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Július végéig az önkor-
mányzat biztosítja az 
ügyeleti ellátást Miskolcon 
– adta hírül a városháza 
közleménye.

Valótlan állítás jelent meg 
különböző médiumokban ar-
ról, hogy 2023. január 1-jé-
től hogyan változik meg az 
ügyeleti ellátás. Ezen állítások 
kapcsán Miskolc MJV Ön-
kormányzata fontosnak tartja 
tisztázni: a háziorvosi és házi 
gyermekorvosi ügyeletek mű-
ködése városunkban változat-
lan, annak biztosítása az eddi-
giekhez hasonlóan továbbra is 
Miskolc MJV Önkormányza-
tának kötelezettsége. Az egyes 
egészségügyi és egészségbizto-
sítási tárgyú rendeletek módo-
sításáról szóló 630/2022. (XII. 
30.) kormányrendelet szerint 
a jövőben az Országos Men-
tőszolgálat végzi majd az ügye-
leti ellátás biztosítását. Ahhoz 
azonban, hogy a működtetést 
átvegyék, meg kell felelniük a 
jogszabályban meghatározott 

feltételeknek, ezért 2023. júli-
us 30. napjáig Miskolc Megyei 
Jogú Város területén az orvosi 
ügyeleti ellátás változatlan for-
mában, helyszínen és rendelési 
időben az önkormányzat fel-
adatellátásaként működik.

Központi felnőtt háziorvosi 
ügyelet. Ellátási terület: Mis-
kolc Megyei Jogú Város há-
ziorvosi szolgálatok ellátási 
területe. Cím: 3529 Miskolc, 
Szentgyörgy u. 25. szám. Ügye-
leti hívószám: (+36) 46/477-
104. Rendelési idő: a nap 24 
órájában működik.

Központi házi gyermekor-
vosi ügyelet. Cím: 3529 Mis-
kolc, Szentgyörgy u. 25. Ellá-
tási terület: Miskolc Megyei 
Jogú Város házi gyermekor-
vosi szolgálatok ellátási terü-
lete. Ügyeleti hívószám: (+36) 
46/477-104.

Rendelési idő: munkana-
pokon (h-cs): 19 órától más-
nap reggel 7 óráig; pénteken: 
16 órától szombat reggel 7 
óráig. Hétvégén: szombat 
7 órától hétfő reggel 7 órá-
ig. Ünnepnapokon: 7 órától 
másnap reggel 7 óráig.

Biztosított az orvosi ügyeleti ellátás 

Legyőzhetetlen az adventi villamos 
Hatodszor is a miskolci lett 
Európa legszebb adventi vil-
lamosa.

A feldíszített jármű eddig 
minden alkalommal meg-
nyerte a cseh portál közönség-
szavazását. Idén is a miskolci 
adventi villamos lett Európa 
legszebb ünnepi díszbe öltöz-
tetett szerelvénye – értesítet-
te lapunkat röviddel ezelőtt 
Ondřej Matěj Hrubeš, a ver-
senyt meghirdető MHD86.cz 
közlekedési magazin tulajdo-
nosa. Ezzel Miskolc az eddi-
gi összes (mind a hat) adven-
ti villamosos megmérettetést 
megnyerte.

Az idei szavazáson 12 or-
szág 32 villamosa versenyzett 
az Európa legszebb adventi vil-

lamosa címért. A második he-
lyen Pilsen, a harmadikon pe-
dig Prága szerelvénye végzett, 
így ők is megvédték a tavalyi 
helyezésüket. A negyedik he-
lyezett Ostrava villamosa, míg 
az ötödik a horvát Eszék kocsi-
ja lett. Ondřej Matěj Hrubeš 
lapunknak végül elmondta, a  
13 396 érvényes szavazatból 
összesen 7677 érkezett Mis-
kolcra, Pilsenre pedig 4535, a 
többit voks a maradék 30 villa-
mos között oszlott el.

Az MHD86 portál megjegy-
zi: Miskolc ČKD Tatra KT8D5 
típusú kocsija hatodik alka-
lommal nyerte meg a megmé-
rettetést, ami talán annak is 
köszönthető, hogy ez a szerel-
vény kifejezetten csak az ün-
nepek alatt közlekedik, ezért 

a belső tere is tökéletesen dí-
szített. Felidézik azt is, a mis-
kolci villamos annak ellenére 
is győzni tudott, hogy a szerel-
vény díszítése az elmúlt évek 
külső körülményei (járvány, 
energiaválság) miatt nem vál-
tozott jelentősen.

A miskolci adventi villamos 
legelőször 2012-ben indult el, 
akkor még szerényebb díszí-
téssel a 210-es pályaszámú 
Tátra típusú szerelvény töltöt-
te be ezt a funkciót. 2013 óta 
a 202-es számú villamos öltö-
zik ünnepi díszbe: az elmúlt 
kilenc évben volt már piros és 
óarany színű is, 2018-ban pe-
dig jégpalotává alakították át. 
Mai, mézeskalács házikó for-
máját 2019-ben nyerte el.

TAJTHY ÁKOS

BRONZÉRMESEK A BOLDOGTALANSÁGBAN
Riport a 3. oldalon

BARLANGFÜRDŐ: KARBANTARTÁS MIATT ZÁRVA
Elemző írás a 2. oldalon

AVASI LAKÁSTŰZ: AZ ÚJ ÉLET KÜSZÖBÉN ÁLLNAK
Tudósítás az 5. oldalon

Visszatér a Kocsonyafesztivál

Ünnepi díszben a szavazatok több mint felét érdemelte ki a miskolci adventi villamos. Fotó: H. Cs.

A Miskolci Kocsonyafesztivál szervezői a programról részletes infor-
mációkat ígérnek a közeljövőben. Az már biztos, hogy a gasztronómiai 
szolgáltatók február 15-éig jelentkezhetnek a rendezvényre. És persze 
azt sem rejtik „béka” alá, az időpont: március 3-5. Fotó: Mocsári László
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A Jobbik miskolci elnöke sze-
rint komoly figyelmeztetés a 
szilveszteri tűzijáték okozta 
avasi lakástűz.

A tűzijátékok használatáról 
szóló kormányrendeletet szi-
gorítaná Szarka Dénes önkor-
mányzati képviselő, a Jobbik 
miskolci elnöke – a politikus 
erről hétfői sajtótájékoztatóján 
beszélt, melyet azelőtt a Kö-
zépszer utcai társasház előtt 
tartott, ahol tűzijáték miatt 
kiégett szilveszter napján egy 
harmadik emeleti lakás.

- A kérdéses lakástüzet egy 
magasabb osztályba sorolt esz-
köz okozhatta, melyet a társas-
ház és a szolgáltatóház közöt-
ti térről lőhettek fel. Ez az idei 
eset egy nagyon fontos figyel-
meztetés a szigorításra vonat-
kozóan, hiszen eddig is csak 
a véletlennek volt köszönhető 
az, hogy emberéletet nem kö-
veteltek a tűzijáték okozta tü-
zek. Én szeretném elérni, hogy 
a kérdéses, harmadik kategó-
riába sorolt pirotechnikai esz-
közöket se lehessen szakem-
ber útmutatása vagy jelenléte 
nélkül felhasználni – hangsú-

lyozta a politikus, aki elmond-
ta még: az ügyben már tárgyalt 
a Miskolci Önkormányzati 
Rendészettel, és a közeljövő-
ben a rendőrséggel és a város 
országgyűlési képviselőivel is 
egyeztetni kíván törekvése si-
kerének érdekében.

December 31-én, a kora esti 
órákban egy eltévedt tűzijáték 
miatt ütött ki tűz egy tízeme-
letes panelház harmadik eme-
leti lakásában. A baleset miatt 
negyven embernek kellett el-
hagynia a tűzoltás idejére az 
otthonát, a lakás teljesen ki-
égett, a család átmenetileg ro-
konoknál húzta meg magát, az 
önkormányzat azonban már 

január másodikán segítségé-
ről biztosította őket. Szarka 
Dénes hangsúlyozta, a segítség 
megérkezett, nemcsak nekik, 
hanem az oltás miatt szintén 
lakhatatlanná vált második 
emeleti szomszédjuknak is.

– Mindketten megkapták 
szükséglakásukat, melyet ad-
dig használhatnak, amíg az 
otthonuk újra használható 
nem lesz, és mindkét család 
számára megérkezett a telepü-
lési gyorstámogatás is – tette 
hozzá Szarka Dénes.

Hozzátette, a Supersum Ala-
pítvány koordinálásával gyűj-
tés indult a kiégett lakásban 
élők számára.           TAJTHY ÁKOS

Mi a közös a RocktoberFest-
ben, a csodában és az újévi fo-
gadalomban? Legtöbb esetben 
mind három napig tart csak. 

A megkérdezettekből minden 
ötödik válaszolta azt, hogy tett 
fogadalmat 2023-ban, de csak 
minden hetedik mondta, hogy 
2022-re is volt elhatározása. Fő-
leg a fiatalok hajlandóak rá, a 
18 és 24 év közöttiek 41 száza-
léka tűz ki célt az új esztendőre. 
A többség (53 százalék) többet 
akar mozogni, javítana az álló-
képességén. A megkérdezettek 
43 százaléka akarna fogyni, és 
csaknem ugyanennyien javíta-
nának az étrendjükön. 

Fogadalmat tenni is köny-
nyebb, ha már lecsúszott pár 
pohár pezsgő. Egyesek babo-
nából fogadkoznak, de van, aki 
csak másokat utánoz. Az ilyen 
ígéreteknek az eredményessége 
is csekély általában. Ha például 
mindenki csak a felét adná le az 
ilyenkor célul kitűzött kilóknak, 
jóval kevesebb dolga volna a gra-
vitációnak.

A szabályt erősítő kivételek 
azonban követendő példaként 
emelkednek ki a sok fogadalom 
közül.

Palásti-Dusza Olgának példá-
ul többször is bevált ez a mód-
szer. „Nekem valahogy működ-
nek a szilveszteri fogadalmak. 
Egyik alkalommal a dohány-
zásról szoktam le, két éve pedig 
az alakformálás útján indultam 
el, és ledobtam jó pár kilót. Idén 
a túlzott stressztől igyekszem 
megszabadulni, de lehet, most 
túl nagy fába vágtam a fejszé-
met” – mondta.

Más az általános közérzetén 
kívánt javítani egy jó célzott fo-
gadalommal.

– Mivel brutális depresszióval 
indultam neki 2022-nek, meg-
fogadtam, hogy nyárra kilába-
lok belőle. Szerencsére ez sike-
rült is – meséli Tasi Manó. – Azt 
is megfogadtam, hogy 2023-ra 
rendezem a fennmaradó dol-
gokat magamban, és felújítom a 
lakást is, hogy változzon a kör-
nyezetem. Ez is bejött 80-90 szá-
zalékos eredménnyel.

Nagy Gábornak szintén szil-
veszterre esett egy sorsfordító 
döntés.

– Régóta indulok olyan álló-
képességet tesztelő versenyeken, 
mint például a Spartan Race. 
2015-ben azonban annyi sérü-
lést szedtem össze, hogy elhatá-

roztam, a jövőben komolyabban 
veszem a rendszeres sportot. Ezt 
a fogadalmat 2021-ig – amikor a 
covid hónapokra levert a lábam-
ról – be is tartottam.

Van, aki ugyan csak most tett 
fogadalmat, mégsem számol a 
kudarc lehetőségével.

