



SZEPTEMBER 10., szombat 15:00 Elátko-
zott barlang, Uránia terem | 16:00 Vesper, 
Zukor terem | 16:00 A szerelmesdal, Pressbur-
ger terem | 17:00 Tűzben edzett szerelem, 
Uránia terem | 17:00-00:00 Avasi kvaterka, 
Polgármester Pince | 18:00 Roma-kép 2022, 
szakmai program, Béke terem | 18:00 Magyar 
hangja…, Pressburger terem | 18:30 Alcar-
rás, Zukor terem | 19:00 Rövidfilmek 2022 
(1. blokk), Uránia terem | 19:00 Air Partner 
Lounge, Lounge sátor | 20:30 Magasságok 
és mélységek, Pressburger terem | 21:00 Kék 
hold, Uránia terem | 21:00 Élő víz, Zukor terem

SZEPTEMBER 11., vasárnap 16:00 Porrá 
leszünk, Pressburger terem | 16:30 Magyar 
hangja…, Zukor terem | 17:00 Elátkozott 
barlang, Béke terem | 17:00 Élő víz, Uránia te-
rem | 18:30 Akik lehettünk volna, Zukor te-
rem | 18:45 EO, Pressburger terem | 19:00 Ci-
nenewwave 2022 (1. blokk), Béke terem | 
19:00 Rövidfilmek 2022 (2. blokk), Uránia 
terem | 20:30 Magasságok és mélységek, 
Zukor terem | 21:00 Rövidfilmek 2022 (1. 
blokk), Béke terem | 21:00 Közel, Pressburger 
terem | 21:15 A szerelmesdal, Uránia terem

SZEPTEMBER 12., hétfő | 17:00 A koldus és a 
madame – lengyel filmbemutató és közön-
ségtalálkozó (szakmai program), Béke terem 
| 17:00 Akik lehettünk volna, Uránia terem | 
18:00 Joseph Chambers becsülete, Pressbur-
ger terem | 18:30 Jeremy Thomas egetrenge-
tő viharai, Zukor terem | 19:00 Rövidfilmek 
2022 (3. blokk), Uránia terem | 20:30 A vád, 
Pressburger terem | 20:30 Porrá leszünk, Zu-
kor terem | 21:00 Rövidfilmek 2022 (2. blokk), 
Béke terem | 21:15 Közel, Uránia terem

SZEPTEMBER 13., kedd 16:30 Joseph Cham-
bers becsülete, Zukor terem | 17:00 Jeremy 
Thomas egetrengető viharai, Uránia terem 
| 18:00 Nyugati nyaralás, Pressburger terem 
| 18:30 Falusi idill, Zukor terem | 19:00 Cine-
newwave 2022 (2. blokk), Béke terem | 19:00 
Rövidfilmek 2022 (4. blokk), Uránia terem | 
20:30 Fiú a mennyből, Pressburger terem | 20:30 

A vád, Zukor terem | 21:00 Rövidfilmek 2022 (3. 
blokk), Béke terem | 21:15 Testvér, Uránia terem

SZEPTEMBER 14., szerda | 11:00-15:00 Bemu-
tatkozik a Tablab, szakmai program, Sub Rosa 
Cafe | 13:30-17:00 Az Art-mozi Egyesület, a For-
galmazók Egyesülete és a Mozisok Orszá-
gos Szövetségének közös szakmai programja 
2022, Béke terem | 16:30 Nyugati nyaralás, Zu-
kor terem | 17:00 Falusi idill, Uránia terem | 18:00 
Fűző, Pressburger terem | 18:30 Star Trek II: Khan 
haragja, Uránia terem | 18:30 A tölgy – az erdő 
szíve, Zukor terem | 19:00 Cinenewwave 2022 (1. 
blokk), Béke terem | 20:30 A fiú a mennyből, Zu-
kor terem | 21:00 Rövidfilmek 2022 (4. blokk), 
Béke terem | 21:00 Alcarrás, Uránia terem | 21:00 A 
barlang, Pressburger terem

