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MISKOLC ÚJRA A FILM MAGYAR FŐVÁROSA

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 magyarországi 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

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

EGYRE NEHEZEBB IDŐK JÁRNAK A SZÁLLODÁKRA
Riport a 7. oldalon

MISKOLC FELKERÜLT A FILMES TÉRKÉPRE
Írás a 3. oldalon

Húsztonnás súlykorlátozás a Gömörin
Az intézkedés szerdától lép
életbe, és egészen a híd tervezett felújításáig érvényben
marad.
Nem használhatják a Gömöri felüljárót a húsz tonnánál nagyobb, célforgalmat
bonyolító tehergépjárművek
szerdától – közölte szerkesztőségünkkel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hozzátéve: a
személyautók, kistehergépjárművek és autóbuszok továbbra
is zavartalanul közlekedhetnek
a hídon.

Az érintett járművek a felüljáró felújításáig mindkét forgalmi irányból a Búza tér – 26os főút – 306-os főút – Várközi
Lajos utca – Sajószigeti út vonalán közlekedhetnek – írják.
Ahogyan a Magyar Közút
fogalmaz, a súlykorlátozásra a
híd tervezett felújításáig a híd
vízzáróságának romlása és a
vasbetonszerkezet meggyengülése miatt van szükség. „A
tehergépjárművel közlekedőket útirányjelző táblák figyelmeztetik majd az ideiglenes terelőútra” – írják.

Mindig zsúfolt a forgalom a Gömöri felüljárón. Fotó: M. L.

A Gömöri felüljáró a maga
közel 222 méteres hosszúságával szerepel hazánk leghos�szabb hídjai között, a 92-es,
Miskolc–Bánréve–Ózd vasútvonalat hidalja át és 1977-ben
adták át. A hidat az elmúlt évtizedekben kétszer, 1994-ben
és 2003-ban újították fel – ez
utóbbi információt már a Közút
osztotta meg lapunkkal. Mint
írják, a Gömöri felüljáró jövőbeli felújítása a dilatációs szerkezet cseréjét és az alátámasztó
pillér megerősítését takarhatja
majd. „Jelen állapot szerint a
hatodik pillér feletti dilatációs
szerkezet elhasználódott, így a
vízzárósága már nem megfelelő, a híd teherviselő képessége csökkent. „A következő felújításig a közlekedésbiztonság
fenntartása érdekében a Magyar Közút szakemberei folyamatosan figyelemmel kísérik a
híd állapotát. A jelenlegi helyzetet szakértővel vizsgáltattuk
meg, a vizsgálat eredményeként vezetjük be a 20 tonnás
súlykorlátozást'” – írják. T. Á.

Új szívet nem, de szívközpontot igen
Egy hatszintes, tizenötezer
négyzetméteres, százhetvenhat
ággyal és tizenöt műtővel rendelkező létesítmény épülhet
meg a megyei kórház területén.
Mindezt Kardiovaszkuláris
Centrum néven, az észak-magyarországi regionális komplex szív- és érrendszeri fejlesztés keretében. Révész János, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórház főigazgatója elmondta: kollégái azzal fordultak hozzá, hogy a régió szív- és
érrendszeri betegeinek ellátását
a jövőben centrumrendszerben,
szívsebészeti háttérrel ellátva valósítsák meg. – Ennek alapvető-

en két oka volt: egyrészt a szívés érrendszeri megbetegedések
népegészségügyi
problémákat jelentenek Északkelet-Magyarországon, és a halandóság
is rendkívül magas; másrészről
a kardiológiai osztály elért egy
olyan rendkívül magas szakmai
színvonalat, ahonnan a továbbfejlődés lehetősége csak akkor
adott, ha helyben szívsebészeti
hátteret tudunk biztosítani – elevenítette fel a motivációkat a főigazgató, aki egyúttal hozzátette:
mindvégig olyan létesítményben
gondolkodtak, ami a betegségcsoportot teljes egészében felöleli, vagyis úgy diagnosztikát,
mint terápiás kezelést is biztosít
majd. Úgy gondolom, hogy még
legalább négy év áll előttünk.

A szív- és érrendszeri problémák nagyjából öt-hét évvel rövidítik meg a magyar populáció
várható átlagéletkorát – mondta
a Kardiovaszkuláris Centrum
centrumvezető főorvosa. Nagy
Gergely György hangsúlyozta:
mindezen belül komoly regionális különbségek is fennállnak.
Több szempontból is fontos a
városvezetés számára a tárgyalt
fejlesztés: amellett ugyanis, hogy
mindennek haszna a miskolciakat közvetlenül is érinteni fogja, a kórház által képviselt szakmai tudás is büszkeségre adhat
okot. Szopkó Tibor alpolgármester ezen felül a város és az intézmény régiós szerepének megerősítését is várja a beruházástól.
BÓDOGH DÁVID

VILÁGBAJNOKOK A MISKOLCI MAZSORETTES LÁNYOK. A mazsorettsport-világbajnokságot a lengyelországi 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 dobogó legfelső fokára állhattak. Junior duó kategóriában: Farkas Fédra-Molnár Panka Sára első lett, senior botos csapat összetett kategóriában (menettánc+ színpadi tánc) 1. hely, senior zászlós csapat kategóriában
ugyancsak világbajnokok. Fotó: MKK
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Budapest, Pécs, Miskolc – Célunk a klímasemlegesség
Komoly lehetőség Miskolcnak, hogy közvetlen uniós
pluszforrások bevonásával
gyorsulhatnak fel a klímasemlegesség elérését célzó városi törekvések – fogalmazott
Veres Pál polgármester azon a
hétfői sajtótájékoztatón, amelyet Budapest, Pécs és Miskolc
vezetői közösen tartottak a
Területfejlesztési Minisztériumban.
Magyarországról mindös�sze három település, Budapest,
Pécs és Miskolc került be a közé
a száz európai város közé, amelyek az Európai Bizottság támogatásával dolgozhatnak majd
mintavárosokként azért, hogy
már ebben az évtizedben is
nagy lépést tegyenek a klímasemlegesség irányába.
A budapesti sajtótájékoztatón
a házigazda, Navracsics Tibor
területfejlesztési miniszter elmondta, pár hete született meg
az elhatározás, hogy a három
város képviselői egyeztetik terveiket a Területfejlesztési Minisztériummal, a kormányzat
pedig elkötelezett abban, hogy
a települések klímasemlegességi terve megvalósuljon.

– Szakértői csoportok működnek mindhárom városban,
ezek munkáját segíti minisztériumunk, illetve a Technológiai és Innovációs Minisztériumból is érkezik egy szakember a
munka összehangolása érdekében – hangsúlyozta Navracsics
hozzátéve, hogy a három város
uniós forrásokból és kormányzati támogatás segítségével valósíthatja meg célkitűzéseit, az
előfinanszírozott projektekre
pedig akár már a jövő év első
negyedévében megérkezhetnek
az első uniós pénzek.
Ennek azonban az a feltétele, hogy a magyar kormány és
az Unió között megszülessen a
helyreállítási alappal kapcsolatos megállapodás, a támogatási
források ugyanis ebből az alapból válnának elérhetővé – ilyen
ígéret azonban nem hangzott el
a budapesti rendezvényen.
Péterffy Attila, Pécs polgármestere arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy közvetlenül
uniós pénzforrásokhoz juthat
a három város, Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere
pedig úgy vélte, hogy a települések klímasemlegességi tervei
nem jelenthetnek csupán politi-

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

kai célkitűzést vagy kommunikációs eszközöket, és a politikai
különbségeket a partnerségnek
és a klímabarát szemléletnek felül kell írnia.
Veres Pál, Miskolc polgármestere a környezetvédelem és
a klímasemlegesség fontosságát

hangsúlyozva döntő lépésnek
nevezte, hogy Miskolc bekerült
a kiválasztott száz európai város közé, és ennek köszönhetően a pluszforrások bevonásával
felgyorsulhatnak a városi tervezési folyamatok, illetve azok
megvalósítása is.

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

dekében, hogy Miskolc valóban
zöldebb, élhetőbb, környezettudatosabb településsé váljon.
Ezekhez a törekvésekhez pedig
tökéletesen illeszkednek a „száz
város misszió” kapcsán megfogalmazott tervek és vállalások – tette hozzá a polgármester hangsúlyozva a két másik
várossal való együttműködés
fontosságát.
– Az akciótervek finomításába és a szerződések előkészítésébe bevonjuk majd a kormányzat szakértőit is, hiszen
ahhoz, hogy ez a projekt valóban sikeres legyen, tennünk
kell, gőzerővel kell majd dolgoznunk – ismertette a jövőbeli
terveket a városvezető.
Elmondta azt is, hogy a miskolci klímasemlegességi projekt
nagymértékben támaszkodik a
megújuló energiákra, kiemelten kezeli a vízbázisvédelem
ügyét és a légszennyezettség
csökkentését, de uniós segítséggel és kormányzati támogatással, ez utóbbira ugyanis feltétlenül szükség lenne, így akár már
a jövő év első negyedévében reális lehetőséggé válhat a miskolci lakások hőszigetelésére és felújítására vonatkozó tervezés is.

Nem feledik el a bányászhagyományokat
Olyannyira, hogy szombaton már a hetvenkettedik
alkalommal rendeztek bányásznapot a perecesi városrészben – megemlékezéssel
és közösségi programokkal
tarkítva.

Révész Péter, a terület önkormányzati képviselője a népkerti
fitneszparkban. Fotó: Juhász Ákos

Új eszközökkel bővült
a népkerti fitneszpark
Az új kondigépeket szinte
azonnal használatba vették a miskolciak.
Hivatalosan is átadták
hétfőn a Népkertben található, új eszközökkel bővült
fitnesz
parkot. Ahogyan arról korábban beszámoltunk,
több millió forintos fejlesztésnek köszönhetően a kültéri edzőterület mintegy ötven
négyzetméteren hat eszközzel gyarapodott. Révész Péter,
a terület önkormányzati képviselője úgy fogalmazott, a
bővítést a park népszerűsége
indokolta.
– A beruházás még augusztus második felében kezdődött, a célunk az volt, hogy
a Népkert szeptember elejétől
még több lehetőséget kínáljon a sportolni vágyó miskolciaknak – mondta el a politikus, aki kiemelte, a fejlesztés
kilencven százalékban uniós
forrásból valósult meg, a hiányzó összeget pedig az ön-

kormányzat biztosította saját
forrásból.
A hat újabb kondigép
ugyanazokat a funkciókat
nyújtja, mint amiket a korábban telepített társaik tudnak,
az eszközöket már hétfő reggeltől folyamatosan használják a Népkert rendszeres látogatói.
Révész Péter felelevenítette,
a belvárosi parkban májusban adták át a több mint egy
kilométer hosszú futókört,
ami szintén nagy népszerűségnek örvend. Mint mondta,
a fejlesztéssel nem állnak le: a
régi, használaton kívüli salakos sportpálya területén parkolót, strandröplabda-pályát,
valamint egy kutyafuttatót is
kialakítanának. „Képviselőtársam, Szilágyi Szabolcs a
Herman Ottó Múzeum szakembereivel dolgozik azon,
hogy a területen egy állandó
interaktív kiállítás is létrejöhessen” – tette hozzá.
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A bánya ugyan már régen bezárt Perecesen, a hagyományok
azonban még tovább élnek. A
régi bányásztársak, a leszármazottak vagy egyszerűen azok,
akik tisztelegni akarnak a múlt
előtt – ápolják a szokásokat. Először a perecesi temetőben található kopjafánál mondott igei
köszöntőt Gyöngyi Istvánné lelkipásztor, amely után a résztvevők megkoszorúzták az emlékművet. Ezt követően a Kis
Bányász-szoborhoz vonultak át
az emlékezők. Itt Berencsi Miklós, a Perecesi Bányász Nyugdíjas Alapszervezet elnöke osztotta meg gondolatait – a bányászat
történelmi szerepét hangsúlyozva – a Perecesi Bányász Koncert
Fúvószenekar közreműködése
mellett. Ezt követően a szobornál ugyancsak koszorúkat helyeztek el az emlékezők, majd a
szervezők átadták a jubileumi
bányászkorsókat.

A bányásznap utolsó helyszínén, a perecesi szabadtéri színpadnál a közösségi programoké
volt a főszerep, azonban a kezdés
előtt Varga Andrea alpolgármester nyitotta meg a kikapcsolódást. Felidézte Jókai Mór Fekete
gyémántok című regényét mint
első, bányászattal kapcsolatos
élményét. „Félelmetes, izgalmas,
értékekkel teli világ a bányászat, amely – mint az ember élete – folyton változik, de a múltja, a hagyományai, az öröksége
mélyen belénk ivódnak” –fogalmazott. Arra tért át az alpolgármester, hogy a férje foglalko-

zásán keresztül személyesen is
bepillantást nyert ebbe a világba.
„Amit ebből én megismertem,
annak a legfontosabb eleme az
egymásrautaltság miatt kialakuló szolidaritás, az elfogadás,
a tisztelet, a bizalom és a barátság. Azok az értékek, amelyekre
ma is mindennél nagyobb szükségünk van” – folytatta, majd a
bányászok kultúrateremtő közösségi összetartásával, perecesi
örökségének megidézésével zárta gondolatait.
A megnyitó szavak után Bazin Levente, a terület önkormányzati képviselője köszöne-

Varga Andrea és Bazin Levente a megemlékezésen. Fotó: H. Cs.

tet mondott a szervezőknek, a
lebonyolítóknak, minden egyes
közreműködőnek és a hagyományőrzőknek, hogy létrejöhetett a bányásznap. „Mindenek
előtt köszönöm, hogy vannak,
továbbviszik és erősítik a városrész gyökereit és hagyományait,
illetve ezt az élő kultúrát. Nekünk minden okunk megvan
rá, hogy büszkék legyünk erre a
városrészre” – fogalmazott.
A bányásznap programjainak részeként a Perecesi Bányász Koncert Fúvószenekar
és a Miskolci Mazsorett Együttes léptek fel, majd a Bíborszél
zenekar játszott a közönségnek. Lehoczki László és a Spider
Mentőcsoport kutyái bemutatót tartottak, majd musicalslágerek hangzottak el a Miskolci
Nemzeti Színház színművészeitől, Varga Andreától és Kriston
Milántól Rákai András zongorajátéka mellett. A napot a Diósgyőri Jazz Tánc Klub műsora
zárta. Kiegészítőprogramként
veterán autóbusz-, mentőautó-, rendőrautó- és rendőrmotor-bemutató meg büfé várta
a közönséget; a rendezvényen
sok kisgyermekes család is
megfordult.
KIRÁLY CSABA