– Szilveszterkor megígértem 
magamnak, hogy kevesebbet 
fogok stresszelni. Igyekszem ke-
vesebbet aggódni például a kisfi-
am orvosi vizsgálatai előtt, bár 
tudom, ez szinte lehetetlensség, 
főleg ha az embernek különle-
ges gyermeke van – beszél a fo-
gadalmát kiváltó helyzetről Haj-
du Viktorné Adrienn, akinek a 
fia situs invertusszal született. 
– Úgynevezett „tükörgyerek”, 
a szíve a jobb oldalon van, és a 
főbb belső szervei is pont ellen-
kezőleg helyezkednek el, mint 
általában. Mindig az kattog a fe-
jemben, hogy mi van, ha törté-
nik vele valami, és nem vagyok 
mellette, hogy elmondjam, neki 
jobb oldalt van a szíve. Azonban 
határozott, nyugodt anyukára 
van szüksége a családomnak, 
így megígértem magamnak, 
hogy megszabadulok a folytonos 
stressztől, és lecserélem egészsé-
ges aggodalomra.                     B. M.

Fogadalmat szinte mindenki tesz

Az éves soros karbantartás 
utáni újranyitásról a Miskolci 
Fürdők Kft. január 19-én meg-
tartandó igazgatósági ülése 
után születik döntés az aktuá-
lis energiaköltségek és műkö-
dési feltételek ismeretében.

A tavalyi év vége fordulatok-
ban bővelkedő volt a Barlang-
fürdő számára. Az energiavál-
ság miatt előbb bezárt, majd 
széles körű összefogás révén új-
ranyitott, hogy aztán januárban 
ismételten bezárjon, igaz, most 
az évente esedékes soros karban-
tartási munkák elvégzése miatt. 
Hogy a karbantartás után mikor 
és milyen formában nyithat újra, 
azt a január 19-ei igazgatótaná-
csi ülés után dönti el a város ve-
zetése – hangzott el az erről tar-
tott sajtótájékoztatón.

Veres Pál, Miskolc polgármes-
tere hangsúlyozta, hogy a tavaly 
októberi bezárás az akkori ener-
giaárak ismeretében racionális 
döntés volt, ugyanakkor mérle-
gelni kellett más várospolitikai 
szempontokat is, mint például 
a város turizmus-vendéglátás 
szektora működésének fenntar-
tását. Ezt elérendő jött létre egy 
irányadó együttműködés az ön-
kormányzat, az érdekelt vállal-
kozások és a BOKIK mint vál-
lalkozói érdekképviselet között, 
amely nyomán lehetővé vált a 
Barlangfürdő további üzemben 
tartása legalább az év végéig. Az 
akkori vállalások azonban nehe-
zen mentek át a gyakorlatba.

„Ez eddig úgy valósult meg, 
hogy az állami támogatásból saj-
nos még nem érkezett semmi, a 
vállalkozók nagyjából egy szűk 
hatmillió forinttal tudtak hoz-
zájárulni, az ígért 20-25 millió-
hoz képest. Miskolc városa pe-
dig 42 millió forinttal támogatta 
azt, hogy a fürdő nyitva tarthas-
son. Ez azt jelentette a gyakorlat-

ban, hogy a város szinte egyedül 
mégiscsak helytállt, és a város-
védelmi alapból biztosította a 
feltételeket” – érvelt Veres Pál.

A január 9-én megkezdett, 
és tervek szerint két hétig tar-
tó karbantartási munkálatokról 
és az újranyitásról szólva kifej-
tette: „Ez egy előre betervezett, 
minden évben esedékes mun-
kálat, amelyet eleve a téli szünet 
befejezése utánra időzítettünk. 
Ezt a karbantartást elvégezzük, 
és megbíztuk a fürdő vezetését, 
hogy közben dolgozzon ki – a 
most már ismert, következő ne-
gyedévre vonatkozó energiaá-
rakkal – egy olyan üzleti tervet, 
amelynek segítségével meglát-
juk, hogy milyen módon tartha-
tó nyitva a Barlangfürdő az első 
negyedévben.” A városvezető 
leszögezte: „Számunkra egyér-
telmű várospolitikai cél, hogy 
amennyiben lehetséges, nyissuk 
ki a karbantartást követően a 
Barlangfürdőt. Erről, a kért üz-
leti terv ismeretében, a január ti-
zenkilencedikei igazgatótanácsi 
ülésen születik döntés.”

A vállalkozások által ígért hoz-
zájárulások eddigi töredékes tel-
jesítése kapcsán, a felek közötti 
koordinációt az első pillanattól 

felvállaló Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Vármegyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke, Bihall Tamás 
kérdésünkre elmondta: „Tájé-
koztatást kértem mindenekelőtt 
a Miskolci Fürdők Kft.-től, mivel 
ők a felelősei a vállalkozásokkal 
történő szerződések megkötésé-
nek, és természetesen beszélek a 
vállalkozókkal is az ügyben. Azt 
gondolom, hogy a vállalkozók 
komoly emberek, akik komolyan 
veszik, amit vállaltak. De nyilván 
ez egy üzlet, valamit valamiért 
alapon, tehát nyilván pontosítani 
kell a szerződésekben, hogy me-
lyik fél mit vállal, milyen igénye-
ket támaszthat az adott vállalko-
zás a pénzéért.”

„Nem hitelről van szó, hanem 
szolgáltatásvásárlásról. Sem ar-
ról, hogy a vállalkozók kifizetik 
a gázszámlát december 31-éig. 
Hanem például reklámról, be-
lépőjegyek kedvezményes biz-
tosításáról és egyéb szolgáltatá-
sokról, amiket a fürdő cserébe 
nyújtani tud. Ezek az igények 
vállalkozásonként eltérőek is le-
hetnek. Kinek, mire van szük-
sége, mit tud felhasználni. Úgy 
gondolom, ehhez a Miskolci 
Fürdők Kft.-nek igazodnia kell. 
Ez így korrekt. A vállalkozó ad 

x milliót, ezért elvárja, hogy… 
Ezek nyilván nem lehetnek ir-
reális elvárások, teljesíthetőknek 
kell lenniük” – tette hozzá Bi-
hall Tamás. Kiemelve, hogy in-
formációi alapján a vállalkozók 
teljesíthető kéréseket fogalmaz-
tak meg. Az együttműködési 
szándék továbbra is megvan a 
részükről, hiszen a Barlangfür-
dő az ő működésüknek az alap-
ja. Ezt a decemberi nyitva tartás 
alatti forgalom is megmutatta.

„Mindenki abban érdekelt, 
hogy a Barlangfürdő, mint az 
egyik legvonzóbb attrakciónk, 
segítse Miskolc turizmusát. Pol-
gármester úr nyilatkozatát a saj-
tóban olvastam, jobb lett volna 
erről közvetlenül beszélnünk, 
mert nem pontosan így van, 
hogy a város fizetett, a vállalko-
zók meg nem. Egy nehéz hely-
zetben lehetnek vitás kérdések, 
ez természetes, de mindenről 
beszélni, kommunikálni kell. A 
fürdőnek és a vállalkozóknak is 
vannak nehézségeik. Bízom ben-
ne, hogy az igazgatósági tagok-
ban lesz annyi bölcsesség, hogy 
ennek az intézménynek a nyitva 
tartását folytatni lehessen” – fo-
galmazott a BOKIK elnöke.

BACSÓ ISTVÁN

Karbantartás miatt zárva a fürdő
Önkormányzati segítséggel 
nyitott újra két posta január 
2-án Szirmán és Miskolcta-
polcán.

– Azt láttuk, hogy városré-
szek maradnak postai szol-
gáltatás nélkül. Különösen 
éles volt a helyzet Szirmán és 
Martinkertvárosban – idéz-
te fel múlt kedden a szirmai 
posta előtt tartott sajtótájé-
koztatón Veres Pál. A pol-
gármester a tavaly októberi 
döntés kapcsán hozzátette: 
Fónagy János államtitkárnak 
akkori ígérete szerint a Ma-
gyar Posta regionális igaz-
gatósága december közepén 
meg is kereste a miskolci vá-
rosvezetést, amikor is arról 
tájékoztatták őket, hogy a ki-
lenc postából kettőnek a visz-
szanyitására lehetőséget ad-
nak – azzal a feltétellel, hogy 
az üzemeltetéshez szükséges 
költségeket részben átvállalja 
az önkormányzat.

Ennek értelmében a két 
fiók esetében 2023-ban ösz-
szesen mintegy harmincmil-
lió forinttal járul hozzá az 
önkormányzat a fenntartási 
költségekhez. A tárgyalt meg-
állapodás ugyanakkor 2024 
októberéig szól, vagyis a vá-
ros ezzel azt is vállalta, hogy 

a jövő esztendő egy jókora 
részében is fenntartja a kifi-
zetést. Veres Pál hangsúlyoz-
ta, hogy a gazdasági bizony-
talanságból és az energiaárak 
változásából adódóan nagy-
jából „negyedévre látnak elő-
re”, így azt sem lehet kizárni, 
hogy a Magyar Posta a továb-
biakban még előáll-e egy ettől 
eltérő ajánlattal. Ám lefektet-
te: töretlenül jelezni fogják az 
állami intézménynek, hogy a 
többi postát is szándékukban 
áll újranyitni.

– Szirmán több az idősebb, 
jobb a parkolási lehetőség, 
könnyebb megközelíteni, és 
költségeiben is kevesebbe ke-
rült – érvelt Cseléné Figula 
Edina a helyi posta mellett 
annak kapcsán, miért nem a 
körzetében lévő másik hiva-
tal újranyitásánál döntöttek. 
Ahogy azt a Velünk a Város 
frakciójának tagja részletezte: 
a városrész lakossági össze-
tételén túl a posták kihasz-
náltságát és az ott fellelhető 
szolgáltatásokat is mérlegre 
tették, így például sokat szá-
mított, hogy a szirmai hiva-
talt a helyi vállalkozók és a 
környező ipari parkok cégei 
is sűrűn keresik fel annak 
postafiókjai miatt.

BÓDOGH DÁVID

Újranyílt posták

Újra működik a posta Szirmán is. Fotó: Horváth Csongor

Komoly figyelmeztetés a lakástűz  

Tűzijáték miatt kiégett egy harmadik emeleti lakás. Fotó: J. Á.

Sajtótájékoztatón: Veres Pál, Németh Judit ügyvezető és Szopkó Tibor alpolgármester. Fotó: H. Cs.
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Ha Mikes Kelemennek megengedik, hogy vis�-
s�atérjen Rodostóból, mit ér�ett volna, mielőtt át-
lépi a Magyar Királyság határát? Egy ember, aki 
hoss�ú ideig mellő� valamit, amit ismerni vélt, ho-
gyan fogadja a válto�ást? És a�t, ha minden ma-
rad a régiben, a�t hogyan?

Eredetileg egy marveles hasonlattal akartam 
nyitni. Amerika Kapitány vajon hogy ére�te ma-
gát, amikor bő ötven évvel később kis�abadult a jég fogságából? 
Meglepődött a�on, hogy mire ment a világ nélküle? Maradjunk 
mégis Mikes Kelemennél. Róla mégiscsak több utcát neve�tek el.

S�óval, Édes Néném, a hely�et a�, hogy a� utóbbi fél évben beteg 
voltam. Pontosítva, s�inte egés� 2021-ben ross�ul ére�tem magamat, 
de a� elmúlt hat hónapban kiestem a világomból. Műtét, rehabilitáció, 
komplikáció, utóke�elés, hála: e�ek határo�ták meg a tavalyi év má-
sodik felét. A kérdés a�onban mégsem a�, hogy mi történt velem. A� 
pillanatnyilag nem fontos. Sokkal érdekesebb, mi történt a világgal.

Amikor a� ember a gyógyulásra koncentrál, gyakran elsiklik a� 
addig megs�okott rutin felett. Nem olvas iga�án híreket, csak a fon-
tosabbakat futja át, a�t is inkább bevett gyakorlatként, mint ér-
deklődésből. Nálam legalábbis így volt. Nem jár munkába, boltba, 
tankolni, egyáltalán emberek kö�é sem. Köré s�űkül a kórterem. 
Amikor végül talpra álltam – öss�esen két-három hónapot tölthet-
tem ágyban? –, elős�ör �avart a s�abadságom. A�tán s�épen ke�d-
tem felfede�ni ismét a� életemet. Amit a� a� ember hagyott rám, aki 
bement a kórhá�ba.