SZEPTEMBER 15., csütörtök 9:30-18:00 Az 
Art-mozi Egyesület, a Forgalmazók Egyesü-
lete és a Mozisok Országos Szövetségének 
közös szakmai programja 2022, Uránia terem 
| 16:00 Cinenewwave 2022 (2. blokk), Béke 
terem | 16:30 Fűző, Zukor terem | 18:00 A titok-
zatos nő, Pressburger terem | 18:30 Aki legyőz-
te az időt – Keleti Ágnes, Zukor terem | 19:00 
Tükibúcsúztató, Otthonunk Miskolc Program 
2022 (szakmai program), Uránia terem | 21:00 
A tölgy – az erdő szíve, Uránia terem | 21:00 
Szent pók, Pressburger terem | 21:00 A barlang, 
Zukor terem | 22:30 Kék hold, Uránia terem

SZEPTEMBER 16., péntek 9:00-12:30 Az 
Art-mozi Egyesület, a Forgalmazók Egye-
sülete és a Mozisok Országos Szövetségé-
nek közös szakmai programja 2022, Béke te-
rem | 10:30-14:00 Magyar Hollywood Tanács 
2022, szakmai program, Uránia terem | 16:00 
Nagyfiú, Pressburger terem | 16:00 Szent pók, 
Zukor terem | 16:00 Magyarok Holly woodban 
könyvbemutató, Béke terem | 16:00 MOME 
anim prezentáció és vetítés, Béke terem | 
18:00 A CineFest filmtörténeti program-
ja – 120 éve született Pressburger Imre, 
Sub Rosa Cafe | 18:00 Hat hét, Pressburger te-
rem | 18:30 Az erdőcsináló, Zukor terem | 19:00 
Air Partner Lounge, Clubfest | 19:15 Alfa és 
Ómega – Lévay-gimnázium, Otthonunk 
Miskolc program, szakmai program, Uránia 
terem | 20:00 Aki legyőzte az időt – Keleti Ág-
nes, Béke terem | 20:30 Szeplőtlen, Pressbur-
ger terem | 21:00 A titokzatos nő, Zukor terem | 
22:00 Testvér, Uránia terem | 23:00 99 Moons, 
Pressburger terem | 

SZEPTEMBER 17., szombat 16:00 Az er-
dőcsináló | 17:00 Nagyfiú, Uránia terem | 
17:00 Hétköznapi kudarcok, Pressburger te-
rem | 18:00 Szeplőtlen, Zukor terem | 19:00 
99 Moons, Uránia terem | 19:00 Air Partner 
Lounge, Clubfest | 20:30 Hat hét, Zukor terem 
| 22:00 Hétköznapi kudarcok, Uránia terem

A 18. CINEFEST MISKOLCI NEMZETKÖZI FILMFESZTIVÁL MŰSORA
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

SZEPTEMBER 12., hétfő 06:00 Az előző esti 

adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Idő-
járás-jelentés (12) 18:25 Szomszéd vár (12) 
19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 19:25 Kvantum (12) 20:00 
Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelen-
tés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

SZEPTEMBER 13., kedd 06:00 Az előző esti 

adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Idő-
járás-jelentés (12) 18:25 Sportpercek ism. 
(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Idő-
járás-jelentés (12) 19:25 Testközelből ism. 
(12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Idő-
járás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 
Képújság (12) 

SZEPTEMBER 14., szerda 06:00 Az előző esti 

adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Idő-

járás-jelentés (12) 18:25 Basszuskulcs ism. 
(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Idő-
járás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (12) 20:00 
Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelen-
tés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

SZEPTEMBER 15., csütörtök 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése (12) 18:00 Miskolc Ma 
(híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 
18:25 Promenád (kulturális magazin) ism. 
(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Idő-
járás-jelentés (12) 19:25 Köztünk élnek ism. 
(12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Idő-
járás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 
Képújság (12) 