Egy egészen új világ nyílik meg a diákoknak
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 hetvenharmadik tanévéhez látott
hozzá. A tanévnyitó a szokott
módon eskütétellel kezdődött, melyhez csatlakoztak a
campus külföldi hallgatói is.
Az első évfolyamos hallgatók
megfogadták egyebek mellett,

hogy „minden tehetségükkel
és tudásukkal, tisztességükkel
és szorgalmukkal híven szolgálják” Miskolcot és polgárainak boldogulását.
– Becsüljék meg, élvezzék
ki egyetemi éveiket! Egy egészen új világ nyílik meg Önök

előtt – kezdte ünnepi beszédét
Miskolc polgármestere, aki
bizalma jeléül átnyújtotta a
felsőoktatási intézménybe lépőknek a város kulcsát. Veres
Pál szerint a borsodi megyeszékhelyen védett és támogatott környezetben tárulnak
fel a természeti, a társadalmi és műszaki tudományok
mindazok számára, akik ide
nyertek felvételt. – Nem csupán a tanulásról, hanem a kö-

zösségről és a hagyományról
is szólnak ezek az esztendők
– emlékeztetett a városvezető, majd felhívta a figyelmet:
a Miskolci Egyetemen tanuló fiatalok a település jövőjét is jelentik. – Miskolc számít Önökre – húzta alá Veres
Pál, egyúttal hozzátette: az itt
megszerzett tudás megélhetést, életpályát és szakmai respektust is biztosít a diplomázóknak.
B. D.
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Felkerült Miskolc a filmes térképre

NÉZŐPONT

Elhívatás

Még mindig hinni akarok Paul Atreidesben. Megítélésem szerint legalább az 1990-es évek végéig nyúlik vissza korunk magyar társadalmának messiásvárása. 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 elhívatás is. Valamiféle népet, nemzetet egységbe forrasztó, békét teremtő, politikus fölötti politikust képzeltünk el, aki felül tud emelkedni
a hétköznapi vitákon, a fontosabb kérdésekben – a megosztottság
helyett – kiegyezésre törekszik a számunkra újdonságként ható versengő 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 kollektív emlékének. Pedig ugyanúgy hitbeli kérdés, legyen szó vallási vagy politikai vezető követéséről. Óriási azonban a kettő közötti
különbség; tisztának maradni ugyanis egyetlen ember sem tud: hatalomvágy és a hatalom megtartásának görcsös akarása; hübrisz és
gőgös önelégültség, arrogancia mételyezheti a még oly’ erős elhivatottsággal 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 esendő. Látjuk azonban, hogyan és milyen gyorsan „varázstalanodik” a
korábban felkent király; a korábbi támogatók elárulása, a hazugságok spirálja, a másként gondolkodók kirekesztése sokadrangú hordószónokká degradálja a nagy reményekkel indult kiválasztottat.
Az egykor fiatal, hősszívű lázadóból bazaltarcú despota lesz, akinek 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 elleni merényletet követően. Egy nép hívta el. Elnyomás alatt élő
embereket, egy kizsákmányolt bolygót szabadított fel – morálisan
igazolható és igazságos folyamat eredménye, hogy vezetésével megdöntötték a zsarnok hatalmát. Látomásai miatt azonban rettegett 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 nemes célokért indulnak harcba – mert azt hiszem, semmi más nem
fontos, semmi más nem lehet most üdvözítő.
KUJAN ISTVÁN

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

A CineFest olyan értékeket
adott az elmúlt tizennyolc
évben a városnak, amelyeket
nem lehet anyagiakban mérni.
Az első filmfesztivált Velencében 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 nagyobb teret hódított, a hullám
mentén pedig megszaporodtak
a filmes szemlék is. Ezek közös jellemzője, hogy általában
egy adott városhoz kötődnek,
ahol hosszabb időn át tartanak
filmbemutatókat egy vagy több
vetítési helyszínen. A rendezvények specializálódhatnak, koncentrálva egy meghatározott
filmkészítő munkásságára, valamilyen műfajra, mint például a film noir vagy a dokumentumfilm, de rendezhetik őket
téma szerinti megkötéssel is. A
legnagyobb, úgynevezett A-kategóriás filmfesztiválok Európában a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál, az E
 dinburgh

Nemzetközi Filmfesztivál, a
Cannes-i fesztivál, a Moszkvai
Nemzetközi Filmfesztivál és
a Karlovy Vary-i Nemzetközi
Filmfesztivál. Bár ebben a kategóriában a legnagyobbak között még nem emlegethető, de
Miskolc is felkerült a filmes térképre: a város nemzetközi filmfesztiválja, a CineFest 2004-től
vonzza ide a szakma krémjét.
Minden év szeptemberében
az elmúlt egy esztendő legjelentősebb, legértékesebb filmjeivel
találkozhatnak a nézők a borsodi megyeszékhelyen a világ film
terméséből. A fesztivált dicséri,
hogy a versenyprogram és a kitekintőszekció mindegyik bemutatott darabja hazai premier,
tehát itt találkozhat ezekkel először a magyar közönség. Az elmúlt két évben – mint annyi más
területe az életnek – a CineFest
is megsínylette a világjárványt:
2020-ban teljesen le kellett mondani a fesztiválrendezésről. Péntektől azonban ismét a mozik
Mekkájaként funkcionál a város, idefordult a filmes szakma
tekintete. Ekkor startolt ugyanis a 18. fesztivál: szeptember 17-

éig közel 10 helyszínen tartanak
programokat, vetítéseket.
Azt, hogy mit és mennyit
adott Miskolcnak ez a 18 fesztivál, nehéz pontosan megmondani, hiszen a legértékesebb
hozadékát nem könnyű mérni:
presztízs, nívó, nemzetközi figyelem. Emellett rengeteg reveláció, könny, mosoly, remény,
élmény és persze taps írható a
profithoz.
A fesztivál legfőbb „védnökei” talán az életműdíjasok. Itt
is megállja a helyét az a már-már
közhelyszámba menő tétel, hogy
az elismerés rangját növelik a kitüntetettek, nem pedig fordítva.
Az életműdíjasok sorát 2008-ban
Gyarmathy Lívia Kossuth-díjas filmrendező, a magyar film
egyik legfontosabb alakja nyitotta. 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 nevekkel írták tovább, mint Agnieszka Holland, Szabó István,
Zsigmond Vilmos, Claudia Cardinale, Makk Károly, és a Hrabal-filmjeivel
közép-európai
legendává váló Jiří Menzel. 2018ban Hildebrand István operatőr
volt a fesztivál „díszvendége”,
egy évvel később pedig duplán osztották az elismerést: az
Oscar-díjas dán rendező, Bille 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 származású francia filmrendezőt, zeneszerzőt, színészt és filmproducert. 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

A létbizonytalanság a legfontosabb kérdés ma
Főleg megélhetési problémák
kerültek elő azon az utcafórumon, amit Sebe-Gazdig Judit
önkormányzati képviselőjelölt szervezett csütörtök délutánra a Petneházy bérházak
közt húzódó Park utcába, a
Kaffka Margit Könyvtár előtti térre.
Bő két hét múlva, szeptember 25-én időközi választást
tartanak Miskolcon, a 3-as
számú egyéni választókerület
korábbi önkormányzati képviselője, Hegedüs Andrea ugyanis áprilisban listán bekerült a
parlamentbe, így – az összeférhetetlenség miatt – itteni mandátumáról le kellett mondania.
Ezt májusban megtette a politikus, majd a Helyi Választási Bizottság szeptember 25-ére
kitűzte az időközi választás
időpontját.
A kampány már javában
tart, csütörtökön utcafórumra 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, önkormányzati képviselősége után most
már a parlamentben képviseli
Nagy-Miskolcot, ezért a választókerület ügyeinek intézését és
érdekképviseletét szeretné átadni Sebe-Gazdig Juditnak.
– Az ő személye a garancia arra, hogy az a közel félszáz beruházás, amit a bő két
év alatt sikerült megvalósítanom, az megduplázódjon a
ciklus végére. Az ő kezében
jó helyen lesz a választókerület, aminek ügyei már a kisujjában vannak – fogalmazott,
hozzátéve: nincs más út, mint
2024-ig egy kézben tartani a
választókerületet.
A Velünk a Város Lokálpatrióta Egyesület és a benne együttműködő szervezetek

által indított önkormányzati képviselőjelölt elmondta, az
egész délutánt azzal töltötték
Vadai Ágnessel, hogy bejárták
a választókerületet.
– Sok ajtó kinyílt előttünk,
sokakkal tudtunk beszélgetni. Szeretettel és örömmel fogadtak minket – mondta Sebe-Gazdig Judit, aki szeretné
erősíteni a helyi közösségeket
például közös programokkal,
de tudja: megoldást kell találni városi szinten is a gazdasági problémákra; az energiaárak drasztikus emelkedésére, a
megélhetési gondokra.
– Ebben is szeretném segíteni a város munkáját – húzta alá.
A megemelkedett rezsiköltségek mellett az élelmiszerek
drágulása is jelentősen megter-

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

heli a magyar emberek pénztárcáját – ezt már Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció
alelnöke, a párt országgyűlési
képviselője mondta. Rámutatott, 15 százalék fölötti az infláció, de egyes termékeknél – így
például a kenyér és a margarin
esetében – akár az 50-60 százalékot is elérheti a drágulás.
– Miközben van pénz számtalan nagyberuházásra, a kormány nem hozott létre még
most sem egy olyan alapot,
amivel segítené az embereket.
Így aztán – ahogy a világjárvány alatt is – az önkormányzatokra fog maradni a helyiek
problémáinak megoldása. Valamennyi településnek rendkívül nehéz lesz, de biztos vagyok abban, hogy nem voltak,
és nem is lesznek felesleges beruházások, hanem minden forrást arra használnak majd fel a
városok, hogy az itt élőket megsegítsék – mutatott rá az ellenzéki politikus, aki Sebe-Gazdig
Judit támogatását kérte a választóktól szeptember 25-én,
ha – mint fogalmazott – „olyan
képviselőt szeretnének, aki akkor is itt lesz, amikor problémák vannak, és segíteni próbál”.
KUJAN ISTVÁN

Szarka Dénes önkormányzati képviselő Bükkszentlászlón

Vis maior károkat javítottak
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 önkormányzati képviselő, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke elmondta: a természeti károk
javítására hat pályázatot nyújtott
be az önkormányzat a vis maior
alaphoz, így összesen 256 millió
forint értékben – ebből 104 millió volt az önkormányzat önereje
– sikerült helyrehozni a jellemzően áradások miatti problémákat Bükkszentlászlón.
A következő hat beruházásból öt már befejeződött, egy pedig a jövő héten veszi kezdetét:
a Temetői úti (az óvoda feletti
rész) útleszakadás helyreállítása (2014), a Temetői úti partfal
omlás helyreállítása (2017), a

Fő út 21-23. közötti medertámfal és útburkolat helyreállítása (2018), a Szent László-patak
medertámfalának helyreállítása (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 mederburkolat több helyen leomlott, kihasasodott, a partél fedköve egyes
helyeken elmozdult a helyéről, a
terméskő-korlátoszlopok megrepedeztek; a Fő út 134. előtt
10 méter hosszan feltöredezett
a mederfenék burkolata (2021).
MN
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A polgármesterek, amíg engedik, küzdenek a túlélésért
Kimondva a recept egyszerű:
az emberek ne legyenek pas�szívak, közömbösek, tunyák
a saját sorsuk iránt. A változás, váltás azonban elképzelhetetlen aktív közösség
nélkül. És kellenek hozzá lelkes polgármesterek is, mint
Gémesi György, Gödöllő
városvezetője, aki a Magyar
Önkormányzatok Szövetsége
(MÖSZ) elnöke is. A párbeszédben hisz, hogy érdemes
egymás elképzeléseit megismerni, és a hasznosítható
ötleteket átvenni.
A sok önkormányzati érdekvédelmi szervezet, szövetség (Budapesti Önkormányzatok (kerületek) Szövetsége,
Kisvárosi Önkormányzatok
Országos
Érdekszövetsége
(KÖOÉSZ), Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége (KÖSZ), Magyar
Faluszövetség (MF), Magyar
Önkormányzatok Szövetsége
(MÖSZ), Megyei Jogú Városok
Szövetsége (MJVSZ), Megyei
Önkormányzatok Országos
Szövetsége (MÖOSZ), Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ),
valamint az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési
Tanácsa (ÖNET)) között nem
vész el a gyerek, azaz a települések, a lakosság képviselete? Mennyiben tudják elérni,
hogy megmaradjon a polgármesterek mozgástere?
Az ÖNET ernyőszervezet,
nem jogi, az úgynevezett önkormányzati oldal a Belügy-

minisztériumban. A MÖSZ
a legerősebb szövetség Budapesttel:4,5 millió lakos életét
igyekszünk jobbá tenni. Az
összefogást preferáljuk az önkormányzati érdekérvényesítés erősítéséért, de a lehetőségek beszűkültek. Mondok egy
példát: a víziközmű-egyeztetéseken nagyobb állami forrást kértünk a működtetéshez,
de nem engedett a kormány. A
helyi érdekek nem esnek egybe az államéval. Nincsenek
nagy reményeink, átveszi a
vízműveket a kormányzat.
– Az elszálló energiaárak
súlyosan érintik az önkormányzatokat is. Milyen racionalizálási intézkedésekkel
igyekeznek spórolni költségeiken? 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 2023ig szerződésben rögzített,
azaz a régi áron fizethetjük,
de csak reménykedni tudunk, hogy a szolgáltató az
új helyzetre nem hivatkozik
majd, és nem emeli az áram
díját. A gáz esetében viszont
nyolcszoros, tízszeres drágulás van, amit kigazdálkodni
lehetetlen. Megvizsgáljuk,
hogy milyen átcsoportosítások szükségesek költségvetésünkben. Ez mindent
felülír. Az apparátusunkon
belül létrehoztunk egy bizottságot, a pénzügyes, a
műszakiak, a mérnökök, az