És, Néném, de furcsa egy élet is volt. Tele s�ámokkal: sárga csek-
keken, fi�etési bi�onylatokon, blokkokon, ben�inkutak kijel�őin és 
pers�e banks�ámlán. Csupa olyan dolog, amikkel a kórhá�ban nem 
kellett törődnöm. E�ek körül forgott és forog újra a világom. Au-
gus�tus után ismét bemenni a boltba, és a saját bőrömön tapas�tal-
ni a válto�ást? Megfi�ethetetlen. Pedig ott a MasterCard, de a rajta 
tárolt s�ám nem kompatibilis a kass�ák igényeivel. Spórolgatunk.

Emléks�em, amikor 2009-ben megs�ere�tem a jogsit, mindig fi-
gyeltem arra, hogy pontos, papírpén��el kifi�ethető öss�egért tan-
koljak. Ha ügyetlen voltam, meg kellett toldani egy kis apróval a�t a 
két-három e�rest. A legutóbbi tankoláskor meg sem próbáltam e�t 
a játékot. A s�ámsor darált, mint a félkarú rabló tárcsái. A válságot 
gyerekkorában láttam, de pár hónap alatt kamass�á cseperedett.

A hírek furcsa mód nem válto�tak. Se a mondandó, még a hang-
súlyok sem nagyon. Se itt, se ott. A ho��ás�ólások sem. Verbális tö-
megmés�árlás, mini nürnbergi per a komments�ekcióban. Ős�in-
tén, nem fűlik ho��ájuk a fogam. Egy kolléganőm régen a�t mondta, 
a s�ínekért csinálunk mindent: a sárga csekkért és a s�ép piros rú-
�sokért. Bár én rú�st nem has�nálok, a s�ínek hiányo�nak.

Néném, jelentem, újra itt vagyok. Küldj erőt, hogy jót és jól tudjak 
csinálni!                                                                                       BÁJER MÁTÉ

NÉZŐPONT

Vissza az életembe 

A megnövekedett rezsi-
költségek Miskolcnak közel 
17 milliárd forint kiadást 
jelentenek 2023-ban, a vá-
rosnak megítélt 1,2 milliárd 
forintos állami kompenzá-
ció ennek 10 százalékát sem 
fedezi - mutatott rá Velünk 
a Város két vezetője múlt 
heti sajtótájékoztatóján.

Egy kiszámíthatóbb és 
nyugodtabb évben remény-
kedett a város vezetése 2023-
at illetően, de talán egy még 
nehezebb időszak elé néz 
Miskolc, mint tavaly – fogal-
mazott Simon Gábor frakci-
óvezető. Ezt annak kapcsán 
mondta, hogy az év első nap-
jaiban a kormány részéről 
bejelentették: összességében 
44 milliárd forint energia-
támogatást kapnak a tíze-
zer lakos feletti települések, 
Miskolcra mintegy 1,2 milli-
árd forint érkezik.

A Velünk a Város állás-
pontja szerint azonban nem 
igazságos a forrás elosztása. 
Az önkormányzat megnöve-
kedett rezsiköltségeire már 
tavaly októberben, egy rend-
kívüli közgyűlési ülésen fi-
gyelmeztettek. Itt elhang-
zott: a városnak (az akkori 
számítások szerint) közel 17 
milliárd forint kiadást jelen-
tenek majd a rezsiszámlák 
2023-ban.

– A rezsitámogatás ennek 
a 10 százalékát sem éri el, a 
tényleges kompenzációra 
semmiképpen sem lesz elég 
– húzta alá Simon Gábor, 
hozzátéve: a város vezetése 
azonban „mindent el fog kö-
vetni annak érdekében, hogy 
Miskolc működőképességét 
biztosítani tudjuk, az alapve-
tő közszolgáltatások tovább-
ra is működjenek”.

S�arka Dénes frakcióve-
zető-helyettes hangsúlyoz-
ta, minden magyar önkor-
mányzatnak óriási terhet 
jelentenek a megnövekedett 
rezsiköltségek, de alapvető-

en nem azt várják, hogy ezt a 
pénzt kifizesse az állam.

– Mi azt szeretnénk, hogy 
az önkormányzatok szá-
mára is biztosítsanak egy 
olyan kiszámítható gazdasá-
gi környezetet, mint például 
a multinacionális cégeknek. 
Akkor nem lenne rászorul-
va az összes önkormányzat 
az állami segítségnyújtásra – 
mutatott rá.

Hozzátette, Miskolcnak to-
vábbra is feszes, jól átgondolt 
gazdálkodásra van szüksége 
ahhoz, hogy a 2023-as évet 
abszolválni tudja.

KUJAN ISTVÁN

Nem lesz elég az 1,2 milliárd Nem lesz elég az 1,2 milliárd 
A DK képviselője szerint Mis-
kolcot megbüntette a kor-
mány, mert nem fogyasztott a 
város elég gázt.

Levélben értesítette év végén 
az MVM Next Energiakeres-
kedelmi Zrt. a miskolci önkor-
mányzatot arról, hogy kötbért 
kell fizetnie azért, mert nem 
fogyasztotta el a leszerződött 
gázmennyiséget az év utolsó 
hónapjaiban. Az összeg száz-
milliós nagyságrendű. „Úgy 
érzem, hogy Miskolc büntetés-
ben van. A miskolciak megér-
tették a kormánynak azon ké-
rését, hogy takarékoskodjunk 
a gázzal, a fűtéssel, mert az or-
szág nehéz helyzetben van. A 
miskolci intézmények, társas-
házak ezt annyira jól teljesítet-
ték – és ehhez szerencsés volt 
az időjárás is eddig –, hogy ko-
moly megtakarítást értünk el 
– mondta sajtótájékoztatóján 
Mokrai Mihály, a Demokrati-
kus Koalíció önkormányzati 
képviselője.

Hozzátette: „Azt gondoltuk, 
hogy ezzel a komoly megtaka-
rítással javítani tudjuk a gaz-
dálkodásunkat is, miközben a 
takarékossági célokat is meg-
valósítjuk. Ezt gondoltuk mi. 
Ezzel szemben az MVM Next 
Energiakereskedelmi Zrt., 
amely állami cég, mást gondolt. 
Ők úgy gondolják, hogy mivel 
nem használtuk el azt a gázt, 
ami a szerződésben szerepel, 

ezért megkötbérezett bennün-
ket. Levélben arról tájékoztat-
tak minket, hogy októberre és 
novemberre kötbért kell fizet-
nünk. A decemberi fogyasz-
tásról még nem küldtek levelet. 
Tehát gyakorlatilag odáig jutot-
tunk, hogy októberre 89 és fél, 
novemberre 85 millió forinttal 
kötbérezte meg az MVM a vá-
rost azért, mert takarékosko-
dott, mert komolyan gondolta 
azt, hogy energiaválság van és 
takarékoskodni kell.” A képvi-
selő szerint ezzel az MVM Next 
– és áttételesen a kormány – a 
miskolci embereket bünteti.

A városháza sajtóosztályától 
származó információ szerint az 
MVM Next Energiakereskedel-
mi Zrt. a Miskolci Hőszolgálta-
tó (MIHŐ) Kft.-t értesítette a 
kötbérfizetési kötelezettségről. 
Ezen megkeresésben az is ol-
vasható, hogy a gázkereskedő, 
„a levezetett október havi, illet-

ve november havi alulvételezés-
ből származó pótdíj szerződés 
szerinti kiterheléséről a 2022. 
december havi tényleges meny-
nyiség alapján fog dönteni.” A 
képviselő által bemutatott leve-
lek tehát egyelőre csak előzetes 
jelzések a lehetséges, szerződés 
szerinti kötbérekről.

Várhatóan a decemberi fo-
gyasztás sem fog beleesni a mí-
nusz 25 százalékos tolerancia-
sávba, hanem alatta lesz. Ennek 
oka, hogy az évszakhoz képest 
magasabb volt a külső hőmér-
séklet, illetve az önkormányzati 
takarékoskodás következtében 
is kevesebb földgázt használt fel 
a szolgáltató. „A szállítási szer-
ződés júniusi megkötésekor 
azonban ez még nem volt ter-
vezhető. Azt azonban egyelőre 
nem tudni, hogy ezen adatok 
alapján milyen döntést hoz a ke-
reskedő” – húzta alá a városháza 
sajtóosztálya.            BACSÓ ISTVÁN

Büntetés a takarékoskodásért? Büntetés a takarékoskodásért? 

Szarka Dénes és Simon Gábor. Fotó: Horváth Csongor

Mokrai Mihály sajtótájékoztatója. Fotó: Horváth Csongor

Bronzérmesek a boldogtalanságban Bronzérmesek a boldogtalanságban 
A boldogságot nemcsak 
megtalálni nehéz, de defi-
niálni is komoly kihívást 
jelent.

Nem egy konkrét érzés, mint 
az öröm, hanem egy állapot. 
Egy pszichológiai irányzat sze-
rint a pozitív és negatív érzel-
mek optimális egyensúlyi álla-
pota a boldogság. Ennek pedig 
még matematikai képlete is 
van: ha háromszor annyi po-
zitív érzelmet él át valaki egy 
bizonyos idő alatt, mint nega-
tívat, akkor magas az érzelmi 
jólléte az illetőnek. Több szak-
ember az elégedettségérzethez 
köti a boldogság fogalmát. Te-
hát, ha tartósan elégedettek va-
gyunk, az már nevezhető bol-
dog állapotnak.

Tavaly megjelent az Ipsos köz-
vélemény-kutató globális bol-
dogságtérképe. A felmérés so-
rán 30 ország lakóit kérdezték 
meg, hogy mennyire érzik ma-
gukat boldognak. A harmadik 
legboldogtalanabb ország Ma-
gyarország lett. A válaszadók 
bő fele, 51 százaléka érezte csak 
boldognak magát, a lakosság 13 
százaléka viszont kifejezetten 
boldogtalan volt. Valószínűleg 
a járványhelyzet utóhatásai és a 
háború is hozzájárult az ered-
ményhez, de nem lehet mégsem 
pusztán ezekre fogni a magya-
rok kedvetlenségét.

A bronzérmesek  
aranyérmesei

Az ELTE PPK Pozitív Pszi-
chológia Kutatócsoportja 
2021-ben is elkészítette hazánk 
boldogságtérképét. Hét régi-
óra osztották az országot, és 
azokban külön-külön határoz-
ták meg, mennyire elégedettek 

az emberek. Egy országrész ka-
pott csupán „boldogtalan” mi-
nősítést: Észak-Magyarország. 
Ha a fentieket elfogadjuk, ak-
kor egyenes a következtetés: 
megyénk azokhoz a régiók-
hoz tartozik, ahol az emberek 
a leginkább elégedetlenek az 
életükkel.

Erre persze a szürke, hó nél-
küli tél is rátesz, de azok a glo-
bális és lokális kihívások sem 
villanyozzák fel a borsodiakat, 
amelyekkel az utóbbi években 
kellett szembenézniük.

Mi a megoldás?
Furcsának tűnhet, de akár 

az étkezéssel is turbózhatjuk 
a boldogságszintünket. A The 
British Medical Journal című 
orvosi folyóiratban nemrég 
megjelent kutatás szerint a táp-
lálkozásunknak nagy szerepe 
van abban, hogy a testünk és 
az agyunk hogyan érzi magát. 

A zsírosabb halak, a joghurt, 
a banán, a túró, a diófélék és a 
különböző magvak nemcsak 
az energiaraktárainkat tölthetik 
fel, de támogathatják a szerve-
zet azon folyamatait, amelyek 
a pozitív hangulatért és az erős 
energiaszintért felelősek.