SZEPTEMBER 16., péntek 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Idő-
járás-jelentés (12) 18:25 Közért (12) 19:00 
Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelen-
tés (12) 19:25 Kilátó (közéleti magazin) (12) 

20:00 Miskolc Ma ism. 
(12) 20:15 Időjárás-je-
lentés (12) 20:25 Film 
(12)21:30 Képújság (12) 

SZEPTEMBER 17., szombat 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése (12) 09:00 Képújság 
(12) 18:00 Krónika (12) 18:15 Időjárás-je-
lentés (12) 18:25 Kilátó ism. (12) 19:00 Kró-
nika ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 
19:25 Basszuskulcs ism. (12) 20:00 Krónika 
ism. 20:25 Film 21:30 Képújság (12) 

SZEPTEMBER 18., 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 (közéle-
ti magazin) ism. (12) 19:00 Krónika ism. 
(12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Test-
közelből ism. (12) 20:00 Krónika ism. (12) 
20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 
21:30 Képújság (12) 

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

SZEPTEMBER 10., szombat
10:00 Garantált városnézés, a Tourinform 

Irodától indul
MVSC–MHTE közös kerékpáros túra, in-

formáció: mvsctura.hu (előzetes jelentke-
zés szükséges)

8:40 Őszköszöntő túra: Bánkút-Ómassa, 
információ: mvsctura.hu

10:00 V. ChiliNap, Lillafüred, Medvetalp Bistro

SZEPTEMBER 11., vasárnap
Bükk szirtjei teljesítménytúra (10 és 25 

km), információ: mvsctura.hu
7:30 Szép úton a Dél-Bükkben túra, infor-

máció: mvsctura.hu
9:00 Diósgyőri Mária-búcsú, római katoli-

kus templom, Diósgyőr

SZEPTEMBER 12., hétfő
16:30 Gyógyulat önképzőkör, Kaffka Mar-

git Könyvtár
20:00 DVTK-MTK, labdarúgó-mérkőzés, NB II. 

8. forduló, DVTK Stadion

SZEPTEMBER 13., kedd
10:00 Baba-mama klub, Tompa Mihály Könyvtár
15:00 Angol klub, Szabó Lőrinc Idegennyel-

vi Könyvtár

SZEPTEMBER 14., szerda
16:00 Mutatom, csináld utánam! – Kéz-

műves délután, Petőfi Sándor Könyvtár

SZEPTEMBER 15., csütörtök
10:00 Baba-mama klub, II. Rákóczi Ferenc 

Könyvtár Gyerekkönyvtára
15:00 Társasjátékkuckó, Kaffka Margit Könyvtár
16:00 Könyvbemutató – Szabóné Baráth 

Gitta: Hírét növeljék jövő nemzedé-
kek, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár

16:30 Francia klub, Szabó Lőrinc Idegen-
nyelvi Könyvtár

16:30 Mesekockák diafilmklub, József At-
tila Könyvtár

SZEPTEMBER 16., péntek
10:00 Tökmag baba-mama klub, Petőfi 

Sándor Könyvtár

11:00 60 éves a Kaffka Margit Könyv-
tár – jubileumi ünnepség, Kaffka Mar-
git Könyvtár

14:00 Ki nyer ma? Társas-játék, móka, ka-
cagás!, Petőfi Sándor Könyvtár

16:00 Spanyol klub, Szabó Lőrinc Idegen-
nyelvi Könyvtár

17:30 Stabat Mater, a Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar koncertje, miskolc-belvá-
rosi Nagyboldogasszony görögkatolikus 
székesegyház