Gémesi György, Gödöllő polgármestere a MÖSZ 25. évfordulóján.
Fotó: magánarchívum

energetikusok
bevonásával hetente egy alkalommal
megtárgyaljuk, milyen lépések kellenek az energiaválság
mérsékléséhez, átvészeléséhez. A képviselő-testületünket a szeptember 22-ei ülésen tájékoztatjuk a kialakult
helyzetről és a tervezett intézkedéseinkről. A másik
feladat az, hogy a jelenleg
csak részben felújított intézményeinket
mindenütt
a leghatékonyabb energiafelhasználásúvá tegyük. A
termosztátok, a villanykapcsolók a hétvégén és éjszaka nem kell hogy működjenek. Szigorítjuk a személyi
felelősséget, a kontrollt az
óvodákban, iskolákban, kulturális intézetekben. Mindenhol előfordulnak hibák,
nálunk is, ezért az ellenőrzési rendszer tökéletesítésére törekszünk. Megtörtént az
építmények műszaki felmé-

rése. A karbantartók elvégzik a tél előtt a kisebb munkákat, így a nyílászáróknál,
a szigeteléseknél. Ezáltal 1-2
fokkal melegebb lesz az épületekben, ez is megtakarítás.
Pontos térképet készítenek a
karbantartók a fűtés szerkezetéről, a kazánok, a radiátorok állapotáról.
A hosszabb távú feladatok
közé tartozik az eneregia-felhasználás racionalizálása, a
napelemes beruházások, ám
ehhez forrásokat kell találnunk. A nyílászárók cseréjével, a tető külső szigetelésével is foglalkozunk már
15-20 éve, de soha nem érünk
a tennivalók végére. Most
igyekszünk felpörgetni a folyamatokat. Nem látjuk, mi
lesz a vége. Távhődrágulás is
várható, mely kétezer lakást
érint. Elavultak a rendszerek. Befagyasztott az ár, 8-9
éve nincs emelés, a bevétel

si alapból és a kamatmentes
hitelből hétezer milliárd jutna Magyarországnak. Ehhez
azonban az Európai Ügyészséghez kell csatlakozni
– Erős állam nincs erős önkormányzatok nélkül – vallja ön is Cser-Palkovics András
székesfehérvári polgármesterrel együtt. Mennyire vonják be
a döntésekbe az önkormányzatokat a kormányzati szereplők?
– Nem azt jelenti az erős állam véleményem szerint, hogy
keménykedik, szakmai felkészültségből és korrektségből
legyen kiváló. Lokalitás nélkül nem képzelhető el egy hatékony állam. Ebben partnerek
voltunk, vagyunk. Bűn legyengíteni az önkormányzatokat,
tízmillió emberért felelünk.
Azon múlik minden, mennyire 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 hajtóerő. A hajdani tanácsi időszakra emlékeztető kijárásos vazallusi rendszer alakult ki. Főleg a
kistelepüléseken úgy vélik: aki
nem áll be a sorba, az nem kap
egy fillért sem. Az önkormányzati szövetségek azért dolgoznak, hogy a harchoz legyenek
meg a jogi, a pénzügyi keretek.
Nem a politikai pártokra tettem esküt, hanem a városomra.
Amíg tehetem és engedik, ezért
küzdök.

nem fedezi a kiadásokat. Az
energiaválság hatását jelenleg még nem ismerjük. Sajnos nincsenek pályázatok.
Bedugul a napelempiac, óriási lett az igény. Kár, hogy befejeződött a panelprogram,
mert jóval előrébb állnánk
nyílászáró- és szigetelőcserében, mely csökkentette volna
a lakosok költségeit.
– Mit tehetnek saját erőből
a lakosok megsegítésére?
– Kevés az önkormányzatok lehetősége, így a miénk
is. A torta ugyanakkora, jobban kell felszeletelni, mivel
nincs több pénz, a reálértékéről meg ne is beszéljünk. Kapkodni nem szabad, még nincs
döntés, nem azért, mert halogatjuk, nem vagyunk patópálok. Ha véglegesek lesznek a
számok, az adatok, akkor átgondoljuk, és kijelöljük azokat a területeket, ahol muszáj
korlátozásokat bevezetni. Nekünk uszodánk nincs, de saját
üzemelésű szállodánk igen. A
bölcsődét vagy a polgármesteri hivatalt nem zárhatjuk be.
– Érzékelhető-e stratégiaváltás a kormány önkormányzati politikájában?
– Erre csak akkor van remény, ha nem a pártpolitika
irányít, befolyásol. Kamuszervezetekkel nem lehet a
jogállamiságot helyreállítani. Ha a korrupcióellenes bizottság fideszes összetételű
lesz, ezt Brüsszelben nem
vehetik komolyan. Akkor
Varga Judit szeptember 7-én
hiába tárgyalt ott. Pedig hatalmas a tét:a helyreállítá-

BUZAFALVI GYŐZŐ

Az utolsó majd lekapcsolja a taxiórát 60 éve édesítik a mindennapokat
Taxisrendelet, világjárvány,
dráguló vizsgák és engedélyek,
egekbe szökő autó- és üzemanyagárak, nyugdíjba vonuló
sofőrök, elmaradozó utánpótlás – körbejártuk, mi állhat
a Miskolcon is tapasztalható
taxisofőrhiány mögött.
A taxisokra a nyár közepén
bejelentett kormányzati megszorítások fényében hajlamosak vagyunk amolyan kivételezett csoportként gondolni:
minekutána úgy a kata szűkítése/megszüntetése, mint a
céges autók üzemanyagárstop
alóli kiebrudalása során is jóformán érintetlenül hagyták
őket. Ám könnyen megeshet,
hogy eme kvázi privilegizált
státusz sem bizonyul elegendőnek ahhoz, hogy a szakmai
ágazatot sújtó anomáliákat felszámolja vagy akárcsak oldja.
A Miskolc Televízió által megkérdezett szakmabeliek és szakértők szerint a sofőrök az elmúlt
években döntően a koronavírus-járványban hagyták ott a pályát. Az Országos Taxis Szövetség
elnökének beszámolója alapján
országszerte kevesebb a taxis: a
járvány előtt a fővárosban hét
ezren voltak, számuk mostanra ötezerre apadt – az arányok a
borsodi megyeszékhelyen is hasonlóan rajzolódnak ki.
– Sokan elmentek külföldre.
Többnyire fiatalok, akik megtehették, hiszen mozgékonyabbak, és a nyelvtudásuk is adott
hozzá – pedzegette a sofőrhiányhoz elvezető, az odáig pár-

huzamosan futó, a vírushelyzet
nyomán azonban még inkább
fölerősödő cselekményszálat az
évtizedek óta taxisként dolgozó Dékány Károly. Ő egyébiránt
a pandémia alatt is kitartott,
mindazonáltal teljesen megérti
azokat, akiknek nincs elszántságuk újra belevágni a vállalkozásba. – Csak egy pénztárgép
majdnem kétszázezer forint,
taxióra százötvenezer. És azokat mind hitelesíteni kell, a kocsit alkalmassá tenni, egyebek
mellett szükséges lefóliázni is –
részletezte az anyagi vonzatokat
az érintett szereplő. Ahhoz tehát, 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 ötven sofőrt alkalmaz – miként
az az áfa értékhatárából adódóan a szektorban alapvetés:
valamennyien vállalkozók. – A
létszám állandónak mondható.
Minimális változással egy-két
fős ingadozással jönnek-mennek, abbahagyják, vagy másik
cégnél próbálnak szerencsét
– árulta el megkeresésünkre
Kákóczki Zsolt. Az ügyvezető
hozzátette: kollégái az elmúlt
évekhez képest óraszámban
ugyanannyit dolgoznak – s teszik ezt többen másodállásban.
A kocsik árai mindeközben
olyannyira elszabadultak, hogy
az autócsere előtt állók között
többen mérlegelnek: megéri-e
most új munkaeszközt vásárolniuk? A semmiből elkezdeni – mint azt a szakembertől

megtudtuk – akár ötmillió forintjába is kerülhet a vállalkozó
kedvűeknek. Ahogy Kákóczki
Zsolt fogalmazott: a tanfolyamok és az autó „betaxizása” hónapokat vesz igénybe, így nem
a legjobb perspektíva.
Mint ismert: a magyar kormány július 30-án a taxisok
számára is meghosszabbította
az üzemanyag-ársapkát. Október elsejéig tehát még egészen biztosan kedvezményes
áron tankolhatnak. – Amen�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 tapasztal a 2017-es taxisrendelet hatályba lépése óta egy másik helyi
szereplő is. A vonatkozó rendelkezés értelmében jelenleg taxizásra maximum tízéves korig
lehet használni az autókat. Vezetőinek ötévente pedig vizsgázniuk kell KRESZ-ből és szakmai
ismeretekből. – Társaságunknál
egyelőre nincs létszámcsökkenés, viszont a kor előrehaladtával 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 munkánk nagy része akkor zajlik,
mikor mások pihennek, illetve
szórakoznak, nem vonzó a szakmánk – vonta le a következtetést
Göncfalvi János.
BÓDOGH DÁVID

Eredetileg ételgyárnak készült a diósgyőri csokigyár
épületegyüttese, mára ez
lett a Nestlé- cégcsoport
egyetlen kizárólag üreges
csokoládéfigurák gyártására specializálódott üzeme
a világon. Az idén alapításának hatvanadik évfordulóját ünneplő gyárból ma
már több mint 25 országba
szállítanak húsvéti és karácsonyi termékeket.
A diósgyőri csokoládégyár
neve fogalom Miskolcon, 60
éves töretlen működése ipartörténeti jelentőségű, különösen annak a fényében, hogy az
itt előállított termékek közül
nem egy egyedülálló a világon. Éves szinten körülbelül
4 ezer tonna figura készül az
üzemben, hogy aztán ennek
a volumennek 88 százaléka több mint 25 ország boltjainak polcain landoljon. A
Nestlé világán belül egyedülálló létesítményben mintegy
400 munkavállaló készít közel
300 féle üreges karácsonyi és
húsvéti csokoládéfigurát.
Az üzemben 1962-ben indult 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 központja, de pár évvel később
Szerencsről Diósgyőrbe helyezték át az ostyagyártást is.

A svájci Nestlé még a rendszerváltás előtt, 1989-ben létesített kapcsolatot az üzemmel,
aminek eredményeként itt
kezdték gyártani az ikonikus
Nestlé piros táblás csokoládét.
Két évvel később a Szerencsi Édesipari Vállalat, valamint a szerencsi és diósgyőri
gyár megvásárlásával alakult
meg a Nestlé Hungária Kft., a
világ legnagyobb élelmiszergyártó cégének magyarországi leányvállalata.
A következő évtizedekben
modernizálták a gyártást, átcsoportosították a termelést,
a cseh- és lengyelországi gyárakból Diósgyőrbe helyezték
át az üreges figurák gyártását.
A fejlesztések gyakorlatilag
azóta is folyamatosak: 2011
óta 2,5 milliárd forintnyi beruházás valósult meg a ma
már csak húsvéti és karácsonyi figurákat készítő üzemben.
A diósgyőri gyár 2020ban közel 70, 2021-ben to-

vábbi 82 tonnával csökkentette a csomagolóanyagok
felhasználását, aminek a fele
műanyag. Valamennyi itteni
csomagolóanyag újrahasznosításra kész, így amen�nyiben az adott országban
létezik megfelelő gyűjtési,
válogatási és újrafeldolgozási infrastruktúra, a csomagolások újrahasznosíthatók.
A SMARTIES márka esetében a műanyag csomagolásokat teljesen kiváltotta a papír, amely Magyarországon
is szelektíven gyűjthető, és
széles körben újrahasznosítható.
Hasonló jelentőségűek a
Nestlé-csoportban az energiahatékonysági projektek:
a vállalat 2017 óta mindhárom magyarországi gyárában
megújuló energiaforrásokból
származó áramot használ, a
hulladékot pedig anyagában
történő újrahasznosítással
vagy hőenergia-termeléssel
ártalmatlanítja.

Készülnek a jubileumi csokifigurák
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Időközi választást tartanak
szeptember 25-én Miskolcon a 3. számú választókerületben. A Velünk a Város
Lokálpatrióta Egyesület
és a benne együttműködő
szervezetek közös önkormányzati képviselőjelöltje
Sebe-Gazdig Judit, aki folyamatosan járja a 3. számú
választókerület utcáit, tereit,
találkozik az ott élő emberekkel, akik nyitottsággal,
szeretettel fogadják.
– Mi az, ami a leginkább foglalkoztatja ma a miskolciakat ?
– Ahogy nap mint nap járom a városrészt, nagyszerű
emberekkel és közösségekkel ismerkedem meg. Végtelen hálás vagyok azért, hogy
megosztják velem az életüket,
gondjaikat, problémáikat. És
igen, rendkívül jó érzés miskolcinak lenni ott, ahol ilyen
nyitott szívű, a nehézségek ellenére is a közösségért tenni
akaró emberek élnek. Ahogy
múlnak a napok, úgy érződik
a kormányzati megszorítások hatása. Ahogy nő a kilátástalanság, egyre jobban ös�szeszorul a szívem az egyéni
élethelyzetek láttán. Azt mindannyian észleljük: ez a kormány a szakadékba viszi ezt
az országot, benne a miskolciakat. Az embereket, az önkormányzatokat, a kisvállalkozá-

sokat. Teszi azt úgy, hogy ha
kitekintünk a határainkon túlra, azt látjuk, egyetlen ország
sem hagyja annyira magára
a polgárait, dobja oda a megoldatlanságba, a létfenntartás
kilátástalanságába, mint azt a
Fidesz-kormány teszi. Itt már
nincs miből kigazdálkodni a
családoknak, önkormányzatoknak, kisvállalkozóknak azt,
amit ez a rezsim be akar szedni tőlük. Számtalan nyugdíjas
beszél arról, hogy döntenie
kell, élelmiszerre költi ezután
a nyugdíjat, vagy a rezsijét fizeti. Sokukat segíteni próbálja
a gyerekük, de sok olyat is hallottam, hogy a gyerekek a saját
számlájukat sem fogják tudni
fizetni. Hiszen augusztusban –
amikor még nem is volt fűtés –
egy köbméter gáz fogyasztáshoz 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 rendszerhasználati díj. És mindezt megtetézi az, hogy se leellenőrizni, se
reklamálni nem tudnak az
emberek, mert a szolgáltató
elérhetetlen. De rendkívül felháborodtak a miskolciak azon
is, hogy a Fidesz-kormány zsarolással el akarja venni már a
vizünket is, ingyen tart igényt
a miskolci vízműre. Azt látom

Miskolci Napló

Sebe-Gazdig Judit. Fotó: Juhász Ákos

az embereken, hogy szeretettel
fogadják azt, hogy végre valaki meghallgatja őket, és azt kérik: vigyük tovább a hangjukat
minden olyan fórumra, ahol
változást érhetünk el. Én arra
vállalkozom, hogy megoldást
hozzunk a jelöltségemet támogató szervezetekkel az emberek életébe, és képviseljük
minden szinten azt: tovább
így nem mehet, legyen ennek
vége. Legyen egy olyan otthonunk, országunk, ahol biztonságban élhetünk.