A boldogsághoz vezető egyik 
– ha nem is a legrövidebb – út 
a gyomrunkon keresztül vezet. 
Azonban itt is igaz a mondás: 
ahány ház, annyi szokás, job-
ban mondva annyi boldogító 
módszer. Az alábbiakban arra 
kerestük a választ, hogy kinek 
milyen technikái vannak az elé-
gedettség érzetének fokozására.

Andrea (42): Az én csoda-
fegyverem a masszázs. Ha tehe-
tem, elmegyek úszni is és szau-
nába, de a masszázs számomra 
a relaxáció csúcsa. Megfigyel-
tem, sokkal jobban fogadom a 
rossz híreket is, és hamarabb áll 
rá az agyam a megoldásra, ha 

kellőképp ellazult állapotban 
érnek.

István (38): Két macskám 
van, nekem a velük töltött idő 
a boldogság. Az egyik fekete, 
a másik világosabb bundájú, 
hosszú szőrű: őt gyakran kell 
kefélni. De amíg mások ezt ta-
lán nyűgnek látják, számomra 
igazi kikapcsolódást jelent. Iga-
zi kis szeretetgenerátorok, min-
dig fel tudnak vidítani, ha rossz 
a kedvem.

Ildikó (51): Nem igazán hi-
szek a tartós boldogságban, 
vagyis szerintem ez döntés kér-
dése. Ha úgy állok hozzá vala-
mihez, hogy igenis menni fog, 
és nem hagyom, hogy elvegye 
a kedvem, akkor boldog leszek 
így is, úgy is. Megoldásokat és 
ne problémákat keressünk az 
életben, én ennek a híve va-
gyok. Szóval a szemléletmódot 
mondanám.

BÁJER MÁTÉ

Az Európa-bajnok infláció is oka a boldogtalanságnak. Fotó: Juhász Ákos



Elkezdtünk kevesebb föld-
gázt fogyasztani, spórol 
a magyar – állítja Holoda 
Attila. Hazánk kiemelke-
dő energetikai szakértője az 
aktuális energiaellátási hely-
zetről tartott előadást csü-
törtökön a Grabovskyban.

Az emberek mostanra rá-
jöttek, hogy az energia tény-
leg nem olcsó – szólt Holoda 
Attila felütése a témában. Hét-
köznapi példáiból hallgatósága 
leszűrhette: a szemléletválto-
zás annak is köszönhető, hogy 
egyre többen ássák bele ma-
gukat a fogyasztási és árgör-
bék alakulásába, így aztán rá-
jöhettünk arra is, hogy annyira 
talán mégsem bonyolult fo-
lyamatok ezek. Mindenesetre 
– szúrt oda a regnáló hatalom-
nak a szakértő – politikusokra 
"csak úgy" azért nem bízná az 
energetikát.

A Borsod24 portál által szer-
vezett, bő egyórás előadásra – 
amit a Miskolc Televízió rög-
zített, a felvétel a Youtube-ra 
is felkerült – előzetesen több 
mint hatvanan regisztráltak, 
nagyjából ennyien lehettünk a 
Grabovsky irodájában. Az ér-
deklődők között helyi politi-
kusokat, közügyekben felszó-
laló civileket és cégvezetőket is 
találtunk – mások mellett nagy 
figyelemmel kísérte az előa-
dást Korózs András, a MIHŐ 
ügyvezető igazgatója is.

Bűvölet
Hogyan jutottunk el idáig 

„a rezsicsökkentés bűvölete” 
után? Miért ilyen magas a gáz 
ára? – döntően ezen kérdések 
vezérfonalán fejtette ki – ki-
tartva az „energetika az ener-
getikai szakembereké” elv mel-

lett – helyenként kormányzati 
kritikával megspékelt szakmai 
nézeteit Holoda Attila.

Történetét a 2010-es évek ele-
jén kezdte, amikor is az amerikai 
palagáz-forradalom azt eredmé-
nyezte, hogy az USA nemcsak 
önellátóvá, hanem az egyik leg-
jelentősebb forgalmazóvá tudott 
válni, ami teljes egészében meg-
változtatta a világ energetikai 
rendszerét, kereskedelmét. Ez 
Európát is komolyan érintette, 
2013-tól a nagy kínálat árharcot 
szült, ami miatt egyre olcsóbb 
lett az energia, ez azonban Ho-
loda Attila szerint „elkényelme-
sítette” a politikusokat.

– Tudta a magyar kormány 
is, hogy nagyon komolyan 
csökken majd a földgáz ára. 
Aztán jött a rezsicsökkentés, 
miközben a piaci ár jóval ala-
csonyabban járt – mutatott rá, 
hozzátéve: komoly hasznot a 
magyar nagykereskedő ért el.

A pandémia aztán csapás-
ként érte az energetikai szek-
tort; leállt a világgazdaság, 
nem kellett senkinek az ener-
gia, a multinacionális cégek 
mindent – kutatást, termelést 
– leállítottak. 

Holoda Attila már 2020-ban 
jelezte, hogy hiány lesz a pia-
con, és ezért emelkedni fog-
nak az árak, de nem figyelt rá 
senki. A leginkább optimista 
közgazdászok is kisebb „visz-
szapattanást” vártak, ami „egy 
kicsit jól sikerült”: 2021-re a 
világ energiafelhasználása je-
lentősen meghaladta a 2019-
es szintet. Ez hiányt okozott a 
piacon, az árak elkezdtek el-
képesztő módon felfelé menni 
már 2021 augusztusának vé-
gén. Szeptemberben 100 euró 
fölött volt a piaci ár, október-
ben a kormány mégis aláírt 
egy újabb tizenöt éves szerző-
dést az oroszokkal.

– Az egész szakma arra várt, 
mikor tudunk már kikevered-
ni ebből a hosszú távú, sok 
előnye mellett alapvetően ká-
ros és zsákutcába terelő szer-
ződésből – húzta alá.

Pénz, pénz, pénz
– Ha azt gondoltuk, hogy 

ennél rosszabb nem jöhet, ér-
kezett az orosz-ukrán háború 
– folytatta.

Felvetése szerint a kormány 
arra várt, hogy csökken a föld-
gáz ára, de ez nem következett 
be, sőt: azonnal felszaladt a há-
ború miatt, ami aztán idővel 
kiegyenlítődött.

Az Európai Unió három in-
tézkedést hozott: pénzt adott 
arra, hogy ki tudják váltani az 
orosz gázforrást újakkal; hogy 
az emberek át tudjanak állni 
gázról más típusú fűtőeszközök-
re; a legtöbb pénzt pedig a haté-
konyság javítására fordította.

– Ez sokkal hihetőbb a pi-
acnak – hangsúlyozta a ma-
gyar ársapkával való összeve-
tésben.

Az uniós trilemmát úgy fog-
lalta össze: hogyan lehet most 
pénzt megtakarítani úgy, hogy 
közben csökkenteni kellene az 
orosz energiától való függősé-
get, egyúttal támogatni Ukraj-
nát és megmenteni a bolygót?

Taktikai fegyver
Történelmi visszatekintésé-

ben rámutatott arra is, hogy 
Európa már a '70-es évektől 
jóval többet fogyasztott, mint 
amennyit ki tudott termelni a 
gázból. Meglepő módon azon-
ban magától elkezdett most 
spórolni, tavaly például 15-17 
százalékkal kevesebb földgázt 
fogyasztottunk, mint 2021-
ben. Drasztikusan csökkent az 
Oroszországból behozott föld-
gáz mennyisége, a folyékony 
földgáz (LNG) fogyasztása 
viszont egy éven belül meg-
duplázódott.

– Miközben mindenki azt 
mondta, hogy orosz gáz nélkül 
nem fogunk tudni boldogulni 
– emlékeztetett. – Nem szaba-
dott volna ennyire kitenni az 
országot az orosz gáznak, kü-
lönösen egy olyan ország ese-
tében, ami hajlandó az energiát 
mint politikai és taktikai fegy-
vert bevetni.

Miért olyan magas nálunk 
a nem rezsivédett ár, és miért 
nem csökken? – vetette fel Ho-
loda Attila.

– Miközben a világpiacon 
csökken az ár, nálunk ez nem 
várható, mivel a nyáron drágán 
betárolt gáztól igyekszik mi-
előbb megszabadulni a magyar 
nagykereskedő – ismertette.
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Mivel az Orbán-kormány 
továbbra is fideszes politi-
kusok irányítása alatt tartja 
az alapítványi egyetemeket, 
egyelőre kihagyják azokat az 
EU egyes oktatási– és kutatá-
si projektjeiből – tudta meg 
a Népszava január 9-én.

Eszerint nem kaphatnak friss 
támogatásokat az Európai Unió 
által finanszírozott Erasmus+ 
együttműködési és oktatási cse-
reprogramból, valamint a Ho-
rizont Európa kutatási és inno-
vációs keretprogramból azok a 
magyarországi oktatási intéz-
mények, amelyek közérdekű va-
gyonkezelő alapítványi formá-
ban működnek, vagy amelyeket 
ilyen alapítványok tartanak fenn. 
Mint arra az írásban kitérnek: 
a közösségi finanszírozás leállí-
tásáról szóló döntést tavaly de-
cember 15-én hozták meg az EU 
pénzügyminiszterei, amikor a 
korrupciós veszélyek miatt befa-
gyasztották a Magyarországnak 
2021 és 2027 között járó felzár-
kóztatási támogatások csaknem 
egyharmadát.

Ezzel együtt utasítást adtak 
arra, hogy az unió nem köthet 
új pénzügyi megállapodást a 
2021-es magyar törvény alapján 
létrehozott közérdekű vagyon-
kezelő alapítvánnyal, illetve az 
ilyen alapítvány fenntartásába 
került jogi személlyel. Magyar-
országon huszonegy alapítvá-

nyi egyetem működik, köztük a 
Budapesti Corvinus Egyetem, a 
Semmelweis Egyetem, a Sopro-
ni Egyetem, a Szegedi és a Pécsi 
Tudományegyetem és a Miskol-
ci Egyetem. Ezek többsége mos-
tanáig jelentős támogatásokban 
részesült a Brüsszel által közvet-
lenül vagy közvetve irányított tá-
mogatási forrásokból. A pénzt az 
Európai Bizottság utalja, ám a ha-
zai pályázatokat a Tempus Köz-
alapítvány bírálja el. (Utóbbit mi 
is megkerestük, hogy a számok 
szintjén is képet nyerjünk: meny-
nyiben sújtja majd a Miskolci 
Egyetemet a belebegtetett döntés 
– választ azonban cikkünk közlé-
séig nem kaptunk tőlük.)

A Kulturális és Innovációs Mi-
nisztérium hét eleji közlése sze-
rint az Európai Bizottság döntése 
a jelenleg futó csereprogramokat 
nem érinti, mivel a kormány a 
márciusi határidőig folyamato-
san egyeztet a felsőoktatást érin-
tő források további zavartalan 
biztosításáról. 

Az illetékes miniszter, Navra-
csics Tibor kifejezte reményét, 
hogy mindössze félreértésről 
van szó, és Brüsszel nem a ma-
gyar diákokkal akarja megfi-
zettetni a magyar kormánnyal 
fennálló vitájának költségét. 
Minden arra mutat tehát, hogy 
az egyetemi közalapítványok 
uniós finanszírozása attól függ, 
hogy a kormány hogyan tudja 
teljesíteni a rá kirótt kötelezett-

ségeket és korrupcióellenes in-
tézkedéseket.