19:00 Spirit Színház - A kaktusz virága, 
Ady Endre Művelődési Ház

SZEPTEMBER 17., szombat
8:30 Gasztrotúra: Majális park-Pisztrán-

gos, információ: mvsctura.hu
15:00 DVTK – St. Mihály FC női labda-

rúgó-mérkőzés, NB I. 5. forduló, DVTK 
Edzőközpont

16:00 DVTK – Szeged, labdarúgó-mérkőzés, 
Magyar Kupa, DVTK Stadion

17.00 Fagyöngy irodalmi műsor (Díszven-
dég: Sebestyén Márta népdalénekes), Tu-
domány és Technika Háza

SZEPTEMBER 18., vasárnap
8:30 Ködkerülő túra: Répáshuta – Ómas-

sa, információ: mvsctura.hu
9:00 Termelői nap, Erzsébet tér
19:30 Mobilmánia Vikidál Gyulával, kon-

cert, Gárdonyi park
18:00 DVTK Jegesmedvék – FEHA19 jégko-

rongmérkőzés, ERSTE Liga 2. forduló, Mis-
kolci Jégcsarnok

SZEPTEMBER 19., hétfő
13:30 Filmklub, Tompa Mihály Könyvtár
16:00 Felelős kutyatartás napja, II. Rákóczi 

Ferenc Könyvtár
17.00 Vihula Mihajlo - Utry Attila: Káin 

bélyege, Miskolci Akadémiai Bizottság 
székháza

SZEPTEMBER 20., kedd
10:00 Baba-mama klub, Tompa Mihály 

Könyvtár
15:00 Angol klub, Szabó Lőrinc Idegennyel-

vi Könyvtár

SZEPTEMBER 21., szerda
13:00 Idősek klubja, Móra Ferenc Könyvtár
15:00 Alkossunk együtt! – Nyílt festőnap 

a József Attila Könyvtárban, József At-
tila Könyvtár

16:00 Mutatom, csináld utánam! – Kéz-
műves délután, Petőfi Sándor Könyvtár

17:00 Mesetarisznya, II. Rákóczi Ferenc 
Könyvtár Gyerekkönyvtára

PROGRAMAJÁNLÓ 

• Művészetek Háza, Uránia-terem: SZEPTEM-
BER 19-21., hétfő-szerda: 17:30 Hamupipőke 
három kívánsága | 19:45 Rosszkor, rossz helyen

• Művészetek Háza, Béke-terem: SZEPTEM-
BER 19-21., hétfő-szerda: 17:00 Ott torony 
volt: Víg Mihály-portré | 19:30 Szia, életem!

Cinema City: SZEPTEMBER 8-14., csütör-
tök-szerda, naponta több időpontban – A 
gyilkos járat | Ahol a folyami rákok énekel-
nek | Alienoid | A meghívás | DC Szuperálla-
tok Ligája | Hamupipőke három kívánsága 
| Háromezer év vágyakozás | Legeslegjobb 
szülinap | Mia és én: Szintópia hőse | Min-

den jót | Leo Grande | Minyonok: Gru szín-

re lép | Miután boldogok leszünk | Ők | Nem 

| Rosszkor, rossz helyen | Sonic, a sündisz-

nó 2 | Szia, életem! | Született hazudozó | 

Thor: Szerelem és mennydörgés | Tombo-

ló blöki | Top Gun Maverick

MOZIMŰSOR

SZEPTEMBER 10., szombat 19:00 A falu 
rossza, Szemere Bertalan-bérlet, Nagyszínház 
| 19:00 A „K” ÜGY - Zenés túlkapás, avagy 
egy igazságtalanság anatómiája, Kama-
raszínház Bemutatóbérlet, Kamara | SZEP-
TEMBER 13., kedd 19:00 A falu rossza, 
Kazimir Károly-bérlet, Nagyszínház | SZEP-
TEMBER 14., szerda 19:00 A falu rossza, 
Nagy Attila-bérlet, Nagyszínház | 19:00 A „K” 
ÜGY - Zenés túlkapás, avagy egy igaz-
ságtalanság anatómiája, Csapó János-bér-
let, Kamara | SZEPTEMBER 15., csütörtök 
19:00 A falu rossza, Móricz Zsigmond-bérlet, 
Nagyszínház | 19:00 A „K” ÜGY - Zenés túl-

kapás, avagy egy igazságtalanság ana-
tómiája, Latinovits Zoltán-bérlet, Kamara | 
SZEPTEMBER 21., szerda 19:00 A falu rosz-
sza, bérletszünet, Nagyszínház