– Az elmúlt években nagyon
megosztottá vált a társadalom,
Miskolc is. Ön mit tapasztalt
ezeken a beszélgetéseken?
– Azt látom, egyre többen
ébrednek rá, hogy mennyire 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 észre azt, hogy mindez csak arra
szolgált, hogy egyesek milliárdosokká váljanak, olyan órák-

A Sajó-völgy befolyásolja Miskolc levegőminőségét
Ugyanis a levegő nagyon
könnyen megáll a területen
– leginkább télen. Ilyenkor nehéz légszennyezettség
szempontjából frekventált
pontokat kiemelni a városban, hiszen általánosan „beteríti” Miskolcot a szmog. Ezzel
szemben nyáron jellemzően
jó minőségű a levegő. Egyéves
a levegőminőséget figyelő PM
Monitoring rendszer, a tapasztalatokat összegeztük.
Tavaly a HungAIRy LIFE
projekt részeként állt fel a PM
Monitoring rendszer a Miskolci Egyetem és a város önkormányzatának közreműködésében, a Herman Ottó Intézet
koordinálásában.
Bár tudományos szempontból még több időre – és mérési adatra – van szükség ahhoz,
hogy messzemenő következtetéseket lehessen levonni, azért
az egy év távlatában is születtek már érdekes tapasztalatok.

A projekt részeként idén júniusig 60 kisköltségű mérőeszközt helyeztek ki a város különböző pontjain, amelyek azt
mérik, hogy mennyi részecske,
azaz szállópor van a levegőben
– tehát milyen mértékű a levegőszennyezettség.
Elméleti szinten ez azért
hasznos, mert a 60 helyszín
adatait vizsgálva kiderülhet,
hogy egy adott ponton mi okoz
esetlegesen
megnövekedett
adatokat, ezek ismeretében pedig akár tehetünk is ellene.
Az eltelt időszak tapasztalatait Dobó Zsolt, a Miskolci Egyetem Energia- és Minőségügyi
Intézetének tudományos főmunkatársa, a PM Monitoring
rendszerért felelős projekt menedzsere osztotta meg. Elmondta, a mérési pontok meghatározásakor igyekeztek Miskolc
egészét lefedni – a mérési helyszínek tartalmazzák az alaphálózatot, a városrészeket, a perifériát és a referenciapontokat.

Mérőegység a népkerti buszmegállóban. Fotó: Juhász Ákos
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Jelenleg, így szeptember elején a https://miskolc.pmmonitoring.hu/ oldalon található
térképre ránézve mindenhol
tiszta levegőt látunk, a szen�nyezettségi szintet egyébként
kis ikonok jelzik. „Nem fedeztünk fel különösebb hotspotokat a térképen. Az látszik, hogy
nyáron jó a levegő minősége,
és ahogy bejön a hideg idő, az
emberek pedig elkezdenek fűteni, Miskolc térképén ezek a
szenzorok elkezdenek romló
adatokat közvetíteni” – jellemezte az általános tapasztalatokat Dobó Zsolt.
Ezt követően nagyon gyorsan romlik a levegő minősége Miskolcon, „az egész térkép
vörösbe borul” október végétől kezdődően. A legdrasztikusabb időszak a november –
folytatta a projektvezető.
Olyan egyedi esetek előfordulnak, hogy valamelyik
mérőpont közelében egy levegőszennyező tevékenység

történik, és ennek a haladási
iránya jól nyomon követhető
a térképen egészen addig, míg
elhagyja Miskolcot. De megfigyelhető volt már az is, hogy
Miskolc különböző részein
milyen különbségek tapasztalhatók a levegőminőségben.
„Télen leginkább a szmog
miatt rossz a levegő minősége.
A Sajó-völgye – ahol Miskolc
is elhelyezkedik – olyan domborzati jellemzőkkel rendelkezik, amelyek között a szmog
könnyen megülepszik. Ez egy
adottság” – ismertette a körülményeket Dobó Zsolt.
Ez azt jelenti, hogy ha nincsen légmozgás, akkor bárhol
is keletkezik a szennyeződés,
az elterjed a völgyben, a város
felett és sajnos meg is áll ott.
Csupán árnyalatnyi különbségek fedezhetőek fel a város eltérő részei között.
Hogy mindezek a tapasztalatok mire lehetnek jók? A
biztos válaszhoz még több mérés és idő szükséges, de an�nyit elmondott a projektmenedzser, hogy az „adatok nem
hivatalosak”, azokat nem szabad döntések alapjául venni,
legfeljebb érdemes figyelembe
venni őket.
Az alacsony költségű szenzoroknak is megvannak a maguk
korlátai, de a tudományos csapat folyamatosan gondolkodik
a fejlesztésükön, illetve dolgoznak a karbantartásukon, hogy
minél több helyes adatot szolgáltasson a rendszer.
A valós idejű eredmények
megtekinthetőek a https://
miskolc.pmmonitoring.hu/
weboldalon, ahol további információk is elérhetőek a projekttel kapcsolatban.
KIRÁLY CSABA

kal a kezükön szaladgáljanak,
ami annyiba kerül, mint egy
átlagembernek egy élet munkájából 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 változtatni csak közösen, közös kiállással, együtt, összefogva
tudunk. Ha megtesszük azt a
lépést, hogy kiállunk magunkért. Ha leváltjuk azokat, akik

nem a tízmillió embert képviselik, akik nem a 153 000 embert, aki Miskolcon él, hanem
csak a saját zsebük tömésével
vannak még ezekben a válságos időkben is elfoglalva.
A szeptember 25-ei választásnak jóval nagyobb a tétje
annál, ki képviseli a 3-as számú körzetet az önkormányzat
képviselő-testületében. Azt
gondolom, ennek a szavazásnak egy üzenetnek kell lennie
Miskolcról a kormányzat felé.
Elég volt abból, hogy megnyomorították eddig is a várost,
hogy tönkretették a közlekedésünket hogy megcsúfolták a
történelmünket a várunkban.
Most nyomorba és kilátástalanságba taszítják az intézkedéseikkel a miskolciakat,
bezárásra kényszerítik a kisvállalkozásokat, a szakadékba viszik nemcsak a miskolci
önkormányzatot, hanem az
ország valamennyi helyhatóságát. Azt gondolom, és abban
hiszek, hogy meg kell most
mutatnunk: igenis össze tudunk fogni, és változtatni tudunk az életünkön. Én a miskolciakért, Önökért dolgozom
most és a jövőben is, hogy végre olyan világunk legyen, amiben jó élni, ahol szeretet és
béke van, ahol biztonságos jövőt tervezhetünk magunknak
és a gyerekeinknek egyaránt.
MAROS ÉVA

Újabb parkolóhely épült
Ezeket még sikerült minimális cserjemetszés árán
létrehozni, azonban a parkolók iránti igényt hosszú
távon a zöldterületek kárára lehetne kielégíteni.
Az illetékesek vizsgálják,
hol lehetne jelentős veszteségek nélkül további helyeket
kialakítani, azonban a lakótelepeket évtizedekkel ezelőtt
nem ennyi személyautóra
tervezve építették meg – ez
behatárolja a lehetőségeket.
Régi és visszatérő igény tulajdonképpen az egész városban, hogy egyre több parkolóhely álljon rendelkezésre. A
sűrűbben lakott lakótelepeken – mint amilyen az Avas
is – gyakran harcok alakulnak
ki késő délután, még csak nem
is a legjobb, hanem bármilyen
helyért. Ez annak köszönhető, hogy amikor évtizedekkel ezelőtt kialakították a lakótelepeket, a parkolóhelyek
számát az akkori járműtulajdonosokéhoz igazították. Azóta egyre több család használ
autót, amik értelemszerűen

parkolóhelyeket igényelnek.
Ezt pedig rendszeresen jelzik
is az állampolgárok. Szarka
Dénes, Miskolc 5. számú választókörzetének képviselője
több megkeresést kapott már
a problémával kapcsolatban,
legutóbb például lakossági fórumon 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 beruházást a fentiek indokolták. Szarka Dénes felhívta
rá a figyelmet, hogy a terület alatt elnyúló parknak és
zöldterületnek nem ment rovására a kialakítás. „Próbáljuk kiaknázni azokat a részeket, ahol ez még lehetséges
anélkül, hogy a zöldterületbe
jelentősen belenyúlnánk, és
túl sok lenne az aszfaltozott
felület” – vázolta a terveket a
képviselő hozzátéve: a problémának nehéz véget vetni,
hiszen az új helyek is villámgyorsan betelnek.
KIRÁLY CSABA

Szarka Dénes önkormányzati képviselő. Fotó: Juhász Ákos
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Egy jó arc Miskolc múltjából A DK „szeptemberiálisa”
Száz éve született Kováts Lajos
(Miskolc, 1922. IX. 20. – Nyékládháza, 1990. X. 15.). Sorsa a
megsebzett huszadik század
stigmáit viselte.
Gyermekkorát a gazdasági
válság, ifjúságát a világháború,
felnőtt éveit a hódoltság nyomorította meg. Az 1960-as évek
közepétől ismertem, a Napjaink szerzője volt. Németh László
szavai jutnak róla eszembe: „Az
embert hányja-veti a történelem,
de csak a hullák feje volt a vízben, az úszók válluk és nyakuk
kétségbeesett erőfeszítésével tartották legalább az orrukat, szemüket és a homlokukat a víz fölött.” Életében alig adatott élnie,
hol háborúba vitték, hol a szabadságát 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, jurátus családban, a magyarságtudat és szabadságeszme jegyében
nevelődött. Nagyapja Miskolc
megválasztott, hivatalba nem
lépő polgármestere, édesapja
közjegyző. A Lévay-gimnáziumban érettségizett, tanulmányait a miskolci jogakadémián
folytatta, a pécsi egyetemen diplomázott 1944-ben. Példaképe
a közjog professzora, Zsedényi
Béla, az ideiglenes nemzetgyűlés
későbbi elnöke. Röviddel halála előtt szépen emlékezett 1950ben életfogytigra ítélt tanárára.
A cikkének is köszönhető, hogy

1991-ben a Miskolci Egyetemen
Zsedényi-domborművet helyeztek el. 1944 októberében behívják, nyugatra vezényelik, francia
hadifogságba esik. „Dobrovics
Aladárral, az egyiptológussal
voltam sülve-főve együtt.” – emlékezett Sára Sándor Fújja a szél,
fújja… dokumentumfilmjében.
1946 májusában engedik
haza, internálják mint „nyugatost”. 1947-ben demokrata hittel áll az új Magyarország ügye
mellé: Sátoraljaújhelyen népi
kollégiumi nevelőtanár. Kavics
a hatalomátvétel fogaskerekei
között. Népellenes bűntett gyanújával vizsgálják 1942-43-as
újságcikkeit. Az Arcanum adatbázisában ellenőriztem, nincs
inkriminálható tartalmuk. A
miskolci népbíróság 1949 januárjában mégis elítéli. Árulkodó, hogy a fellebbvitel – miután
1949 nyarán a NÉKOSZ-t feloszlatták – büntetését a rendőrségi őrizet idejére szállította le,
és kitöltöttnek vette. Az 1950-es
években Szendrőn, az Erdőgazdaságban dolgozik. 1956-ban az
Edelényi Járási Munkástanács
tagja, politikai józanságuknak
köszönhetően vértelen a térség
forradalma. A megtorlás mégis
eléri, demokratikus államrend
megdöntésére irányuló mozgalomban való részvétel bűntettében elítélik, ténylegesen 2 és fél
évet tölt börtönben. Angol, német, francia nyelvtudása alapján
Vácott a fordítóiroda foglalkoztatja. Felesége is állását veszíti. A
család szétszóródik, az öt gyerek
rokonoknál elosztva talál me-

nedékre. Szabadulása után alkalmi munkás, karácsonyfákat
őriz, figuráns az Erdőgazdaságnál, segédmunkás a Chinoinban. Helyzete 1963 után javul,
a Hejőmenti Állami Gazdaság
alkalmazza, Nyékládházára költöznek, műszaki előadó, majd
osztályvezető. A várakozás letelte után 1969-ben a megyei bíróság mentesíti a jogkövetkezmények alól. 1982 szeptemberétől
jogtanácsos. A rendszerváltozás
után rabtársától, Göncz Árpád
köztársasági elnöktől magas kitüntetést vehet át.
Alakja nem merült feledésbe.
A forradalom 50. évfordulóján
jelent meg a perük anyaga (Forradalom és megtorlás, Edelényi járás 1956–1957). 2006-tól
Edelényben a Forradalmak terén, 2017 óta Galvácson, az Október 23. téren a nevét is megörökítő emléktábla áll. Akadémista
korától publikált, írói neve Sz.
[Szendrői] Kováts Lajos. Kritikái, tanulmányai az Alföld, Borsodi Szemle, Élet és Irodalom,
Észak-Magyarország, Napjaink,
Nagyvilág című lapokban jelentek meg. Szépen és jól írt, kiváló
értője a modern világirodalomnak, szószólója a kulturálisan
emelkedő Miskolcnak. Méltó,
hogy emlékét megőrizzük. A II.
Rákóczi Ferenc Könyvtárnak
feladata lenne, hogy elkészítse
a bibliográfiáját, valamelyik kiadónak pedig kötete megjelentetése. Nehéz élete példa arra,
hogy gúzsba kötve is lehet és érdemes méltósággal élni.

A Demokratikus Koalíció országjáró kampányba
kezdett: szeptemberben 70
településen várják képviselőik, tagjaik és szimpatizánsaik
az állampolgárokat, hogy az
őket érintő és érdeklő ügyekről beszélgessenek.
Vasárnap Miskolcon Hegedűs Andrea, Ara-Kovács Attila és Sebe-Gazdig Judit várta
az embereket a régiségvásár
ideje alatt, a Villanyrendőrnél. Újabb programelemmel bővült a nagy múltú régiségvásár – kezdte Hegedűs
Andrea ország
gyűlési képviselő a Demokratikus Koalíció Villanyrendőrnél tar-

tott sajtótájékoztatóját. A párt
„szeptemberiális” nevű programsorozatára utalt, amelyről
a következőket mondta el: „A
DK egy olyan párt, amely megígérte, hogy nemcsak a választási kampányban, hanem mindig itt lesz a választók között”
– mint fogalmazott.
A szót Ara-Kovács Attila, a
DK európai parlamenti képviselője vette át. „Nagyon fontos
itt lennünk, hogy egy olyan
világot tudjunk megjeleníteni,
amelyet a kormány nem szeretne jelen pillanatban, le akar
bontani, sőt naponta újabb
és újabb hadüzenetet küld az
Európai Uniónak” – mondta. Azzal folytatta, hogy azért

Összekötő út épül
A Miskolc Holding Zrt. a
Területi Operatív Program
keretében több fejlesztést is
véghez vitt a Miskolc Déli
Technológiai Parkban az elmúlt évek során.
A mostani beruházás a Galamb József utcát köti majd
össze a Joyson úttal, mely kétsávos út, a közvilágítás és egy
körforgalom kialakítását is
magában foglalja.
A Miskolc Holding Zrt.
mint a Miskolc Déli Technológiai Park üzemeltetője számára kiemelten fontos, hogy
az ipari parkban lévő cégek,

illetve azok munkavállalói
számára könnyebben elérhetőek legyenek az ingatlanok- mondta Juhász-Nagy
Judit, a Miskolc Holding gazdaságfejlesztési igazgatója. A
fejlesztésnek köszönhetően
a Bogáncs utca felőli ingatlanok közvetlen kapcsolattal
rendelkeznének a 304-es, azaz
az M30-as autópályához vezető főúttal, ezáltal megvalósul
a teljes ipari park észak-déli irányú átjárhatósága, így
közvetlen kapcsolat létesül az
autópályához, és a közösségi
közlekedés is megindulhat az
érintett szakaszon.