Péntek reggel Orbán Viktor a 
Kossuth Rádióban azt mond-
ta, hogy a hallgatók „készülje-
nek ugyanúgy, ahogy eddig ké-
szültek, mert ha akartak menni, 
mehetnek is a jövőben”. – Tehát 
az biztos, hogy a magyar diákok 
semmilyen kárt nem fognak el-
szenvedni. Magyarország nem 
hagyja magát. Nem fogjuk meg-
engedni, hogy a diákok kárval-
lottjai legyenek bármilyen brüsz-
szeli döntésnek. Ez lehetetlen .

Gulyás Gergely, a miniszterel-
nökséget vezető miniszter érve-
lése szerint a határozat valójában 
nem azt tartalmazza, hogy eltil-
tották az Erasmus-programban 

részt vevő magyar modellváltó 
intézményeket az EU-s pénzek-
től. A törvényi módosítások össz-
hangban vannak a bizottsági el-
várásokkal, majd azt is sugallta, 
hogy a bizottság ferdít, illetve át-
verte a magyar kormányt az ügy-
ben. Amennyiben a közérdekű 
alapítványok körüli vita tartó-
san nem rendeződik, a kormány 
kész átvállalni az Erasmus fi-
nanszírozásának költségeit, mely 
az elmúlt évekbeli tapasztalatok 
alapján mintegy évi ötmilliárd 
forintot tesz ki. A másik, nem ke-
vésbé jelentős nemzetközi prog-
ramról azonban ilyen összefüg-
gésben nem esett szó...

A Horizont Európa többek 
között olyan területeken tá-

mogatja a kutatásokat, mint az 
alkalmazkodás az éghajlatvál-
tozáshoz vagy a rák elleni küz-
delem. Az Európai Bizottság 
összesítője szerint a 2021-ben 
indult programból eddig több 
modellváltó egyetem is komoly 
támogatást nyert el. Az Eras-
mus+-programmal Magyar-
országról csak tavaly csaknem 
8800 diák és 4000 felsőoktatási 
dolgozó kapott lehetőséget arra, 
hogy külföldön képezze magát 
a felsőoktatás, a szakképzés, 
az iskolai oktatás és a felnőtt-
képzés területén. Az Európai 
Bizottság kimutatása szerint 
ezek összesített száma 2020-
ban 22.622 fő – mindezt az EU 
40,45 millió euróval támogatta.

A magyar diákok kizárásával 
az ellenzéki pártok sem értenek 
egyet. Cseh Katalin és a Momen-
tum másik EP-képviselője, Do-
náth Anna levelet írt az Európai 
Bizottság illetékeseinek, amely-
ben arra kérik őket, hogy „a meg-
felelő eszközöket találják meg a 
jogállamisági követelmények és 
az intézményi függetlenség be-
tartására – anélkül, hogy a ma-
gyar egyetemisták legyenek en-
nek a vesztesei”. A Demokratikus 
Koalíció pedig törvényjavaslatot 
nyújt be azért, hogy a magyar 
egyetemek visszakerülhessenek 
az Erasmus+-ba, és ismét meg-
nyíljanak az uniós pénzcsapok az 
intézmények számára.

MN

Vajon merre haladunk a jövőben? Egy biztos: az Erasmus+-ra szükségünk van. Fotó: pixabay.com

Erasmus+ helyett Erasmus mínusz lehet belőle

Holoda Attila Miskolcon is tartott előadást az energiahelyzetről. Fotó: Horváth Csongor

Holoda Attila Miskolcon: nálunk nem várható árcsökkenés

Az infláció lábon lőtte a 
gazdasági mutatókat: Ro-
mániában a bruttó átlag-
kereset, Magyarországon 
a forint vásárlóerejének 
romlása nagyobb.

A forint kiheverte a szil-
veszteri partit: a héten ko-
rábban mért 404 forintos 
euró árfolyam már a múl-
té, szerda reggel ugyan-
is gyorsvágtába kezdett 
a magyar valuta. A KSH 
szerdán nyilvánosságra 
hozta, hogy mérései alap-
ján 510 500 forint volt a 
bruttó átlagkereset októ-
berben Magyarországon. 
2022 októberében a teljes 
munkaidőben alkalmazás-
ban állók bruttó átlagkere-
sete 510 500, a kedvezmé-
nyek figyelembevételével 
számolt nettó átlagkereset 
352 000 forint volt. 

Egy Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében is 
értelmezhetőbb adat sze-
rint – a kedvezményeket 
itt is figyelembe véve – a 
nettó átlagkereset 287 900 
forint volt októberben. 
Sajnos az infláció mér-
téke itt is szerepet játszik 
az összképben. A reálke-
reset (bérek plusz inflá-
ció) ugyanis ereszkedő 
ívet mutat a különböző 
béremelések ellenére is: 
2,2 százalékkal csökkent. 
Magyarán hiába keresünk 
valamivel többet, mint 
2021-ben, értékét számít-
va olyan, mintha csökkent 
volna a fizetésünk.

BÁJER MÁTÉ

Csalóka 
érzés
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Az egész ország megmozdult 
azért a miskolci családért, 
amelynek lakása szilveszter 
este, egy elszabadult tűzijá-
ték miatt teljesen kiégett, így 
otthon nélkül maradtak. Az 
önkormányzat azóta szükség-
lakást biztosított számukra, 
amit egy miskolci cég – teljesen 
ingyen – berendez. A szintén 
segítségükre siető Supersum 
Alapítványhoz pedig folyama-
tosan érkeznek az adományok.

A falak és a bútorok feketé-
re égtek, gyakorlatilag semmi 
nem maradt ép a háromgyere-
kes édesanya Középszeren talál-
ható lakásában. A lángokat egy, 
az erkélyre becsapódott tűzijá-
ték okozta szilveszter este, ami 
hamar lángba borított mindent. 

A város azonnal a család mellé 
állt, az igazgatási szünet ellené-
re azonnal intézkedtek a polgár-
mesteri hivatalban a települési 
gyorstámogatás kiutalása miatt, 
a szükséglakás kiutalásában pe-
dig a Miskolc Holding Zrt. pör-
gette fel a folyamatokat. És ma-
gánemberek, politikusok is a 
károsultak segítségére siettek, de 
elmondhatjuk, hogy a miskolci-
ak mellett gyakorlatilag az egész 
ország összefogott Kántorné Szi-
nai Erikáért és gyermekeiért.

– Sok adományt kaptunk 
már az első napokban is, na-
gyon hálásak vagyunk – 
mondta. – Azonban még időt 
vesz igénybe, hogy ténylegesen 
átlássuk, mink van, és mire van 
még szükség. Ami megmarad, 
azt természetesen továbbado-
mányozzuk a rászorulóknak.

Egy civilszervezet, a Super-
sum Alapítvány segíti a gyűj-
tést, ők is már közvetlenül a 
tragédia után felvették a kap-
csolatot a családdal, így janu-

ár 2-án elindulhatott az ado-
mánygyűjtés. Csizmák, ruhák, 
mindenféle konyhai eszköz és 
a gyerekeknek játékok – ren-
geteg felajánlás érkezett azó-
ta hozzájuk. Bernasconi-Bús 
Katalin kuratóriumi elnök azt 
mondta, az egész ország meg-
mozdult a miskolci családért.

– Szakemberek, mesterek se-
gítenek a felújításnál. A miskol-
ci Balla Bútor a teljes szükségla-
kást berendezi ingyen, egyebek 
mellett ágyakat, ülőgarnitúrát 
gyártanak számukra. Tárgyi 
adományokban, műszaki cik-
kekben gyakorlatilag mindent 
megkaptak már, hűtőre és por-
szívóra nemrégiben kaptam fel-
ajánlást a fővárosból egy ottani 
vállalkozótól – tette hozzá.

KUJAN ISTVÁN

Az új élet küszöbén állnak

A kereskedők terheinek 
csökkentése és a kihasz-
náltság további növelése 
érdekében, a Zsarnai pia-
cot működtető Városgazda 
Nonprofit Kft. a 2023-as 
évben a bérlők számára új 
kedvezményeket biztosít.

Azok a kereskedők, akik 
januárban és februárban is a 
havi bérlést választják, 20-20 
százalékos kedvezményben 
részesülhetnek az adott hó-
napokra. Mivel a bérlők egy 
része a januári bérleti díjat 
már befizette, ezért a ked-
vezmény egységesen, a feb-
ruári bérlés esetén érvénye-
síthető. Így a jövő hónapban 
gyakorlatilag összeadódik a 
két hónapra vonatkozó ked-
vezmény, a kereskedő pedig 
összesen negyven százalék-
kal fizethet majd kevesebbet 
februárban. Aki nem kíván 
februárra is szerződni, annak 
a bérlőnek a kedvezményt 
visszafizeti a Városgazda.

A 2023-as évre továb-
bi kedvezményeket is kí-
nál a Városgazda a Zsarnai 
piac bérlőinek. Az üzemel-
tető cég egy olyan kedvez-
ményrendszert dolgozott ki, 
ami alapján a kereskedők, 
ha minél több hónapra elő-
re bérelnek árusítóhelyet, 
annál nagyobb arányú ked-
vezményben részesülhetnek. 
Egy teljes évre vonatkozó 
bérlés esetén a kedvezmény 
meghaladhatja az éves bér-
leti díj 12 százalékát, vagyis 
ennyivel kell kevesebbet fi-
zetniük azoknak, akik egész 
évre előre bérelnek helyet a 

piacon, de természetesen le-
hetőség van rövidebb időre 
is szerződni.

A Zsarnai piac az elmúlt 
tíz évben változatlan bérleti 
díjakkal üzemelt, ezért a cég 
vezetése a piac munkatársa-
ival közösen felülvizsgálta a 
helyzetet, és 2023-ra új díj-
struktúrát dolgozott ki. En-
nek lényege, hogy a terüle-
ten standokat alakítottak ki, 
melyek fix helyen, fix terü-
lettel, fix díjtételekkel rendel-
keznek. Januártól a bérléssel 
rendelkezdő kereskedőknek 
havonta csak egyszer lesz fi-
zetési kötelezettségük és a 
3-as kapunál egy belépőkód 
használatával akadálymente-
sen behajthatnak, a napijegy-
gyel árusítóknak a 4-es ka-
punál való belépéskor kell a 
terület díját kifizetni.

A Városgazda az elmúlt 
időszakban folyamatosan 
arra törekedett, hogy a Zsar-
nai piacon modernebb és ké-
nyelmesebb körülményeket 
biztosítson a piacozók számá-
ra. Hosszú évek után, tavaly 
megkezdődhetett az árusí-
tóasztalok fedése, első ütem-
ben egy 75 méter hosszú te-
tőszerkezettel. A piac körül 
egyszerűsödött a forgalmi 
rend, ingyenes lett a parko-
lás, hatszázra nőtt a parkoló-
helyek száma, valamint javult 
azok minősége. A bejutást 
már egy új beléptetőrendszer 
segíti, valamint használt sü-
tőzsiradék-gyűjtőket is sike-
rült kihelyezni a területen a 
tavalyi évben. Az üzemeltető 
cég a fejlesztéseket 2023-ban 
is folytatni tervezi.

Újabb kedvezmények  
a Zsarnain árusítóknak

Célba ért a Tudásmenet. 
Egy hét alatt összesen száz-
nyolcvan kilométert tettek 
meg a résztvevők Miskolc-
ról indulva, zárásként de-
monstrációt tartottak múlt 
szombaton a fővárosban.

Nem pihent a pedagógus-
társadalom az oktatási szünet-
ben újévkor sem: január 2-án 
reggel a Miskolci Herman 
Ottó Gimnázium előtt gyü-
lekeztek, hogy megkezdjék 
hosszú útjukat Budapestre. A 
hatnapos „Tudásmenet az ok-
tatásért!” című eseménnyel az 
volt a szervezők – a pedagó-
gus-szakszervezetek, valamint 
a Tanítanék és a NoÁr Mozga-
lom – célja, hogy felhívják az 
oktatásügyi vezetés, a kormány 
és a tárdadalom figyelmét: óri-
ási gondokkal küzd a rendszer.