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

A Miskolc Televízió Hívő-
szó című műsorában szep-
tember 11-én, vasárnap, 16 
órától a diósgyőri római ka-
tolikus templomból közvetí-
tenek. Az ünnepi szentmisét 
bemutatja: Gulyás Zsolt ezüst-
misés atya, karcagi plébános.

A diósgyőri plébánia-
templom Mária neve-búcsú-
ját szeptember 11-én tartják. 

Az ünnepi szentmisét Gu-
lyás Zsolt karcagi plébános, 
volt diósgyőri káplán mu-
tatja be. A Kálvária kápolna 
búcsúját szabadtéri szentmi-
se keretében 15-én, csütör-
tökön, a Fájdalmas Anya ün-
nepén tartják. A 17 órakor 
kezdődő szentmisét Holló 
Gábor, a Szent Anna-temp-
lom káplánja mutatja be.

HARANG-HÍREK

A Vendégségben Miskol-
con programsorozat húsz év 
után folytatódik Fedor Vil-
mossal és új vendégekkel.

Az ország legismertebb mű-
vészei, közéleti személyiségei, 
sportolói látogattak el váro-
sunkba egykoron a gyorsan or-
szágosan is ismertté váló prog-
ramsorozat keretében, ahol egy 
hétvége alatt teljesen személyre, 
egyénre szabott „Ismerd meg az 
ismeretlen Miskolcot!” élmény-
programon vettek részt.

A Vendégségben Miskol-
con vendége volt többek kö-
zött Koncz Zsuzsa, Geszti Péter, 
Göncz Árpád, Temesvári Andrea, 
Kepes András és Gregor József.

A programsorozatnak is kö-
szönhetően kezdett megvál-
tozni az ezredfordulón a Mis-
kolcról alkotott negatív kép. 
Most azért éledhet fel a soro-
zat, mert egy lokálpatriótákból 
álló csapat támogatja, hogy éve-
ken át legyen „Vendégségben 
Miskolcon”: Hajdú László (Ex-
pert cégcsoport), Balogh József 

(MBM Autó Kft.), Gyarmati Já-
nos (Huniko Kft.), Dányi Gábor 
(D-Gesztor Kft.), Nyeste Gábor 
(FPS).

Véleményük szerint Miskolc-
nak újra a kultúra lendítő ere-
jére van szüksége, és ehhez nél-
külözhetetlen a civil összefogás. 
A Vendégségben Miskolcon 
program vendégei a város „kul-
turális nagyköveteivé” válhat-
nak, egyszerűen mert szeretnék 
továbbadni az itt szerzett élmé-
nyeket, benyomásokat.

A program házigazdája, meg-
teremtője, moderátora Fedor 
Vilmos, számos Miskolc-könyv 
szerzője, a város kulturális 
ügyekért felelős polgármesteri 
megbízottja.

– A Szinva Örökség Napok 
sikere is azt bizonyítja, hogy a 
város most is kész mozdulni, 
kultúrát építeni – jelentette ki.

Most az első hétvégét a Cine-
Festtel közösen szervezik, Mol-
nár Piroska, a Nemzet Színésze, 
a fesztiválon életműdíjat átvevő 
művész számára szeptember 
9-én és 10-én. Olyan filmek-

ben játszott – rendkívül gaz-
dag színházi pályafutása mel-
lett – mint az Indul a bakterház, 
a Sose halunk meg, a Szamba, a 
Csinibaba, a Meseautó, az Állít-
sátok meg Terézanyut!, a Sors-
talanság, A nagy füzet, valamint 
a Liza és a rókatündér.