ZIMONYI ZOLTÁN

küzdenek: az európai uniós
támogatások eljussanak Magyarországra, a magyar emberekhez, „és ezeknek az embereknek az üzenete eljusson
Brüsszelbe a közvetítésemmel.”.
Végezetül Sebe-Gazdig Judit önkormányzati képviselőjelölt elmondta, „a „szeptemberiális” kiváló alkalom arra,
hogy ne csak országos, hanem
helyi szintű problémákkal is
foglalkozzunk”. Arra buzdította a választópolgárokat,
hogy szeptember 25-én menjenek el szavazni a Miskolc 3.
számú körzetében tartandó
időközi önkormányzati választáson.

Ötletelés
A tavaly meghirdetett Részvételi Program és az idén megszavazott Részvételi költségvetés 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 lebonyolítására, az online eszmecsere és a voksolás céljára egy
internetes oldalt hoztak létre:
a tervezzukmiskolcot.hu-t. A
Részvételi Tanács választotta
ki azt a 39 szavazásra bocsátható ötletet, amikről szeptember
8-ától elindulhatott a vita.
MN

Hirdetés

Távhődíjak, fűtésindítás, takarékosság
Szeptember 15-én a vonatkozó jogszabálynak megfelelően megkezdődik a fűtési
idény Miskolcon is.
A távhőszolgáltatás egy
hatósági áras szolgáltatás. A
távhőszolgáltatás díját a Nemzeti Fejlesztési Miniszter rendeletben állapítja meg úgy,
hogy előtte a Magyar Energia
és Közmű-szabályozási Hivatal minden távhőtermelőtől és
távhőszolgáltatótól – így a MIHŐ-től is – bekéri az ármegállapításhoz szükséges adatokat,
majd ennek alapján javaslatot
tesz az árváltozásra.
Az új távhőszolgáltatási díjtételek minden év október 1.
napjától hatályosak, ezért a
következő fűtési idény távhőszolgáltatási díjai még
számunkra is ismeretlenek –
mondta el Bernáthné Barczi
Judit, a cég koordinációs és
kommunikációs főmunkatársa. A jogszabály megjelenését követően a díjak esetleges
változásairól tájékoztatni fogjuk ügyfeleinket
Szeptember 15-én ugyan
megkezdődik a fűtési idény,
ez azonban még nem jelenti a
fűtés elindítását.

– Mi egy fűtési szezon „menetrendje”? Mikortól kell ténylegesen fűteni?
– Az idevonatkozó kormányrendelet szerint a fűtési időszak az év szeptember 15.
napja és a következő év május
15. napja közötti időszak. Ez a
dátum nem jelenti automatikusan a fűtés elindítását, de a
távhőszolgáltató társaságok
fűtési rendszerének ekkorra
már készen kell állnia. Az ehhez szükséges karbantartási
feladatokat a tulajdonunkban
lévő berendezéseken már elvégeztük. Mivel a távhővezetékeink jó része elmúlt 45
éves, ezért idén is több távhővezeték-szakaszt kicseréltünk hibamegelőző jelleggel.
A lakóközösségekkel kötött megállapodás alapján
az Országos Meteorológiai
Szolgálat előrejelzéseit figyelembevéve, ha a napi átlagos külső középhőmérséklet
előreláthatólag 1 napon keresztül 10°C fok alatt vagy 3
egymást követő napon 12°C
fok alatt marad, megkezdjük a
fűtést. Ez nem jelenti azt, hogy
csúcsteljesítménnyel üzemelünk. Igyekszünk mindig gazdaságos, költségtakarékos,

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

mégis komfortos fűtést biztosítani.
– Egy lakóközösség mit tud
tenni azért, hogy zökkenőmentesen induljon a fűtése?
– A zökkenőmentes fűtés
indítás érdekében nyáron a
radiátorok szelepeit teljesen
nyitott állapotban kell tartani, ellenkező esetben levegő maradhat a rendszerben,
amennyiben szerelés miatt
le kellett üríteni azt. Ügyfeleink a maximális nyitási helyzettel tudják segíteni, hogy a
rendszerben lévő levegő eltávozzon, és a fűtés indítását
követően ne okozzon fűtési
elégtelenséget.
– Amennyiben a fűtés indításakor vagy utána problémát észlel az ügyfél, hová
forduljon?
– A lakóépületen belüli fűtési rendszer a lakóközösség tulajdona, ezért abban az
esetben, ha nem melegszik fel
rendesen a radiátor és csörgő
hangot ad, kérjük, a közösség

képviselője által megbízott
karbantartót vagy szerződtetett szakcéget keressék, ezek
elérhetőségéről a lakóközösség képviselőjénél tájékozódjanak – tanácsolta Bernáthné
Barczi Judit.
Mindez annak ismeretében
még fontosabb, hogy egy hőközponthoz több lakóépület is
tartozhat. Ha az azonos hőközponthoz tartozó társasházak
közül akár csak egy nem végzi
el megfelelően a légtelenítést,
akkor a levegősödés a többi lakóépületnél is megjelenik, és
fűtési problémát okoz.
A műszakilag jól működő rendszerek biztosítják az
energiahatékony távhőszolgáltatást.
– Hogyan takarékoskodhatnak a fogyasztók a fűtési
energiával?
– A kevesebb energiafelhasználás azon kívül, hogy
gazdaságos, a környezetbe
juttatott
szennyezőanyag
mennyiségét is csökkenti.

Tudta-e, hogy Magyarországon kb. 7 hónapon keresztül fűtünk, 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?

A fogyasztók is sokat tehetnek a takarékosság érdekében, ehhez szeretnék olyan
javaslatokat
megosztani,
melyekkel nemcsak spórolhatnak, de a környezetet is
védhetik ügyfeleink:
• Szigetelje le a lakás ajtaját és
ablakait.
• Zárja el a radiátorszelepeket
szellőztetés előtt.
• Szellőztessen rövid ideig, teljesen nyitott ablakokkal.
• Húzza ki a függönyöket és
sötétítőket, ha kisüt a nap.
• Használja a redőnyt vagy a
vastag függönyt az esti órákban.
• Ne takarja le a radiátorokat.
•
A lakás azon részeit, ahol
nem tölt huzamosabb időt,
ne fűtse olyan melegre, mint

például a nappalit és a gyerekszobát.
• Ne mosogasson folyóvízben.
• Tartsa jó műszaki állapotban
a csaptelepeket.
• Kádfürdő helyett inkább zuhanyozzon.
A mintegy 32 ezer miskolci
távhős lakásnak csupán közel
egyharmada korszerűsített, a
jelentős mértékű energiamegtakarítás érdekében a jelenleg
még korszerűsítetlen lakóépületek komplex energetikai felújítására is szükség lenne, hiszen
a lakóépületek nem megfelelő
hőtechnikai jellemzői, a lakásonkénti önálló mérő- és szabályozókészülékek hiánya túlzott
mértékű energiafelhasználást
okoz, ami indokolatlanul magas
költségeket eredményez.
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A világjárványnál nehezebb idők várnak a szállodákra
A tartalékokat már a pandémia 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 szektornak dobna mentőövet.
Még a Covidnál is többet árt
a rezsiköltségek elszabadulása a turizmusban és vendéglátásban dolgozóknak, pedig két
évvel ezelőtt is jelentős volt a
káruk – erről a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke, Flesch
Tamás beszélt a héten az ATV
Egyenes beszéd című műsorában.
– Ráadásul két év Covid
után az ágazatban már nem
maradtak tartalékok, „nincs
több pénz elégetnivaló” – jelentette ki Flesch Tamás, aki
szerint emiatt bezárási hullám
jöhet, inkább gyorsan bezár az
a vállalkozó, aki nem mer vagy
tud kockáztatni. A tiszteletbeli elnök szerint az itthon a turizmusban dolgozó körülbelül
a 300-350 ezer embernek akár
20-25 százaléka is állástalanná
válhat. Annak pedig igen kicsinek tartja az esélyét, hogy ez a
szektor legyen az első, amely
felé mentőövet dobna a kormány.
– Vannak javaslataink a
kormány előtt, hogy hogyan
lehetne segíteni az ágazaton,
de egyelőre nem látni a szán-

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

dékot arra, hogy segítsenek
rajtuk – hangoztatta.
Tervezni sem lehet
Tény, hogy a turizmus és
vendéglátás területén nagy a
baj, erről lapunkban rendszeresen írunk, a vendéglátósok
jelenlegi helyzetével is többször foglalkoztunk. Mostani
cikkünkben két miskolci szálloda tulajdonosát kérdeztük
meg arról, hogyan látják az
energiaválság miatt kialakult
helyzetüket, mire készülnek a
következő hónapokban, lehetséges-e egyáltalán tervezni.
Mint kiderült, teljes a bizonytalanság,
gyakorlatilag
tervezni sem lehet, ennek pedig több oka van – mondta el
kérdésünkre Poroszkai Csaba,
aki a belvárosi Öreg Miskolcz
Hotel&Étteremnek és egy
gesztelyi étteremnek is tulajdonosa.
Kiemelte, az elszállt energiaszámlák náluk is hatalmas gondot fognak okozni.
– Az áramszolgáltatóval még
aránylag normális szerződésünk van, ami még egy évig él
is. Ugyanez nem mondható el
a gázszolgáltatóval, amivel korábbi megállapodásunk lejárt,
jelenleg pedig olyan szerződésünk van, melyben nem tudjuk
előre, hogy mennyiért fogjuk
kapni a gázt, hanem a világpiaci ártól függően, utólag árazzák
be az előző havi fogyasztást. A
múlt hónapban a korábbi díj

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

ötszörösét fizettük, szeptemberben viszont a hírek szerint
már a nyolc-kilencszeresét kell
kifizessük. Korábban egymillió forint volt a gázszámlánk
a legkeményebb téli hónapokban. Könnyű kiszámolni, ez
most akár nyolc, kilencmillió
forintra is felugorhat. Ezt kigazdálkodni megoldhatatlan
feladat még úgy is, hogy több
szobánkban üzemel már hűtő-fűtő légkodicionáló, azokat
nyilván ezzel fogjuk fűteni” –
sorolta a gondokat.
Szerződés nélkül
Hasonlóan vélekedik Kovács
Ferenc is, aki a miskolctaplcai
Hotel Aurora wellness szálloda mellett Hajdúszoboszlón is

üzemeltet egy hasonló egységet. Ha lehet ilyet mondani, náluk 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 ajánlatot. „Az MVM az egyedüli, aki
tárgyalt velünk, de mivel korábban nem voltunk partnereik, ezért várólistára kerültünk.
Éppen azért, mert rengeteg
hozzánk hasonló szálloda,
meg persze más profilú cég is
hasonló helyzetbe került” – vázolta fel a problémát, aki hozzátette, a jövő nagyban függ
attól, hogy az európai politikusok mit tudnak elérni.

– Én most úgy látom, hogyha „csak” kétszeresére emelkedne a gázár, akkor lenne arra
esély, hogy az iparág konszolidált keretek között működni
tudjon, minimális emeléssel és
kevesebb vendéggel számolva. Egy hét-nyolcszoros emelkedés – ami jelenleg látszik –
egy másik nagyságrend. Ha ez
a forgatókönyv valósul meg,
akkor a gáz és az elektromos
áram ára gyakorlatilag megduplázza a teljes kiadásunkat
– hangsúlyozta Kovács Ferenc.
A kialakuló helyzetet napelemekkel, és a hőszivattyús
rendszereik üzemeltetésével
sem tudják orvosolni. Egyrészt
azért, mert a miskolctapolcai egység régebbi épületében

Dominóhatás
– Amennyiben semmi nem
változik, és begyűrűzik ez az
áremelkedés, akkor egy vendégéjszaka árán legalább tízezer forintot kellene emeljünk, ez ötven
százalékos áremelés, amire kérdés, hogy milyen piaci kereslet
mutatkozik majd – tette hozzá.
A Hotel Aurora tulajdonosának elmondása szerint van
még egy probléma, amire viszonylag kevesen gondolnak.
„Nyereségről, vagy nullszaldóról már felesleges beszélni,
de tegyük fel, hogy egy adott
szálloda a nyitva tartás változtatásával, áremeléssel, vagy
bármilyen trükkel kiküszködi
azt, hogy csak enyhe mínus�szal zárja az évet. De ez hiábavaló lesz, ha az élelmiszer, vagy
egyéb beszállítók omlanak ös�sze, ugyanis a szállodaiparban
dolgozó cégek annyira egymásra vannak utalva, hogyha egy-két láb kiesik, az egész
rendszer dominóként omlik
össze. Így pedig ez már a gazdaság és a társadalom egészét
is érinteni fogja” – zárta gondolatait Kovács Ferenc.
TAJTHY ÁKOS

Várják a miskolciakat az MKK csoportjai Újabb lakásokra lehet pályázni
A miskolci művelődési házakban működő foglalkozásokra, az ott alkotó csoportokra hívta fel a figyelmet
csütörtökön a Miskolci Kulturális Központ vezetése.
Talán még soha nem volt akkora jelentősége a közösségeknek, mint a jelenlegi bizonytalan gazdasági, társadalmi
helyzetben, éppen ezért hívjuk
fel a figyelmet azokra a csoportokra, foglalkozásokra, melyek
hosszú évtizedek óta működnek
a Miskolci Kulturális Központhoz (MKK) tartozó intézmények
égisze alatt – ezekkel a szavakkal
kezdte rendhagyó sajtótájékoztatóját az MKK ügyvezetője.

Majorné Bencze Tünde kijelentette, a városi kulturális intézményekben működő kiscsoportos foglalkozásoknak,
mozgásművészeti csoportoknak jelenleg több mint kétezer
állandó tagja van.
Ezt követően az Ifjúsági Ház,
az Ady Endre Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Művelődési Ház vezetője ismertette a náluk elérhető közösségek
munkáját és eredményeit.
– Az Ifiházban működik a
város két nagy, négy évtizede működő mozgásművészeti
egysége, a KÖDMÖN Formációs Táncegyüttes és a Miskolci Mazsorett Együttes is, mindkettőnek vannak kihelyezett

csoportjai azonban Diósgyőrben, az Adyban is – kezdte
Horváth Szandra intézményvezető, aki kitért a két csoport
közelmúltban elért eredményeire is.
Az Adyban hosszú évek óta
mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb mozgásformát kortól és nemtől függetlenül. 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.