– Finoman szólva sincs 
rend a magyar közoktatás-
ban, sőt mondhatjuk, hogy 
válságos a helyzet – nyilat-
kozta az indulásnál Pilz Oli-
vér, a Herman tanára. – De 
ezt nem szabad leegysze-
rűsíteni egy bérkövetelés-
re, hiszen egyebek mellett 
a gyerekek túlterheltsége, a 
korszerűtlen tananyag szin-
tén problémát jelent.

A résztevők naponta átlago-
san harminc kilométert tettek 
meg, több településen pedig 

fórumokat is tartottak – így 
értek szombaton Budapestre, 
ahol több ezer ember csatla-
kozott a menethez. A résztve-
vők azt skandálták, „Nincs ta-
nár, nincs jövő!”, illetve hogy 
„Túl nagy árat fizetnék, hogy-
ha csendben maradnék!”.

A Hősök terén megtartott 
tüntetésen aztán többen – ta-
nárok, elbocsátott pedagó-
gusok, diákok és aktivisták 
– felszólaltak, mindannyian 
igyekeztek rávilágítani az ok-
tatási rendszer jelenlegi állapo-
tára. A többi közt elhangzott: 
az oktatás nemzeti ügy. Azért, 
hogy a gyerekek minőségi ok-
tatást kapjanak, a mindenkori 
magyar állam a felelős. A Pe-
dagógusok Szakszervezetének 
(PSZ) alelnöke, Totyik Tamás 
pedig azt hangoztatta a Ma-

gyar Hang tudósítása szerint, 
hogy a menet nemcsak az ok-
tatásról szólt, hanem a szere-
tetről is, amit az emberektől 
kaptak – reméli, hogy ez a sze-
retet legalább egy kis rést üt a 
félelem és a hallgatás falán.

Szűcs Tamás, a miskolci 
Földes Ferenc Gimnázium ta-
nára az elejétől a végéig telje-
sítette a távot. A Pedagógusok 
Demokratikus Szakszerveze-
tének országos választmányi 
tagja azt mondta, az útnak 
nincs vége, a tüntetések addig 
folytatódnak, amíg nem vál-
toznak radikálisan a körülmé-
nyek. Január 23-ától hét napig 
tartó országos sztrájknapokat 
hirdettek. Az akció a tervek 
szerint azzal zárul, hogy janu-
ár 31-én megtartják a szolida-
ritás napját.                             K. I.

Folytatódik a pedagógussztrájk 

Középszer utcai tűz. Fotó: Juhász Ákos

Eddig majdnem tizenötmil-
lió forintnyi adomány gyűlt 
össze, de továbbra is szüksége 
van a segítségre a színháznak.

Az energiaárak drasztikus 
növekedése miatt a kisvállal-
kozások és a vendéglátóhe-
lyek mellett számos városi in-
tézmény is különösen nehéz 
időket él. Önmagában a fű-
tésszámla is horribilis össze-
geket emészt fel. Sokan sokfé-
leképpen küzdenek azért, hogy 
nyitva maradhassanak, a Mis-
kolci Nemzeti Színház megse-
gítését célzó összefogás azon-
ban egyedülálló.

Még tavaly októberben tar-
tott sajtótájékoztatót a teát-
rum vezetése, ahol kifejtették, 
az energiaválság kilátástalan 
helyzet elé állíthatja a 2023-ban 
kétszáz éves Miskolci Nemzeti 

Színházat. Hogy ezt elkerüljék, 
és januárban is nyitva marad-
jon az ajtó a nézők előtt, ado-
mánygyűjtésbe kezdtek.

– A színház egy városban 
a reményt jelenti. A színház 
megszűnésével a városban a 
remény szűnik meg. Az nem 
lehet, hogy a kétszázadik év-
fordulóját bezárva kezdje az 
ország első kőszínháza. Ha az 
első bezár, annak súlya lesz az 
egész magyar kultúrára nézve 
– fogalmazott az októberi saj-
tónyilvános eseményen Béres 
Attila színházigazgató.

Számokban a sikerről
A gyűjtés a kezdeti célt elér-

te, a bicentenáriumot nyitott 
ajtók mellett kezdte meg a te-
átrum. Ehhez pedig számos 
miskolci járult hozzá valami-
lyen formában. Eddig összesen 
14 millió 727 ezer forinttal se-

gítették a színházat. Nagyjából 
700-an adományoztak, köztük 
20 cég tett felajánlást. Tartot-
tak nagyobb gyűjtőakciókat 
is. A Mackó Mama Kuckó-
ja által szervezett Jótékonysá-
gi Mackóvásár bevétele csak-
nem negyedmillió forint volt. 
A Miskolci Road Cycling Club 
(MRCC) akciója több mint fél-
millió forintot hozott a szín-
háznak. A Népkerti Vigadó 
jótékonysági vacsoraestjének 
egy részét is a teátrum megse-
gítésére ajánlották fel, emellett 
a Barkland Pincészet 200 pa-
lack egyedi címkével ellátott 
bort adományozott. Az adventi 
jótékonysági vásárból befolyó 
összeg is az intézmény szám-
lájára került, ami tételesen 200 
ezer forintot jelent. Ez azonban 
a sikersztorinak csak az első 
felvonása volt.

BÁJER MÁTÉ

Siker volt a gyűjtés első felvonása

Aki továbbra is szeretne segíteni a családnak, itt megteheti:

Számlaszám:  

Supersum Alapítvány K&H BANK 10402764-50526972-78881008

IBAN: HU72 10402764-50526972-78881008

Swift kód OKHBHUHB

Közlemény: szilveszteri tűz

Második felvonás
– Csakis a legmélyebb hála nyelvén beszélhetek az adománygyűj-
tésről. Fantasztikus érezni azt a szeretetet, amit a miskolciak táplál-
nak a színházuk iránt – fejtette ki gondolatait Béres Attila szerkesztő-
ségünknek, hozzátéve, erre a szeretetre az elkövetkező időszakban is 
szükség lesz. – Ez a köszönetnyilvánítás helye, nem a kérésé, ám to-
vábbra is nagyon nehéz a helyzetünk. Az adományoknak hála, ebben 
a hónapban ki tudjuk fizetni a számláinkat, sőt, talán a következőben 
is, de a színház jövőbeni működtetése még mindig komoly kihívás 
elé állít minket, ezért bármilyen mértékű támogatást örömmel foga-
dunk. Jó lenne, ha az a féltő szeretet, amit a miskolciak tanúsítottak 
felénk az utóbbi hónapokban, továbbra is kísérné a munkánkat – ár-
nyalta a helyzetet a direktor.

Béres Attila színházigazgató. 
Fotó: Mocsári László Nem pihen a pedagógustársadalom. Fotó: Mocsári László
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Miskolchoz, illetve a megyéhez kötődő két hírességet, Farkas 
Bertalan űrhajóst, nyugalmazott dandártábornokot és Jó-
nyer István négyszeres világbajnok asztaliteniszezőt avatták 
vitézzé a közelmúltban ünnepélyes keretek között a fővárosi 
Ferences templomban.

Az egy évszázadra visz-
szatekintő Vitézi Rendbe 
tartozni nagy rang, tagjai 
között több kiemelkedő sze-
mélyiség található, akik to-
vábböregbítették hazájuk 
hírnevét. Márpedig Farkas 

Berci és Jónyer István évti-
zedek alatt világszerte mél-
tóan képviselte hazánkat, 
dicsőséget szereztek a ma-
gyarságnak, sokat tettek az 
ország hírnevének növelésé-
ért. Farkas Berci lapunknak 

elmondta, óriási elismerés a 
Vitézi Rendhez tartozni.

– Ha egy ember munká-
ját elismerik, mindegy mikor 
kapja a kitüntetést, ami egy-
ben elkötelezettséget is jelent. 
Elkötelezettség mindörökre a 
hazáért, a nemzetért, bár úgy 
gondolom, e szerint éltem, 
élek ifjú korom óta. Mindig 
büszke voltam a magyarsá-
gomra, és a világűrben is min-
dig meghatódtam, amikor na-
ponta többször átsuhantam 
Magyarország, és főleg szű-
kebb hazám, Észak-Magyar-
ország felett – tette hozzá.

Jónyer István is hasonlóan 
fogalmazott: – Nagyon nagy 
megtiszteltetés ennek a rend-
nek a tagja lenni.

Én is minden világver-
senyen, minden földrészen 
igyekeztem méltóan képvi-
selni a hazámat, és azon be-
lül szülőhelyemet, Miskolcot, 
és amikor a dobogó tetején 
nekem vagy a csapatunknak 
szólt a magyar himnusz, soha 
sem bírtam ki könnyek nél-
kül. Átsuhantak rajtam ilyen-
kor gyerekkorom élményei, a 
miskolci szép emlékek, ame-
lyek mind a mai napig éltet-
nek…

TEMESI

Éltető számukra a szülőföld emléke
Becslések szerint több száz-
ra rúghat a számuk, bel-
területi fegyverhasználati 
engedély híján ládacsap-
dákkal igyekeznek befogni 
a vaddisznókat.

Városszerte több helyről je-
lezték már az ott élők, hogy 
vaddisznókat észleltek. Az ál-
latok egyre bentebb merész-
kednek, és már nemcsak éjjel, 
hanem nappal is fel-feltűnnek 
kisebb-nagyobb csapatokban, 
elsősorban olyan helyeken, 
amiknek közelében erdős, bok-
ros területek találhatók. Gon-
dozott, ápolt telkeket túrnak 
fel, a drótkerítés sem akadály 
számukra, könnyedén átrág-
ják magukat rajta Kiss Tibor el-
mondása szerint. Ő az a vadász, 
akivel szerződést kötött az ön-
kormányzat, hogy koordinálja 
a belterületen megjelenő vad-
disznók gyérítését, befogását.

Tőle megtudtuk, hogy négy 
ládacsapdát helyeztek ki Mis-
kolcon, ezeket napi szinten 
ellenőrzik. A vadak befogá-
sát ingyen végzik, lokálpatri-
ótaként próbálnak a miskol-
ciaknak segíteni. Elmondta, 
lőfegyvert lakott területen 
belül csak az a vadász hasz-

nálhat vad kilövésére, akinek 
azt a városi rendőrkapitány-
ság – előzetes kérelem után – 
engedélyezte. Ilyen belterületi 
fegyverhasználati engedélyt 
tavaly májustól nem adtak ki 
Miskolcon, ezért alkalmazzák 
a ládacsapdás módszert.

– Amíg engedélyezték a 
fegyverhasználatot, volt olyan 
év, hogy közel százötven vad-
disznót lőttek ki a városban 
– tette hozzá. De rámutatott 
arra is, hogy a vadászok szá-
mára óriási felelősséggel és 
kockázattal jár az éles lőszer 
használata lakott területen.

Becsléseik szerint egyéb-
ként több száz vaddisznóról 

beszélhetünk Miskolcon. A 
vadász tapasztalatai szerint 
az erdőkből szinte eltűntek 
a vaddisznók az afrikai ser-
téspestis pusztítása miatt, a 
belterületi állomány azon-
ban jelentős: Miskolctapol-
ca, Görögszőlő, Lyukóvölgy, 
Komlóstető érintett legin-
kább, de például az Avasi ki-
látónál is láttak már vonuló 
kondákat.

Figyelmeztetett: ha lehet, 
kerüljük el őket, és jelentsük 
be az észlelést a Miskolci Ön-
kormányzati Rendészetnél, 
az önkormányzatnál vagy a 
rendőrségen.

KUJAN ISTVÁN

Csapdába csalva gyérítik a vaddisznókat

Csak a ládacsapdás módszer alkalmazható. Fotó: Mocsári L

Farkas Bertalan és Jónyer István

Komoly gondokat okozhat a 
mezőgazdaságban az enyhe 
tél. Vármegyénkben meg-
dőlt a melegrekord január 
5-én, Diósgyőrben 12.6 fo-
kot mutattak kora délután a 
hőmérők.