Megyénkben, Ózdon szüle-
tett, és számtalan díja között 
ott a Déryné-díj, a Miskolcon 
nyugvó legnagyobb magyar 
színésznőről elnevezett elisme-
rés. A Nemzet Színésze címet 
tizenketted magával viselheti 

– ez az örök páholy létszáma, 
ami nem bővülhet.

Molnár Piroska részt vesz a 
CineFest rendezvényein a hét-
végén, és szombaton ismerkedik 
majd a város azon nevezetessége-
ivel, amelyek sora meglepetés lesz 
számára is. A szervezők igyekez-
nek főleg azt megmutatni, ami 
különösen érdekes a vendég szá-
mára, így Molnár Piroska elláto-
gat Déryné miskolci sírjához is, 
hiszen most van a nemzet legna-
gyobb színésznője halálának 150.
évfordulója.                                 MN

Újra Vendégségben Miskolcon

Molnár Piroska, a Nemzet Színésze

Hirdetés
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Új Liszt-majmocskákkal gyarapodott a Miskolci Állatkert. Veress Tamás gyűjteményi vezető elmondása szerint bár Liszt-majmocskákat 2010 
óta tartanak az állatkertben, most azonban egy új tenyészpár érkezett Miskolcra. A nőstény nyár elején költözött ide a Nyíregyházi Állatparkból, 
a hímet viszont jóval távolabbról, Olaszországból kapták. „Most már együtt vannak a kifutójukban, bízunk abban, hogy hamarosan utódoknak 
is örülhetünk majd” – mondta a szakember, akitől azt is megtudtuk, hogy a faj az egyik legveszélyeztetettebb főemlős a Földön, csak Kolumbia 
északnyugati régiójának őserdeiben fordul elő, ott is alig néhány ezer példánya él. Egyébként a faj a nevét Liszt Ferencről kapta, mivel fehér 
sörénye a híres zeneszerző időskori hajviseletére emlékeztet. Fotó: Juhász Ákos

Liszt-majmocskák is érkeztek az állatkertbe 

Gazdikereső
Ezen a héten Bonit (6143.), 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: Puskin utca
Fajta: keverék
Kor: 3,5 év
Neme: nőstény
Szín: fehér-barna foltos
Súlya: 24,8 kg
Magasság: 54 cm

Boni egy nagyon jámbor 
kutyus. Szomorú előélete elle-
nére jól viseli a bezártságot, és 
nagyon barátságos. Minden-
kinek ajánljuk, másik kutya, 
macska és gyermek mellé is. 
Pórázon szépen sétál.

Hirdetés

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) Ha valamiben nem biztos, akkor 
inkább kérdezzen, mert egy kis félreértés egészen téves 
utakra viheti. Utána pedig sok időt veszíthet azzal, míg 

újra visszatalál az eredeti kiindulópontjához.

Bika (04. 21.–05. 21.) Élvezze ki az öröm és az elé-
gedettség pillanatait, hiszen magának köszönheti 
azt, amit elért. Ha nem is az a típus, aki szeret a babér-

jain ülni, most engedjen meg magának egy kis ünneplést!

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Ne feledje, hogy minden érem-
nek két oldala van, és mielőtt álláspontot foglalna, ér-
demes a másik felet is meghallgatnia! Még akkor is, ha 

tudja, hogy önnek ez a nézőpont egy kissé kényelmetlen lesz.

Rák (06. 22.–07. 22.) Ne erőltesse túl magát, mert 
ha mindent egyszerre akar, több energiát veszteget 
el, mint amennyit a feladatok megérnek. Hagyjon időt 

magának arra, hogy kitalálja, mit hogyan érdemes elvégezni!