Polgári engedetlenség a Hermanban
A miskolci gimnázium közel negyven, kockásingbe
öltözött tanára a selyemréti intézményt is felkereste
hétfő reggel, hogy bejelentsék: a hét első napján nem
veszik fel a munkát.
„Az oktatás helyzetéért, valamint tanítványaink, gyermekeink, a nemzet jövőjéért
érzett felelősségünk és tiszteletünk okán követeljük a
mielőbbi érdemi, széles körű
és transzparens tárgyalásokat az oktatás jövőjéről; valamint követeljük a pedagógusok méltatlan és megalázó
bérhelyzetének azonnali enyhítését” – olvasta a nyilatkozat mondatait a Miskolci
Tankerületi Központ bejárata előtt Pilz Olivér hétfő reg-

Az E-lakáspályázat keretében 33 ingatlan találhat
gazdára.
A lakosság körében népszerű lakáspályázati lehetőség szeptember 12-én indul
újra, melyen összesen 33 önkormányzati bérlakást hirdetnek 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 munkaviszonnyal rendelkezik és legalább havi 20 ezer forintos lakástakarékosságot vállal. A
pályázatok a Miskolc Holding
Zrt. www.ingatlangazdalkodas.
miskolcholding.hu honlapján
közzétett linken keresztül, előzetes regisztrációt követően
nyújthatók be. A pályázati kérelemhez előzetesen semmilyen dokumentumot nem kell
csatolni. A kiválasztott lakások személyes megtekintésére

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

Közeleg a népszámlálás ideje
Október 1. és november
28. között népszámlálást
tartanak Magyarországon,
amelyben valamennyi kiválasztott résztvevő számára
kötelező az adatszolgáltatás.
Az október 1. és 16. közötti időszak az úgynevezett internetes önkitöltés időszaka.
A háztartások önállóan, interneten keresztül tölthetik ki a
népszámlálási kérdőívet. Október 17. és november 20. között

számlálóbiztosok keresik fel
azokat a háztartásokat, amelyek
nem élnek az online kitöltés lehetőségével - az adatszolgáltatás mindenki számára kötelező.
Akik ezt november 20-áig nem
teszik meg, azoknak november
21-e és 28-a között a települési jegyzőt felkeresve kell eleget
tenniük adatszolgáltatási kötelezettségüknek.
A Miskolci Önkormányzati Rendészet munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak a

házszámok meglétének, láthatóságának ellenőrzésére. A
házszámok fontosságára Miskolc MJV Önkormányzata
korábban már többször is felhívta a figyelmet, hiszen a pontosan megadott és jól látható
házszámok a mentők, a tűzoltók, a rendőrség vagy a közüzemi szolgáltatók munkáját is
megkönnyítik. További részletek a népszámlálással kapcsolatosan: https://www.miskolc.
hu/nepszamlalas-2022
MN

Pedagógusdemonstráció a tankerület előtt. Fotó: Mocsári László

gel. A Herman-gimnázium
matematika, fizika, biológia szakos tanára, a Taníta
nék Mozgalom meghatározó alakja azt mondta, azért
folyamodtak a polgári engedetlenség eszközéhez, mert
véleményük szerint „az oktatásirányítás hosszú ideje
nem hallja meg a pedagógustársadalom jelzéseit”. A

nyilatkozatból egyébként egy
példányt szerettek volna átnyújtani a tankerület vezetőinek is, de hosszas várakozás
után (a tankerület vezetője
házon kívül volt, viszont nem
akadt, aki átvegye helyette az
iratot) végül az iktatóban „fogadták be” a levelet, ami így
talán eljut a címzettekhez.
KUJAN ISTVÁN

Szezonon kívüli fürdőidőszak
A Miskolci Fürdők Kft. a
szokásoknak megfelelően a
volt Miskolctapolcai Strandfürdő úszó– és családi medencéinek szolgáltatásait szeptember 6-ától, – a szezonon
kívüli időszakban – szünetelteti. Azonban a wellness– és
fitnessrészleg szolgáltatásai to-

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

dögönyözőmedence, ülőmedence, tanmedence – zavartalanul használhatják a vendégek. A belépőjegyek árából 10
százalék kedvezményt biztosít
a Miskolci Fürdők Kft. A szezonon kívüli változások a négy
évszakos Ellipsum Élményfürdőt nem érintik.
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Idősen koptatták az iskolapadot
Drága apám kamaszkorában
nem koptathatta az iskolapadot.
Történelem és matematika helyett az autószerelést és a harckocsivezetést kellett gyakorolnia egy
nyíregyházi laktanyában. Majd
jött a háború, a fogság és a forradalom, így végül a negyvenes évei
derekán kényszerült beülni a középiskola 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 végzettséggel könnyebb lesz az élete egy irodában, 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. Egyébként láttam, alighogy elhagytuk
az iskolahelyünket, azt felnőttek népesítik be. Kora délutántól
százszámra jöttek velünk szembe
az akta- és diplomatatáskás, komoly 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 csikkeket. Egyébként váltótársaink sosem hagyták maguk után letörületlenül a táblát, ám az asztalokat
ugyanúgy telefirkálták, mint mi.
A békebeli hetvenes években Fekésházy Attiláné és Hallók Gyula
igazgató vezették a dolgozók esti és
levelező gimnáziumát. Ki gondolná, hogy akkoriban ez volt az or-

szág legnépesebb középiskolája, alkalmanként több mint háromezer
hallgató vágott bele a tanulásba.
Más világot éltünk, a munkáltató szorgalmazta, támogatta a
továbbtanulókat. Sőt bizonyos
szakmákban utólagosan követelték meg az érettségit. Külön osztályok indultak a rendőröknek,
az egészségügyben dolgozóknak
és a Lenin Kohászat alkalmazottainak. A Hősök téri alma matert
reggel nyolctól fél egyig mi laktuk
be, de kora délutántól este fél kilencig felnőttekkel voltak tele az
osztálytermek.
A nappali tagozaton legendásan jó családias légkörben dolgozott a tanári kar, köztük volt a
biológia szakos Árokszállási Zoltán, akinek emlékére máig is tanulmányi versenyeket rendeznek. Érdemes megemlíteni Erdélyi
Dezső tanár urat, akinek a málnakertjébe 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 István és Szécsi Sándor. A felnőttek
tanterve nem sokban különbözött
a miénktől, náluk csupán a testnevelés, a rajz és az ének vagy a
politechnika hiányzott. Számukra könnyebbség volt még, hogy
választhattak a heti háromszor
ötórás tanulás vagy a lazább levelező konzultációs rendszer között.
Az igazgatóhelyettes asszony
szerint az estire járók zöme nagyon szorgalmas és fegyelmezett
volt. Bennük nagy volt a bizonyí-

tási kényszer, és az azonos munkahelyen dolgozók között természetes volt a versengés. Az sem titok,
hogy az esti tagozatosok között
ugyanolyan érzelmi kapcsolatok
gyűrűztek, mint általában a nappalin. A közös korrepetálások következményeként megesett néhány
válás és új párkapcsolat kialakulása az együtt töltött négy év során. Hallók igazgató úr híres volt
a saját maga kreálta bölcs mondásairól. Feljegyezték, hogy az ilyen
nem várt fordulatokra mondta:
aki a malomba jár, az akár lisztes is lesz. Önmagáról úgy vallott,
a Jóisten hallókat és süketeket teremtett. Helyettese sokáig gyűjtötte
ezeket a spontán született mondásait. Súlyos betegsége miatt, ahogy
felhagyott a tanítással, 1985-ben
örökre elbúcsúztatták.
Ne legyünk ünneprontók, de ne
titkoljuk el, hogy a dolgozók gimnáziumában általában egy – egy
osztály akár félszáz tanulóval startolt, de nagyon sokan idő előtt lemorzsolódtak. Többségük hiába
igyekezett lépést tartani, nem tudta
összeegyeztetni a tanulást az elfoglaltságával. Ám az is igaz, hogy az
itt végzettek közül sok százan bejutottak az egyetemre is, s végül orvosok, tanárok vagy mérnökök lettek.
A rendszerváltást követő időkben, pontosan 1995-ben felszámolták a dolgozók gimnáziumát, pontosabban ekkor a város
négy középiskolája – az Avasi, a
Herman, a Diósgyőri és a Földes
– testvériesen felosztották egymás
között az esti képzést.
SZÁNTÓ ISTVÁN

KÖZÖS ÉRDEKÜNK A LEJÁRÓ HITELESSÉGŰ
MELLÉKVÍZMÉRŐ CSERÉJE
Hajlamosak vagyunk megfeledkezni a szükséges teendőkről, hiszen igen ritkán – nyolcévente
– merül fel teendő a lakásokban található mellékvízmérők cseréjével kapcsolatosan.
A társasházakban lévő mellékvízmérők a vízhasználó tulajdonában állnak. Ez egy kötelezően hitelesítendő mérőeszköz, mely a hitelesítés
évétől számított nyolcadik év december 31-éig
érvényes, tehát eddig az időpontig használtható a vízdíjelszámolás alapjául. Ellentétben más
közszolgáltatással, a víziközmű-szolgáltatás esetében a lejáró hitelességű lakásmellékvízmérők
cseréjéről az ingatlanhasználó feladata időben
gondoskodni, melynek költsége is őt terheli.
2022-ben a 2014-ben gyártott és/vagy 2014ben hitelesített mellékvízmérők cseréje szükséges. Típustól függően ezt a mérő plombájába bepréselt 014 jelzés vagy a számlapon, esetleg egy
biztonsági matricán lévő 14 mint évszámjelzés
mutatja. Társaságunk minden évben a lejáró hitelességű vízórával rendelkező fogyasztókat felkeresi, előbb személyesen, ennek sikertelensége
esetén levél formájában.
Ha a lejárt hitelességű mellékvízmérő cseréjéről nem gondoskodik a fogyasztó, akkor Társaságunk – a működését szabályozó jogszabályi
előírások alapján – már nem veheti figyelembe vízdíjelszámolásra, ezért azt kénytelenek vagyunk a számlázásból kivenni. Ezt követően a
hideg vizes mellékmérős felhasználását a Társasháznak kell megfizetnie. A meleg vizes mérőkön nyújtott szolgáltatás – önkormányzati rendelet alapján – területalapú, úgynevezett meleg
vizes fix átalány kibocsátásával kerül számlázásra. Mivel ezen intézkedések következtében számlázott 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 vízvezetékszerelő szakemberrel kívánják a cserét
elvégeztetni, a plombálást akkor is Társaságunktól kell megrendelni. Fontos, hogy plombabontási jegyzőkönyv készüljön, amelyben rögzíteni kell
a felhasználási hely címét, kódját, a felhasználó
nevét, partnerkódját, a mérő gyári számát, a mérőállást és a csere dátumát. A jegyzőkönyvön
szerepelnie kell még a felhasználó, a szerelő és
a közös képviselő aláírásának. Az ilyen módon elkészült jegyzőkönyvet a későbbi plombálást végző MIVÍZ-es szakembernek át kell adni.
A mérőcserét Társaságunk abban az esetben tudja vállalni, ha a mérőhely hozzáférhető,
a cseréhez bontás, átalakítás nem szükséges,
legalább a mérő előtt található működő elzáró,
valamint a vízmérőcsere biztonságosan elvégezhető. 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. megbízásából végeznek mellékvízmérő-cserét.
Köszönjük együttműködését!

3527 Miskolc, József Attila u. 78.
Tel.: +36 46 519 300
titkarsag@miviz.hu
www.miviz.hu
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Dédestapolcsánytól
Hajdúszoboszlóig
Hatvanból Recsken át Dédestapolcsányba érkezett
szerdán a XVI. Copp R
 ally
mezőnye. Itt sajtótájékoztatón ismertették a rendezvény jelentőségét és programját.
A házigazda település polgármestere, Lukács László
köszöntötte a vendégeket és
nagy lehetőségnek nevezte,
hogy e nagyszabású esemény
részesei. Reményét fejezte ki,
hogy a szép számú autós csapat tagjai és ismerősei civilben
is felkeresik majd őket, mert
érdemes idelátogatni. A vasdiplomás állatorvosuk, dr. Kiss
Miklós kétezer darabos cserép-és keménycserép-edényből álló magángyűjteményével várja a látogatókat.

Tóth László, az Unio Coop
Zrt. vezérigazgatója azt fejtegette, hogy a mostani rally
is kifejezetten jó alkalmat
biztosít arra, hogy a kereskedelmi lánc kapcsolatot ápoljon beszállítóival, hiszen a
csapatok is jellemzően ebből
a körből kerülnek ki. Immár
a hatodik alkalommal lehetünk az ország keleti felében zajló rangos esemény
házigazdái. E cikk szerzője
öt alkalommal lehetett a sajtókocsi utasa, a helyszínek
a következők voltak:Miskolc, Bőcs, Hernádnémeti,
Szikszó, Múcsony, Szegi, Sátoraljaújhely, Nyíregyháza,
Debrecen és a végállomás
mindannyiszor Hajdúszoboszló.
BGY

Egy pesti tévés versenyzőpáros, a hölgy miskolci származású.
Fotó: Buzafalvi Győző

sport/turisztika
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A gól csak egy plusz – jön az MTK
Fejesgóllal vette ki a részét
Gyirmóton a 2-1-es diósgyőri győzelemből Papp
Marcell, aki harmadszor
játszott a DVTK-ban bajnoki
mérkőzésen, ebből másodszor kezdőként.
– Nagyon örülök a győzelemnek, a csapat nélkül nem sikerült
volna – kezdte a nyáron igazolt
szélső. – Ezért ünnepeltük közösen mind a két gólt. Hogy én
is betaláltam az csak egy plusz,
ami hatalmas motivációt és önbizalmat ad a folytatáshoz.
– Sokat gyakoroltuk az elmúlt héten a támadókkal a
fejeseket az edzéseken – erősítette 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 mérkőzést, mert egy nagyon jó formában szereplő csapat érkezik
majd hétfő este Diósgyőrbe –
tekintett előre Papp Marcell. –
Ugyanígy, támadó felfogásban
és hasonló mentalitással kell
játszani, mint a Gyirmót ellen. Biztos vagyok benne, hogy
meg tudjuk fogni őket, és ismét
megszerezzük a három pontot.
Forrás: DVTK honlap