Hetek óta tart az évszakhoz 
képest enyhe, már-már tava-
szias időjárás az országban. 
Ami azonban az emberek szá-
mára kedvező, a mezőgazda-
ságban nagy problémát okoz, 
de például a miskolci jégpályát 
is hamarabb kell majd bezár-
ni emiatt – derült ki a Miskolc 
Televízió Híradójának, a Mis-
kolc Mának az összeállításából.

A gazdáknak a nyári aszály 
már így is súlyos problémát 
okozott, ezért különösen fon-
tos lenne, hogy januárban 
megérkezzen a hóesés, hiszen 
az pótolná a vízhiányt. A Hír-
adónak nyilatkozó kertész sze-
rint, ha továbbra is marad az 
enyhe tél, az komoly gondokat 
okoz a mezőgazdaságban.

– Ez az enyhe időjárás plusz-
kiadást fog jelenti, mert a ro-
varkártevők elszaporodnak, és 
a növényzet is nem tudja, hogy 
mit csináljon, mert hát, ha a 
vegetáció elindul, a nedvkerin-
gés, ha egy hideg jön, akkor pe-
dig meg fog fagyni – mondta 
el Bodnár Imre, a Crops Mező-
gazdasági Kft. kertésze.

Bodnár Imre szerint a legna-
gyobb gondot a késői fagy okoz-
hatja majd, hiszen így az idei ter-
més jelentős része megfagyhat.

A miskolci jégpályán január 
5-én délben 8 fokot mutatott a 
hőmérő. A jó idő szemmel lát-
hatóan vonzza a sportolni vá-
gyókat, a szokatlanul meleg idő-
járás azonban nem csak a város 
szabadidőközpontjának üze-
meltetésében okoz gondokat – 
mondta el a Miskolc Városi Sza-
badidőközpont igazgatója

– Hőmérséklet szempontjá-
ból most tavasz van, nem tél. 
Ha itt mondjuk tíz fokkal hide-
gebb lenne, annak nem örülne a 
lakosság, mi viszont igen, mert 
tovább tudnánk nyitva tartani 
a kettes pályát – mondta el Egri 
István, aki hozzátette, ha tartó-
san enyhe marad a hőmérséklet, 
félő, hogy korábban kell majd 
zárniuk, annak pedig nem fog-
nak örülni a korcsolyázás szerel-
mesei. Azok sem, akik az enyhe 
időnek amúgy örülnének.

Márpedig a meteorológusok 
szerint marad az enyhe időjá-
rás, a hóesés pedig szinte telje-
sen kizárt az elkövetkezendő tíz 
napban, és az előrejelzések sze-
rint egyelőre biztos nem várha-
tó hőmérséklet-csökkenés sem.

Kovács Attila, az Országos 
Meteorológiai Szolgálat mis-
kolci meteorológusa a minap.
hu-nak elmondta, a statiszti-
kák szerint január elején szo-
kott a leghidegebb lenni az 
évben, ez az időjárás azonban 
most rácáfol erre.

– Alapvetően marad az 
enyhe időjárás, frontok jön-
nek-mennek fölöttünk. Ezek 
majd kedden hoznak jelentő-
sebb csapadékot, de hó egye-
lőre nem várható egyáltalán, és 
úgy néz ki, a következő tíz nap 
során sem várható komolyabb 
lehűlés – hangsúlyozta a szak-
ember.

Kovács Attila hozzátette, 
az utóbbi három év is enyhe 
időjárással indult. Legutoljára 
igazi téli hideg 2017-ben volt, 
akkor mínusz tizenöt fokos 
hőmérsékletet mértek a mete-
orológusok.

Az OMSZ beszámolói sze-
rint egyébként az ország nyu-
gati vármegyéiben még mele-
gebb van, ott nem ritka a 18-19 
fokos hőmérsékleti csúcs sem, 
az új év első két napjában meg-
dőlt az országos melegrekord 
és ahogyan a térségünkben, 
úgy országosan sem várható 
komolyabb lehűlés a követke-
ző időszakban.

MISKOLC TV/TAJTHY ÁKOS

Tavaszias az időjárás télen is

Akár már most is palántázhatnánk. Fotók: Mocsári László

A változás a miskolci 
nyelv iskolákat is draszti-
kusan érinti. Egy középfo-
kú, komplex nyelvvizsgá-
ért most nagyjából 40-45 
ezer forintot kell fizetni. 
Ez 20 százalékos emelke-
dést jelent a korábbi árak-
hoz képest. A nyelvvizsgá-
zók számának csökkenése 
már most tapasztalható.

A Miskolc Televízió által 
felkeresett Belvárosi Nyelvis-
kola és Képzési Központban 
jelenleg 100-150 diák tanul 
valamilyen idegen nyelvet. A 
létszám egyelőre nem csök-
kent, a nyelvvizsgára jelent-
kezőké viszont jelentősen. 
Többek között azért, mert a 
téli időszakban továbbemel-
kednek a vizsgadíjak.

– Nálunk kétfajta nyelv-
vizsgát lehet tenni. Mind a 
két nyelvvizsgaközpont eme-
li a vizsgadíjakat. Az egyik 
már az év elejétől drágább 
lett, ott 20%-os emelés tör-
tént, ami a jelen helyzetben 
reális. A másiknál a februári 
vizsgaidőpontig még válto-
zatlan a vizsgadíj, viszont ők 
is tervezik az emelést. A mér-
téke még nem ismert, de je-
lentős változással számolunk 
az eddigiekhez képest – nyi-
latkozta Karsza Péterné Sza-

lánczi Beáta, az oktatási in-
tézmény ügyvezetője.

A jelentkezők száma azon-
ban nem csak emiatt csök-
ken. A helyzeten tovább ront, 
hogy tavaly decemberben 
elfogadta a parlament a fel-
sőoktatási törvény módosí-
tását, amely kimondja, hogy 
a nyelvvizsga megszerzése 
nem központi feltétele a ta-
nulmányok lezárásának és a 
diploma átvételének.

– Ez természetesen elég 
fájdalmasan érint minket, 
hiszen a nyelvtanulók nagy 
része azért érkezett hozzánk, 
hogy felkészüljön a nyelv-
vizsgára, vagy már kifejezet-
ten a vizsgára jelentkezett 
azzal a céllal, hogy a diplo-
májához vagy a továbbtanu-
láshoz nyelvvizsgát szerez-
zen – mondta Karsza Péterné 
Szalánczi Beáta.

Az ügyvezető hozzátette, 
várják az első konkrét szabá-
lyozások megjelenését. Arra 
számítanak, hogy a kereset-
tebb, nevesebb egyetemek, 
főiskolák továbbra is meg-
követelik majd a nyelvvizs-
gákat. Hiszen a tapasztalatok 
szerint egy vagy akár több 
nyelv középfokú ismerete 
nélkül egy szakmában helyt-
állni nem egyszerű.

MN

Jelentősen drágulnak 
a nyelvvizsgadíjak 



Hogyan lehetséges, hogy 
boldogan, nagyobb ráhatás-
sal, hatékonyabb döntésho-
zatalokkal teljenek a min-
dennapjaink? Semmi más, 
csak az, hogy önmagunk leg-
jobb formáját hozzuk helyes 
önértékelés mellett. Mond-
hatnám azt is: az önismeret 
is éppen olyan fontos izom-
csoport, mint a többi – ezért 
fontos erősítenünk. Hogyan?

Az önismeret, a tudatos élet-
vitel hozzásegít bennünket ah-
hoz, hogy hatással legyünk 
önmagunk és mások életére, 
szélesebb perspektívában lás-
suk az összefüggéseket, illetve 
kapcsolataink is stabilizálódja-
nak. Ahogy fejlődik és mélyül 
önmagunk ismerete, úgy vá-
lunk képessé egyre jobban arra, 
hogy nemcsak cselekedetein-
ket és gondolatainkat, de érzel-
meinket is górcső alá vesszük 
egyes helyzetekben. Amikor 
tudatosan élünk, akkor objektí-
ven tudjuk értékelni önmagun-
kat, az érzelmeinket, továbbá 
képessé válunk arra, hogy meg-
halljuk – megértsük, mások 
hogyan látnak bennünket. Bár 
ritka készség, annál fontosabb, 
hiszen sokszor ragadnak el 
bennünket érzelmi hullámok, 
és hozunk hirtelen döntéseket, 

melyeket később megbánunk. 
Az önismeret fejlesztésével 
ezek a kellemetlen helyzetek 
elkerülhetők, megelőzhetők és 
hatékonyan áthidalhatók.

Amikor befelé nézünk, felis-
merjünk értékeinket, erőssége-
inket és fejlesztendő képessé-
geinket, valamint tudatosabbá 
válunk viselkedésünkben is. 
Képessé válunk arra, hogy azo-
nosítsuk, milyen hatást gyako-
rolunk másokra. Ha tisztában 
vagyunk azzal, mások hogyan 
látnak bennünket, empatiku-
sabbá válunk azokkal szem-
ben, akik más értékeket kép-
viselnek, akik másként látják 
a világot. Boldogabban és ki-
egyensúlyozottabban éljük 
meg a mindennapok mélysé-

geit és magasságait, a kapcsola-
taink pedig közben erősödnek.

Számos más előnye is van: 
energiát szabadít fel, mely által 
eredményeink és hatékonysá-
gunk is növekszik. Döntéseink 
biztos tudáson alapszanak és 
képesek vagyunk következmé-
nyeikért felelősséget vállalni. Vi-
lágosan és tudatosan kommuni-
kálunk, valamint lehetővé válik 
számunkra, hogy több szem-
pontból is megértsük a folyama-
tokat. Az önismeret megszaba-
dít az előítéletektől és a bennünk 
bujkáló feltételezésektől, hiszen 
az itt és most nyer értelmet. Ér-
zelmeinket felismerjük, meg-
nevezzük, de képesek vagyunk 
kontrollálni is őket, kapcsolata-
inkat ezáltal jobbá tudjuk for-

málni. A stabilitás, a döntéshozó 
képesség pedig egyenes arány-
ban csökkentik a stresszt.

Fontos, hogy meg tudjuk kü-
lönböztetni a nyilvános és pri-
vát öntudatot. Míg a nyilvános 
számára fontos, hogyan jelenik 
meg a társadalom szemében, 
igyekszik normáinak megfelelni 
és társadalmilag elfogadhatóan 
viselkedni - persze a saját szem-
üvegén át. Ilyenkor fennáll annak 
a veszélye, hogy rengeteg energiát 
fordít arra, hogy mások hogyan 
látják és arra is, vajon mit gondol-
nak róla. Utóbbi ezzel szemben 
képes nemcsak felismerni, de re-
flektálni is megéléseire. Érzései-
ket, tapasztalataikat és a kiváltott 
reakciókat meg tudja nevezni.

Az önsimeret egy folyama-
tos utazás, melyben egyre job-
ban megismerjük önmagunkat, 
érzéseinket, vágyainkat. Ebben 
a folyamatban nem a cél a fon-
tos, hanem önmagunk minél 
jobb megismerésére való tö-
rekvésünk. Akár azt a kérdést is 
megfogalmazhatjuk eközben: 
merre menjek, hogy önmagam 
legjobbja legyek végül.

GALLAI JUDIT
COACH

INFO.GALLAIJ@GMAIL.COM
WWW.GALLAIJUDIT.COM
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Személyiségedzés önismerettel
A DK törvényjavaslata, 
hogy a magyar egyetemek 
visszakerülhessenek az 
Erasmus programba.