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Végre az ön kezébe került 
a döntés, de legyen óvatos azzal: a döntés szabadsága 
felelősséget is jelent, hiszen ha ezután valami nem lesz 

ínyére, nem lesz majd kit hibáztatni érte, csak saját magát.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Egy nagy változás előtt áll, ami 
izgalommal is eltölti, hiszen nem tudja, mik lesznek a 
következményei, ugyanakkor várja is a fejleményeket, 

mert úgy érzi, kiérdemelte már ezt az új élethelyzetet.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Sokszor csak akkor tudjuk 
igazán értékelni, amink van, amikor már elveszítettük. 
Ne essen ebbe a hibába, mert bánni fogja, hogy nem 

tett meg valamit akkor, amikor erre még lehetősége volt.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Ha valaki fontos a számára, 
akkor ezt most éreztesse is vele! Lehet, hogy később már 
hiába bizonygatja az érzelmeit, túl késő lesz ahhoz, hogy 

helyrehozza a hiányosságokat.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Azt mondják, fiatalon sok 
olyan hibát elkövetünk, melyekből tanulhatunk, de az 
igazság az: soha nem lehet túl idős ahhoz, hogy ne hi-

bázzon. Ne szidja hát magát, hiszen senki nem tévedhetetlen!

Bak (12. 22.–01. 20.) Ha most visszafelé kezd lépked-
ni, könnyen egy spirálban találhatja magát, ami soha 
nem vezet majd ki a nehézségek labirintusából. Ha egy 

érzés odalett, akkor azt ki kell mondania, és tovább kell lépnie.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Kivételes lehetőségeket 
tartogat ez a hét, de lehet, hogy cserébe le kell monda-
nia néhány programját. Most megéri a jövőre koncent-

rálni, mert ezek a befektetések sokszorosan megtérülnek.

Halak (02. 20.–03. 20.) Van, aki jó szívvel ad taná-
csot, de olyan is van, akinek egyszerűen csak mindenbe 
bele kell szólnia. Válogassa meg, hogy kinek a szavára 

ad, ne feledje, a végső döntés mindig az öné!

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

Könyvújdonságok a Géniusztól 

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ez-
úttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kér-
jük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy 
e-mail ben küldjék el! Beküldési határidő: 2022. 
szeptember 14. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. 

A helyes megfejtések beküldői között könyv utalványt sorsolunk 
ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja.
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Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk cí-
mére: 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.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

SudokuAkkor és most. A régi képeslap a Búza teret és a tér szélén ta-
lálható görögkatolikus székesegyházat ábrázolja. A premodern 
stílusú, neogótikus elemekkel díszített épületet 1911-ben szen-
telték föl, és vélhetően a képeslap is ebből az időből való, tekint-
ve, hogy felirata „Új Gör.Kath. templomként” hivatkozik rá. A temp-
lom alapkövét 1910. május 22-én helyezték el a Miskolc városa 
által adományozott telken. A templom Galter János tervei alapján 
épült, Hricz József építész kivitelezésében. 2011-ben – száz évvel 
a templom felszentelését követően – Miskolc újra görögkatolikus 
püspöki székhely lett, egyúttal XVI. Benedek pápa a Miskolci Apos-
toli Exarchátus püspök exarchájává Orosz Atanáz dámóci szerze-
test, a Központi Papnevelő Intézet propedeutikus elöljáróját ne-
vezte ki. Ezzel összefüggésben a templom, ami az utóbbi öt évben 
kívül-belül megújult – székesegyházi rangot kapott. Új felvételün-
kön a templom előterében látható a Búza téri autóbusz-állomás. Az 
1969-ben létesült épületet rovatunkban idén május 21-én az Uva-
terv egy régi képe és a mostani új felvételt is jegyző Mocsári László 
fotója segítségével mutattuk be. (Tajthy Ákos szövege, Sáfrány Gy. 
József képeslapja, Mocsári László fotója)

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

TERJESZTÉSSEL  
KAPCSOLATOS  
VISSZAJELZÉS

Miskolci Napló


	Minap01
	Minap02
	Minap03
	Minap04
	Minap05
	Minap06
	Minap07
	Minap08
	Minap09
	Minap10
	Minap11
	Minap12