Papp Marcell lendületben. Fotó: DVTK.eu

Egy presztízsmeccs
Az is örvendetes, hogy Gyir
móton végre megtalálta a góllövő cipőjét Eppel Márton, és
találatával győzelemhez segítette együttesét. Reméljük,
hogy ez az önbizalom-visszaszerző esemény még magabiztosabbá teszi az egykori NB
I-es gólkirályt az ellenfelek kapuja előtt.
Az a Gyirmót elleni rangadón kiderült, hogy Kuznyecov
Szergej vezetőedző csapatának
labdarúgói futó-és gondolkodásbeli gyorsaságban is sokkal előrébb tartanak egyik feljutásra esélyes riválisuknál.
A küzdőszellemre és az össz

játékra sem lehetett különösebb panasz, még ha elő is fordultak átadási hibák. És hát a
szurkolók sem a biztonságosnak látszó, de sehová sem vezető alibipasszok miatt szeretnek meccsre járni. Meglátjuk,
hétfőn este ez a produkció –
ami persze lehet sokkal jobb
is – mire lesz elegendő a rutinos focistákból álló és a kiváló tréner, Bognár György által
dirigált MTK ellen. A tét nem
kicsi: diósgyőri diadal esetén
ugyanis akár a második helyre is felkerülhet a DVTK. Ehhez csupán annyi szükséges,
hogy szerencsésen alakuljanak a többi pályán az eredmé-

nyek. Mondjuk Nyíregyházán
kapjon ki a Kazincbarcika, a
Győri ETO-Pécs derbi végződjön döntetlenre, a Soroksár ne
győzze le a Szegedet és a Gyir
mót ne nyerjen Csákváron.
Persze ez csak játék a számokkal, nem az a legfontosabb,
miként meccselnek a többiek, hanem a saját teljesítmény.
Mindenesetre egy MTK elleni
három ponttal felzárkózhatna és nyugodtabban várhatná
a DVTK a válogatottmérkőzések miatti hosszabb szünetet. De ezzel tisztában vannak
Diósgyőrben a játékosok és a
szakvezetők is.
BGY

Bükki Kerékpáros Teljesítménytúra Legjobbak között a miskolciak
A népszerű sportesemény
őszi etapját szeptember 18án rendezik meg, aki nevezni szeretne, még nem késő!
Ha ősz, akkor Bükki Kerékpáros Teljesítménytúra – ez a mondat még úgy
is igaz, hogy tavaly óta már
tavasszal is megszervezi a
sporteseményt a Zöld Kapcsolat Egyesület. Ahogyan
májusban, úgy szeptember
18-án is négy távon – 30,
50, 80, 115 kilométeren –
lehet majd indulni.
Ahogyan az ismert, tavasszal a túrák útvonalát
tekintve több változás is
történt a bükki állami és
erdei fenntartású utak folyamatosan romló állapota miatt. A változások értelmében 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 verseny szervezője a minap.
hu-nak elmondta, így lesz
ez ősszel is, mint ahogyan
a leghosszabb, 115 kilométeres táv útvonala is azonos
lesz a tavaszival.
Csak az ismétlés kedvéért: a 115 kilométeres távnál is megfordult az útvonal, ráadásképp egy új
ellenőrzőpont is bekerült
Bánkúton. Fontos információ, hogy bár Bánkutat
kétszer is érinti az útvonal, az ottani ellenőrzőpont
csak délelőtt 9-12-ig, első

ellenőrzőpontként üzemel.
„Visszafelé most is Jávorkúton várjuk a résztvevőket
frissítővel” – mondta Orosz
Emese, hozzátéve: természetesen idén az indulók
rendelkezésére bocsátják
az útvonalak térképeit, a
gpx-fájlokat e-mailben küldik a túra előtt a nevezőknek.
– Hagyományosan, gon
dos előkészületekkel várunk
mindenkit önkénteseinkkel
együtt, az ellenőrzőpontokon: üdítővel, harapnivalóval és közkívánatra az elmaradhatatlan, piros zsíros
kenyérrel – hangsúlyozta
Orosz Emese, aki hozzátette,
ugyanolyan szeretettel várják a korábbi résztvevőket,
mint azokat is, akik újonnan
indulnak majd szeptember
18-án.
Mint mindig, a szervezők
most is azt kérik, hogy sisakot, lámpákat, működő
telefont, töltőt, szerszámkészletet és poharat min-

denki vigyen magával. A
túrázókat reggel nyolctól
indítják, és a Zöld Kapcsolat Egyesület munkatársai
a leghosszabb távokon indulóknak azt javasolják,
induljanak el minél korábban, hogy este hatig biztosan mindenki célba érjen.
Ahogyan az ismert, a
Bükki Kerékpáros Teljesítménytúra több mint két
évtizedes múlttal rendelkezik. A programot eleinte
a Vörösmarty Művelődési
Ház Természetjáró Szakosztálya szervezte meg, de
több mint tíz éve már, hogy
a Zöld Kapcsolat Egyesület átvette ezt a feladatot.
Hosszú ideig évente egyszer, ősszel volt kerékpáros
teljesítménytúra a Bükkben, tavaly azonban a szervezők a program népszerűségére való tekintettel úgy
döntöttek: évente kettő, egy
tavaszi és egy őszi alkalmat
is meghirdetnek.
TAJTHY ÁKOS

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

Az ország 3 legjobbja közt szerepel a Tourinform Miskolc
Iroda abban a minőségértékelési rendszerben, amely
alapján a Magyar Turisztikai
Ügynökség (MTÜ) rendszeresen értékeli az irodák szakmai teljesítményét. A június
30-án zárult 2021-2022-es
vizsgált időszakban a miskolci Tourinform közel 100 %-os
teljesítményével a legjobbak
közé került, és minden olyan
kritériumnak is eleget tesz,
amelyet a kiválóan teljesítő
irodáktól elvárnak.

Készülnek a turizmus világnapjára. Fotó: TMI

A Tourinform Miskolc a
Magyar Turisztikai Ügynökség 100 Tourinform irodát
tömörítő szakmai hálózatának tagja. Az MTÜ nemcsak
országos és térségi kiadványokkal, hanem feladatokkal
is ellátja a Tourinformokat, s
ezeknek a feladatoknak a teljesítését egy bonyolult minőségbiztosítási rendszerben ellenőrzi. A vizsgálat kiterjed
többek között a munkatársak szakmai felkészültségére,
hely ismeretére, nyelvtudására, a szolgáltatások mennyiségére és minőségére, az iroda
rendezettségére, a kiadványkínálatra is. Mindezt különböző
módokon ellenőrzik; évente több alkalommal végeznek
próbavásárlásokat – személyesen, telefonon és írásban is. A
fentieken kívül természetesen
nem csak az ügyfélszolgálati teljesítményt vizsgálják, hiszen az irodahálózat rengeteg
háttérmunkában is részt vesz;
pl. a Tourinformok végzik a
Nemzeti Turisztikai Adatbázis kezelését és aktualizálását

– a miskolci iroda adatgyűjtő 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 miskolciak), de az adatbázisban kezelt
turisztikai objektumok száma
és turisztikai besorolása is magasabb, mint a legtöbb helyen.
A Tourinform Miskolc
munkatársai
rendszeresen
részt vesznek azokon a tréningeken, konferenciákon, amelyeket a hálózatban dolgozó
240 tourinformos számára
szervez az MTÜ, és mindenki
sikeresen teljesítette a vizsgakövetelményeket is.
Az alapszolgáltatások mellett a miskolci információs
iroda egyéb szolgáltatásokkal is várja a vendégeket, hiszen itt működik a Miskolc
Pass turisztikai és városkártya teljes körű ügyfélszolgála-

ta és a Miskolc Bolt, valamint
az iroda szervezi a nagy népszerűségnek örvendő miskolci városnézéseket. A keresleti
változások indokolják, hogy
a nyári időszakban a főiroda
mellett információs pontot
is működtessenek Lillafüreden. Emellett turisztikai weblapot üzemeltetnek, és hétről hétre összeállítanak egy
programajánló hírlevelet. A
fentiekkel nagyban hozzájárulnak Miskolc és környéke
turizmusának népszerűsítéséhez, valamint folyamatosan
segítik a Magyar Turisztikai
Ügynökség marketingmunkáját, tartalomgyártását, kiadványkészítését, illetve kapcsolatot tartanak a térség
szakmai szervezeteivel és
szolgáltatóival.
A Tourinform Miskolc Iroda munkatársai szeptember
végén, a turizmus világnapjához kapcsolódva tervezik,
hogy a munkájukat bemutató
programot szerveznek a szakma és az érdeklődők számára.
MN
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SzolgáltatóHÁZ
ELADÓ INGATLAN
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós
versenyeztetési eljárás útján történő
értékesítésre meghirdeti 2022. október 3-ai
benyújtási határidővel az alábbi ingatlant:

Műanyag-nyílászárók cseréje
óriási kedvezménnyel!
Szolgáltatásaink:
• műanyag, fa, alumínium-nyílászárók • redőnyök, reluxák
• rovarhálók • szellőzők • erkélybeépítések, télikertek
• HiSec acél biztonsági ajtók • garázskapuk
Díjtalan árajánlat, felmérés! Rövid határidő!
Gyártás egyedi méretre. Teljes körű kőműves-helyreállítás.

Bemutatóterem: Deluxe Ablak Kft. Tel.: 46/402-292, 06-30/336-5528, 06-70/609-0825.
Bemutatóterem: Miskolc, Bükk Áruház, I. em. Nyitva: hétfő, szerda, péntek 9-14 óráig,
www.aluport.hupont.hu, deluxeablak@gmail.com

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

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.

Inter-V Kft. munkatársakat keres

MARÓS-ESZTERGÁLYOS
és GÉPSZERELŐ LAKATOS
munkakörbe.
Feltétel: műszaki végzettség,
műszakirajz-olvasási készség.
Önéletrajzokat a
jaborcsik.agnes@inter-v.hu
e-mail-címre várjuk.

Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:

A LELKIISMERETES
KÖZÖS KÉPVISELET
2010 óta az Önök szolgálatában.

Ha leadná, ha leváltaná a házkezelőséget,
mi szívesen vállaljuk az Önök házának kezelését!
Belvárosi irodánk:
Kiliáni irodánk:

Arany János u. 21., fszt/2.
Szinyei Merse Pál u. 7., 1/1.

www.kozpontitarsashazkezelo.hu
0-24 órás ügyeletes telefonszámunk:

06-70/944-4408

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.

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

(H-P: 7-15 h)

Apróhirdetés
Németjuhász kölyökkutyák eladók import szülőktől, lakások,
személyek védelmére. Családokat,
idős embereket támadnak bűnözők. Vásároljon biztonságot! Ajándékba szakkönyv, póráz. Ár: 60-80100 ezer Ft. Tel.: 06-20/411-2526
Tisztítás! Elszíneződött épületfalazatok, térkövek, járófelületek, burkolatok tisztítása. Tel.: 06-70/3203483, www.burkolatfelujitas.hu

Újabb szintet lépett a Spinto Hungária Kft.

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

Az akció érvényes: 2022. 09. 10-től 2022. 09. 16-ig

Kolynos fogkrém, 75 ml, 2653,33 Ft/l
Viva kéztörlő, 2 tekercs, 134,5 Ft/tekercs
Ajax általános tisztítószer, 1 l, 599 Ft/l
Baba folyékony szappan, 500 ml, 1198 Ft/l
Fiorillo zsíroldó, pumpás, 750 ml, 865,33 Ft/l
Pur mosogató, 750 ml, 931,99 Ft/l
Baba tusfürdő, 400 ml, 1747,5 Ft/l
Palette hajfesték
Silan öblítő, 800-925 ml, 998,75-863,78 Ft/l
Vape Sport szúnyog- és kullancsriasztó, 100 ml, 9990 Ft/l
Always egészségügyi betét, duo
Sanytol felületfertőtlenítő, 1 l, 999 Ft/l
Syoss sampon, 400 ml, 2997,5 Ft/l
Tomi folyékony mosószer, 1 l, 1199 Ft/l
Zewa WC-papír, 16 tekercs, 181,18 Ft/tekercs
Héra Prémium színes falfesték, 5 l, 2319,8 Ft/l

Tel.: +36 20 488 6007

299 Ft
199 Ft
299 Ft
269 Ft
699 Ft
599 Ft
699 Ft
599 Ft
749 Ft
649 Ft
799 Ft
699 Ft
899 Ft
699 Ft
899 Ft
799 Ft
899 Ft
799 Ft
1099 Ft
999 Ft
1199 Ft
999 Ft
1299 Ft
999 Ft
1299 Ft 1199 Ft
1299 Ft 1199 Ft
3199 Ft 2899 Ft
12 599 Ft 11 599 Ft

A Déli Ipari Parkban 4 éve működő miskolci, magasnyomású
alumínium öntőszerszámokat
előállító vállalat 500 millió forintos fejlesztését ünnepelhették kedden.
A Spinto 2018 szeptemberében kezdte meg a gyártást. Céljuk nem volt egyéb, minthogy
a hazai palettán hiányzó láncszemnek számító nagyméretű
szerszámgyártásban eresszenek gyökeret. Mint azt a Spinto
Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk:
Magyarországon hasonlóképpen mindössze a győri Audiban
zajlik gyártás – ugyancsak ő világított rá ünnepi beszédében
arra, hogy minden sorozatgyártás 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 minősítette, így egyedi támogatásban
részesítette a megvalósult projektet. Hozzátette: ma már megrendelőik szemében semmiféle
kétség nincs afelől, hogy technológiailag mire képes a gyár.
– Ez ma a modern gépgyártás csúcsát jelenti – összegzett a szakember, majd felidéz-

te: az üzlet 2018-as elindulása
a feladathoz mérten nehéz volt,
amennyiben egyidejűleg kellett
piacot teremteniük, embereket
felvenniük és kompetenciát építeniük.
Szopkó Tibor alpolgármester beszédében hangsúlyozta:
a Spinto Hungária Kft. nemzetközileg ismert és elismert piaci
szereplőként ezekben a rendkívüli időkben Magyarország
és Közép-Európa olyan kiemelt
gazdasági területén tanúsít
helytállást, mint az autógyártás. Hétfőn a munkaterület átadásával megkezdődött a Spin
to közelében a Galamb József
és Joyson út összeköttetését
biztosító szakasz megépítése,
ami a Miskolc Déli Technológiai

A Spinto jelenleg 94 munkavállalóval rendelkezik. Számos hazai 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 exponenciális növekedésben 2022-ben már a nyolcmilliót célozták meg.

Park északi részén működő cégek elérhetőségét és logisztikai
kapcsolatait fogja jelentősen
fejleszteni.
Pócs János ügyvezető szerint a DIGÉP-től eredeztethető 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 ciklusideje, és jó eséllyel kevesebb selejt 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 minőséget képviselnek, így többszörösen megtérül neki is a befektetés – foglalta össze a nóvum
lényegét és hasznát a Spinto
Hungária Kft. első embere.
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PROGRAMAJÁNLÓ Újra Vendégségben Miskolcon
SZEPTEMBER 10., szombat
10:00 Garantált városnézés, a Tourinform
Irodától indul
MVSC–MHTE közös kerékpáros túra, információ: mvsctura.hu (előzetes jelentkezés 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, információ: mvsctura.hu
9:00 Diósgyőri Mária-búcsú, római katolikus templom, Diósgyőr
SZEPTEMBER 12., hétfő
16:30 Gyógyulat önképzőkör, Kaffka Margit 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 Idegennyelvi Könyvtár
SZEPTEMBER 14., szerda
16:00 Mutatom, csináld utánam! – Kézműves 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 nemzedékek, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
16:30 Francia klub, Szabó Lőrinc Idegen
nyelvi Könyvtár
16:30 Mesekockák diafilmklub, József Attila Könyvtár
SZEPTEMBER 16., péntek
10:00 Tökmag baba-mama klub, Petőfi
Sándor Könyvtár

11:00 60 éves a Kaffka Margit Könyvtár – jubileumi ünnepség, Kaffka Margit Könyvtár
14:00 Ki nyer ma? Társas-játék, móka, kacagás!, Petőfi Sándor Könyvtár
16:00 Spanyol klub, Szabó Lőrinc Idegen
nyelvi Könyvtár
17:30 Stabat Mater, a Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertje, miskolc-belvárosi Nagyboldogasszony görögkatolikus
székesegyház
19:00 Spirit Színház - A kaktusz virága,
Ady Endre Művelődési Ház
SZEPTEMBER 17., szombat
8:30 Gasztrotúra: Majális park-Pisztrángos, információ: mvsctura.hu
15:00 DVTK – St. Mihály FC női labdarúgó-mérkőzés, NB I. 5. forduló, DVTK
Edzőközpont
16:00 DVTK – Szeged, labdarúgó-mérkőzés,
Magyar Kupa, DVTK Stadion
17.00 Fagyöngy irodalmi műsor (Díszvendég: Sebestyén Márta népdalénekes), Tudomány és Technika Háza
SZEPTEMBER 18., vasárnap
8:30 Ködkerülő túra: Répáshuta – Ómassa, információ: mvsctura.hu
9:00 Termelői nap, Erzsébet tér
19:30 Mobilmánia Vikidál Gyulával, koncert, Gárdonyi park
18:00 DVTK Jegesmedvék – FEHA19 jégkorongmérkőzés, ERSTE Liga 2. forduló, Miskolci 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 Idegennyelvi Könyvtár
SZEPTEMBER 21., szerda
13:00 Idősek klubja, Móra Ferenc Könyvtár
15:00 Alkossunk együtt! – Nyílt festőnap
a József Attila Könyvtárban, József Attila Könyvtár
16:00 Mutatom, csináld utánam! – Kézműves délután, Petőfi Sándor Könyvtár
17:00 Mesetarisznya, II. Rákóczi Ferenc
Könyvtár Gyerekkönyvtára

A Vendégségben Miskolcon programsorozat húsz év
után folytatódik Fedor Vilmossal és új vendégekkel.
Az ország legismertebb művészei, közéleti személyiségei,
sportolói látogattak el városunkba egykoron a gyorsan országosan is ismertté váló programsorozat keretében, ahol egy
hétvége alatt teljesen személyre,
egyénre szabott „Ismerd meg az
ismeretlen Miskolcot!” élményprogramon vettek részt.
A Vendégségben Miskolcon vendége volt többek között Koncz Zsuzsa, Geszti Péter,
Göncz Árpád, Temesvári Andrea,
Kepes András és Gregor József.
A programsorozatnak is köszönhetően kezdett megváltozni az ezredfordulón a Miskolcról alkotott negatív kép.
Most azért éledhet fel a sorozat, mert egy lokálpatriótákból
álló csapat támogatja, hogy éveken át legyen „Vendégségben
Miskolcon”: Hajdú László (Expert cégcsoport), Balogh József

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA
SZEPTEMBER 10., szombat 19:00 A falu
rossza, Szemere Bertalan-bérlet, Nagyszínház
| 19:00 A „K” ÜGY - Zenés túlkapás, avagy
egy igazságtalanság anatómiája, Kamaraszínház Bemutatóbérlet, Kamara | SZEPTEMBER 13., kedd 19:00 A falu rossza,
Kazimir Károly-bérlet, Nagyszínház | SZEPTEMBER 14., szerda 19:00 A falu rossza,
Nagy Attila-bérlet, Nagyszínház | 19:00 A „K”
ÜGY - Zenés túlkapás, avagy egy igazságtalanság anatómiája, Csapó János-bérlet, Kamara | SZEPTEMBER 15., csütörtök
19:00 A falu rossza, Móricz Zsigmond-bérlet,
Nagyszínház | 19:00 A „K” ÜGY - Zenés túl-

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
SZEPTEMBER 12., hétfő 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12)
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Szomszéd vár (12)
19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kvantum (12) 20:00
Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
SZEPTEMBER 13., kedd 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12)
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Sportpercek ism.
(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Testközelből ism.
(12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30
Képújság (12)
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 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (12) 20:00
Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
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 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Köztünk élnek ism.
(12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30
Képújság (12)
SZEPTEMBER 16., péntek 06:00 Az előző
esti adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12)
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Közért (12) 19:00
Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (közéleti magazin) (12)

kapás, avagy egy igazságtalanság anatómiája, Latinovits Zoltán-bérlet, Kamara |
SZEPTEMBER 21., szerda 19:00 A falu ros�sza, bérletszünet, Nagyszínház

Molnár Piroska, a Nemzet Színésze

ben játszott – rendkívül gazdag színházi pályafutása mellett – mint az Indul a bakterház,
a Sose halunk meg, a Szamba, a
Csinibaba, a Meseautó, az Állítsátok meg Terézanyut!, a Sorstalanság, A nagy füzet, valamint
a Liza és a rókatündér.
Megyénkben, Ózdon született, és számtalan díja között
ott a Déryné-díj, a Miskolcon
nyugvó legnagyobb magyar
színésznőről elnevezett elismerés. A Nemzet Színésze címet
tizenketted magával viselheti

– ez az örök páholy létszáma,
ami nem bővülhet.
Molnár Piroska részt vesz a
CineFest rendezvényein a hétvégén, és szombaton ismerkedik
majd a város azon nevezetességeivel, amelyek sora meglepetés lesz
számára is. A szervezők igyekeznek főleg azt megmutatni, ami
különösen érdekes a vendég számára, így Molnár Piroska ellátogat Déryné miskolci sírjához is,
hiszen most van a nemzet legnagyobb színésznője halálának 150.
évfordulója.
MN

HARANG-HÍREK
A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában szeptember 11-én, vasárnap, 16
órától a diósgyőri római katolikus templomból közvetítenek. Az ünnepi szentmisét
bemutatja: Gulyás Zsolt ezüstmisés atya, karcagi plébános.
A diósgyőri plébániatemplom Mária neve-búcsúját szeptember 11-én tartják.

Az ünnepi szentmisét Gulyás Zsolt karcagi plébános,
volt diósgyőri káplán mutatja be. A Kálvária kápolna
búcsúját szabadtéri szentmise keretében 15-én, csütörtökön, a Fájdalmas Anya ünnepén tartják. A 17 órakor
kezdődő szentmisét Holló
Gábor, a Szent Anna-templom káplánja mutatja be.

A 18. CINEFEST MISKOLCI NEMZETKÖZI FILMFESZTIVÁL MŰSORA
20:00 Miskolc Ma ism.
(12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film
(12)21:30 Képújság (12)
SZEPTEMBER 17., szombat 06:00 Az előző esti adás ismétlése (12) 09:00 Képújság
(12) 18:00 Krónika (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Kilátó ism. (12) 19:00 Krónika ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12)
19:25 Basszuskulcs ism. (12) 20:00 Krónika
ism. 20:25 Film 21:30 Képújság (12)
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 (közéleti magazin) ism. (12) 19:00 Krónika ism.
(12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Testközelből ism. (12) 20:00 Krónika ism. (12)
20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12)
21:30 Képújság (12)
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Hirdetés

(MBM Autó Kft.), Gyarmati János (Huniko Kft.), Dányi Gábor
(D-Gesztor Kft.), Nyeste Gábor
(FPS).
Véleményük szerint Miskolcnak újra a kultúra lendítő erejére van szüksége, és ehhez nélkülözhetetlen a civil összefogás.
A Vendégségben Miskolcon
program vendégei a város „kulturális nagyköveteivé” válhatnak, egyszerűen mert szeretnék
továbbadni az itt szerzett élményeket, benyomásokat.
A program házigazdája, megteremtője, 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 CineFesttel közösen szervezik, Molnár Piroska, a Nemzet Színésze,
a fesztiválon életműdíjat átvevő
művész számára szeptember
9-én és 10-én. Olyan filmek-

SZEPTEMBER 10., szombat 15:00 Elátkozott barlang, Uránia terem | 16:00 Vesper,
Zukor terem | 16:00 A szerelmesdal, Pressburger 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 Alcarrás, 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 terem | 18:30 Akik lehettünk volna, Zukor terem | 18:45 EO, Pressburger terem | 19:00 Cinenewwave 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 közönségtalálkozó (szakmai program), Béke terem
| 17:00 Akik lehettünk volna, Uránia terem |
18:00 Joseph Chambers becsülete, Pressburger terem | 18:30 Jeremy Thomas egetrengető viharai, Zukor terem | 19:00 Rövidfilmek
2022 (3. blokk), Uránia terem | 20:30 A vád,
Pressburger terem | 20:30 Porrá leszünk, Zukor terem | 21:00 Rövidfilmek 2022 (2. blokk),
Béke terem | 21:15 Közel, Uránia terem

A vád, Zukor terem | 21:00 Rövidfilmek 2022 (3.
blokk), Béke terem | 21:15 Testvér, Uránia terem
SZEPTEMBER 14., szerda | 11:00-15:00 Bemutatkozik a Tablab, szakmai program, Sub Rosa
Cafe | 13:30-17:00 Az Art-mozi Egyesület, a Forgalmazók Egyesülete és a Mozisok Országos Szövetségének közös szakmai programja
2022, Béke terem | 16:30 Nyugati nyaralás, Zukor 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, Zukor 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 Egyesülete 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 titokzatos nő, Pressburger terem | 18:30 Aki legyőzte 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 Egyesülete és a Mozisok Országos Szövetségének közös szakmai programja 2022, Béke terem | 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 Hollywoodban
könyvbemutató, Béke terem | 16:00 MOME
anim prezentáció és vetítés, Béke terem |
18:00 A CineFest filmtörténeti programja – 120 éve született Pressburger Imre,
Sub Rosa Cafe | 18:00 Hat hét, Pressburger terem | 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 Ágnes, Béke terem | 20:30 Szeplőtlen, Pressburger 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 erdőcsináló | 17:00 Nagyfiú, Uránia terem |
17:00 Hétköznapi kudarcok, Pressburger terem | 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

SZEPTEMBER 13., kedd 16:30 Joseph Chambers 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 Cinenewwave 2022 (2. blokk), Béke terem | 19:00
Rövidfilmek 2022 (4. blokk), Uránia terem |
20:30 Fiú a mennyből, Pressburger terem | 20:30

MOZIMŰSOR
• Művészetek Háza, Uránia-terem: SZEPTEMBER 19-21., hétfő-szerda: 17:30 Hamupipőke
három kívánsága | 19:45 Rosszkor, rossz helyen
• Művészetek Háza, Béke-terem: SZEPTEMBER 19-21., hétfő-szerda: 17:00 Ott torony
volt: Víg Mihály-portré | 19:30 Szia, életem!

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

den jót | Leo Grande | Minyonok: Gru színre lép | Miután boldogok leszünk | Ők | Nem
| Rosszkor, rossz helyen | Sonic, a sündisznó 2 | Szia, életem! | Született hazudozó |
Thor: Szerelem és mennydörgés | Tomboló blöki | Top Gun Maverick
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Liszt-majmocskák is érkeztek az állatkertbe
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

Gazdikereső

Ezen a héten Bonit (6143.), a Miskolci Állategészségügyi Telep
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltásokkal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az
új gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon
lehet hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy
e-mail
ben küldjék el! Beküldési határidő: 2022.
szeptember 14. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu.
A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk
ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja.
Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Akkor és most. A régi képeslap a Búza teret és a tér szélén található görögkatolikus székesegyházat ábrázolja. A premodern
stílusú, neogótikus elemekkel díszített épületet 1911-ben szentelték föl, és vélhetően a képeslap is ebből az időből való, tekintve, hogy felirata „Új Gör.Kath. templomként” hivatkozik rá. A templom 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 Apostoli Exarchátus püspök exarchájává Orosz Atanáz dámóci szerzetest, a Központi Papnevelő Intézet propedeutikus elöljáróját nevezte ki. Ezzel összefüggésben a templom, ami az utóbbi öt évben
kívül-belül megújult – székesegyházi rangot kapott. Új felvételünkön a templom előterében látható a Búza téri autóbusz-állomás. Az
1969-ben létesült épületet rovatunkban idén május 21-én az Uvaterv 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)

Sudoku

Bekerülés helye: Puskin utca
Fajta: keverék
Kor: 3,5 év
Neme: nőstény
Szín: fehér-barna foltos
Súlya: 24,8 kg
Magasság: 54 cm
Hirdetés

Boni egy nagyon jámbor
kutyus. Szomorú előélete ellenére jól viseli a bezártságot, és
nagyon barátságos. Mindenkinek ajánljuk, másik kutya,
macska és gyermek mellé is.
Pórázon szépen sétál.

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

HETI HOROSZKÓP
Kos (03. 21.–04. 20.) 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.

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.

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

Bika (04. 21.–05. 21.) Élvezze ki az öröm és az elégedettség pillanatait, hiszen magának köszönheti
azt, amit elért. Ha nem is az a típus, aki szeret a babérjain ülni, most engedjen meg magának egy kis ünneplést!

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.

Bak (12. 22.–01. 20.) Ha most visszafelé kezd lépkedni, 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.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Ne feledje, hogy minden éremnek két oldala van, és mielőtt álláspontot foglalna, érdemes a másik felet is meghallgatnia! Még akkor is, ha
tudja, hogy önnek ez a nézőpont egy kissé kényelmetlen lesz.

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.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Kivételes lehetőségeket
tartogat ez a hét, de lehet, hogy cserébe le kell mondania néhány programját. Most megéri a jövőre koncentrálni, mert ezek a befektetések sokszorosan megtérülnek.

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!

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.

Halak (02. 20.–03. 20.) Van, aki jó szívvel ad tanácsot, 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!

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