Törvénnyel tiltaná be a 
Demokratikus Koalíció 
(DK), hogy állami vezetők és 
hivatalban lévő képviselők 
helyet kaphassanak az ala-
pítványi irányítású egyete-
mek kuratóriumaiban – adta 
hírül közleményében a párt 
miskolci szervezete. Azért 
jutott erre a döntésre a DK, 
mert sajtóértesülések sze-
rint az EU 21 magyar egye-
temet zárt ki – többek között 
a Miskolci Egyetemet is – az 
Erasmus programból amiatt, 
hogy ezeket az Orbán kor-
mány fideszes politikusok 
vezette alapítványokba szer-
vezte ki. Hegedűs Andrea, a 
DK miskolci országgyűlé-
si képviselője felháborító-
nak tartja azt, hogy miskol-
ci egyetemisták és oktatók 
lássák kárát annak, hogy a 
magyar kormány semmibe 
veszi az EU jogállamisági 
határozatait. Olyan progra-
moktól eshetnek el a miskol-
ci egyetemisták és oktatók, 
mint például az Erasmus +, 
ahol tavaly csaknem 8800 
diák és 4000 felsőoktatási 
dolgozó kapott lehetőséget 
arra országosan, hogy kül-
földön képezze magát.

– Az Európai Bizottság már 
2021-ben és 2022 őszén is je-
lezte: nincs rendben az állami 
egyetemek fideszes alapítvá-
nyokba űzése, és nem látnak 
garanciát arra, hogy a kiszerve-
zett egyetemek átláthatóan gaz-
dálkodnak majd a rájuk bízott 
vagyonnal – írja a közlemény, 
megemlítve azt is, hogy az in-
tézmények több száz milliárd-
nyi közpénztámogatást kaptak. 

Ebből futja jól megfizetni pél-
dául a Miskolci Egyetem ku-
ratóriumának elnökét, Varga 
Judit igazságügyminisztert és 
a grémium tagjait, köztük Ve-
res Pál polgármestert: ők ketten 
ugyan azt ígérték, nem veszik 
föl a pénzt, de tavaly nyáron 
már kéthavi összeget utaltattak 
a számlájukra (2,8 és 2,4 millió 
forintot). A többiek tiszteletdíja 
– 2020 augusztusától számol-
va – jóval meghaladta már a 
20 milliót. Az EB egyik feltétele 
volt, hogy a kormány szüntesse 
meg a jelenlegi helyzetet – fűzte 
hozzá Hegedűs Andrea.

– Orbán Viktor semmit nem 
tett, ennek pedig most súlyos 
következményei vannak: 21 
magyar egyetem marad ki az 
Erasmusból, a döntés pedig 
akár a cserediákprogramot is 
érintheti. A Demokratikus Ko-
alíció törvényjavaslatot nyújt 
be azért, hogy a magyar egye-
temek visszakerülhessenek az 
Erasmus projektbe. A DK tör-
vényjavaslata megtiltja, hogy 
az alapítványi irányítású egye-
temek kuratóriumaiban állami 
vezetők és hivatalban lévő kép-
viselők kaphassanak helyet, ez-
zel pedig elhárul az összefér-
hetetlenség. Láthatóan mára a 
DK és az Árnyékkormány je-
lenti az egyetlen reményt arra, 
hogy a magyar hallgatók to-
vábbra is biztosan részt vehes-
senek a legsikeresebb európai 
programban – summáz a köz-
lemény. 

DK törvénymódosítás 
az Erasmusért

Az eddigi enyhe tél megkönnyítette a miskolctapolcai Csó-
nakázó-tó iszaptalanítását, így a napokban végezhetnek 
is azzal a szakemberek. De már a többi munkálatnak sem 
kell sok – a fejlesztések rövidesen egybeérhetnek.

Mint ismert: a város egyik 
leglátogatottabb turisztikai 
övezetének komplex fejlesz-
téséhez tavaly márciusban 
láttak hozzá. Akkor azt tűzte 
ki célul a városvezetés, hogy 
a „Zöld város kialakítása 
Miskolc-Tapolca akcióterü-

leten” című projekt részeként 
a Csónakázó-tó és az ahhoz 
kapcsolódó sétányok, a ta-
polcai őspark jelentős része, 
a terület víz-, szennyvíz- és 
csapadékvíz-csatornái, il-
letve elektromos hálózata is 
megújul majd. Mindemellett 

a tervek között szerepelt még, 
hogy új pavilonokat és utca-
bútorokat is kap a település-
rész. Ottjártunkkor Kovász-
nai-Szász Gergely ügyvezető 
a tárgyalt munkálatok utol-
só fázisáról számolt be: esze-
rint január 13-án hozzálát-
nak a tó leeresztéséhez, hogy 
olyan kisebb karbantartói 
munkákat is el tudjanak vé-
gezni, mint a zsilipek hely-
rehozatala. A polgármesteri 

hivatal pályázati főosztályá-
nak vezetője, Miklós Viktor 
megjegyezte: a tervek szerint 
tavasz elejére mindennel vé-
gezni fognak, ám amennyi-
ben a rövidesen elkészülő 
ütemterv mégiscsak csúszást 
jelezne előre, a nyár bekö-
szöntéig akkor is bizonyosan 
visszakapjuk a jól megszo-
kott, jóllehet újdonságokkal 
gyarapított területet.

BÓDOGH DÁVID

Biztató jelek: Tapolca újjáéled tavaszra

JEGYZET

Sosem volt erősségem a ké-
mia, a vegyértékek kiszámolá-
sa máig is gondot okozna. Így 
aztán a hatvanas években sür-
gősen korrepetálásra szorul-
tam. Emlékszem, Varga Rudi 
barátommal, osztálytársam-
mal együtt baktattunk fel a 
pompásan virágzó, japán cse-
resznyefák árnyékában a Der-
kovits utca derekáig, dr. Eis-
ner Rudolfné tanárnő házáig. 
Akkoriban a páros oldalon, a 
művésztelepi sorházaktól puc-
cos villák sorjáztak, a páratla-
non viszont még akkor nőttek 
ki a száz négyzetméteres, úgy-
nevezett Kádár-kockák. Kitűnt 
a kontraszt. Főleg a domb tete-
jén hosszan terpeszkedő, kúriá-
nak beillő, nagy ház. Az éppen 
most dobra vert, kastélynak 
tetsző régi épület nem volt ott 
a múlt század derekán. Jóma-
gam pedig sokáig hittem, hogy 
ez a zölddel benőtt, titokzatos 
ház a környék első földbirtoko-
sáé lehetett.

Korábban, a hatvanas évek-
ben aligha gondoltam, hogy 
magam is ebbe az utcába költö-
zöm. Egy, a családomnak ked-
vére való, félkész, félbehagyott 

ház, és a kedves szomszédok 
biztatására vásároltuk be ma-
gunkat ebbe az idilli környe-
zetbe. Nem is sejtve, korábban 
az elhagyatott épület alagsorá-
ban betörök rejtőzködtek, ezért 
örültek annyira a környékbeli-
ek a költözésünknek. Minden-
nek immár lassan fél évszáza-
da lesz, s jómagam kezdetektől 
kutattam, mi is lehetett a vi-
lágháború előtt ezen a ma már 
tipikus belvárosi környéken. 
Gyerekként még gyakran elvil-
lamosoztam a kórházig, de ak-
koriban a főút menti épületek 
mögött még csak olyan belterü-
leti ligetek látszottak.

A minap dr. Nyitray Dániel 
Rafael mérnök örömteli meg-
lepetésemre nosztalgiázott a 
Művésztelepről. Mesélte, gyer-
mekkorától – rövid megszakí-
tásokkal - itt lakik. Az ötvenes 
évek elején, amikor édesapjá-
val, Nyitray Dániel szobrásszal 
Szabadkáról visszatértek, ők is 
a sarkon álló, cifra házba köl-
töztek. Abba az épületbe, amely 
korábban az első miskolci zsidó 
kórház volt, majd később egri 
vízgyógyintézetként szolgált 
ideg- és reumás betegeknek.

Mellettük lakott még Kó-
czián József, Meilinger Dezső, 
Debreceni Kálmán festőmű-
vészek és Váradi Sándor szob-
rász. A szomszédos telken volt 
a szobrászathoz nélkülözhetet-
len agyagraktár, azon túl pe-
dig végeláthatatlanul szőlő- és 
gyümölcsültetvények húzód-
tak. Még egy apró kuckó sem 
állt ott. S az ültetvényt nem is 
akárki, zömében Berzi Sándor 
és családja birtokolta és művel-
te. Arról voltak ismertek, hogy 
a Búza tér környékén egy nagy 
csemege- és fűszerboltot üze-
meltettek.

A kis Dániel barátaival bejá-
ratos volt ebbe a kertbe, a kör-
nyékbeli gyermekeknek ez egy 
csodálatos játszótér volt. Berzi 
úr figyelmeztette őket: nyugod-
tan mezgereljenek, de a már a 
fán zacskóba csomagolt körték-
hez ne nyúljanak. A stanicliba 
göngyölt gyümölcsök féregmen-
tesek maradtak, és ezeket a ked-
ves vásárlóiknak tartogatták, 
ajándékozták. Akkoriban még 
ilyenek voltak a kereskedők.

Egy biztos, az ötvenes évek 
derekáig a ma művésztelep-
nek tartott domboldal egy óri-

ási természetvédelmi terület 
lehetett. Talán nem véletlenül 
a város legjobb építészei vala-
mennyi maguknak tervezett 
társasházat ide, a Derkovits 
utca végébe álmodtak meg. 
Úgy, hogy egyben már csöndes, 
nyugalmas zsákutcává is tették. 
A paradicsomi állapotoknak 
az avasi lakótelep megépítése, 
majd a sokat vitatott Szabad-
ságharc utca beillesztése vetett 
véget, tudni lehet, ez az átjáró 
valamikor csak a Vécsey kö zig 
tartott. Kellett ám egy rövid, 
gyors köldökzsinór a lakótelep 
és a belváros közé.

Persze már ezt megelőzően 
az ország legnagyobb mecé-
nása stúdiólakásokat, műter-
meket húzott fel a valamikori 
vízgyógyászati épület, a festők 
és a szobrászok egykori inku-
bátorháza után. Jóval az után, 
hogy az itteni kertekből már 
régen elvesztek a staniclis gyü-
mölcsök. Mára pedig az egye-
dülállóan virágzó japán cse-
resznyefák is csak hébe-hóba 
emlékeztetnek arra a régen volt 
világra, amely biztosan örökre 
elmúlt…

SZÁNTÓ ISTVÁN

Tabuk voltak a staniclis körték

Nemcsak az izmokat kell erősíteni, az önismeretet is. Fotó: pixabay.com

Ég és föld. Első rápillantásra is óriási a kontraszt a két felvéte-
len megörökített állapotok között. A felső fotón az látható, ho-
gyan nézett ki a miskolci polgármesteri hivatal ügyfélterének 
alagsora 2019 októberében. Elszomorító a látvány: bútorhal-
mazok összevissza dobálva. Magáért beszél az alsó kép ren-
dezettsége, ilyenné varázsolódott 2023 januárjára a polgár-
mesteri hivatal ügyfélterének alagsora. Fotó: MN
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„Túl sok az árnyék ebben a városban, ezért döntöttem úgy, 
hogy a fényről fogok írni. Miskolc ezernyi titkát csak elhul-
lajtotta az emlékezet, hogy egyszer újra megtaláljuk őket. 
Amint felemeljük és markunkban tartjuk, máris fényesed-
ni kezdenek” – írja Miért Miskolc? című kötetében Fedor 
Vilmos. A lokálpatrióta 63 válaszban indokolja meg, hogy 
miért szereti Miskolcot.

Ha ma valaki felmegy a Vö-
rösmarty utca végén találha-
tó vasúti hídra, gondoljon arra 
a kisfiúra, aki egykoron órá-
kig a vaskorlátra támaszkodva, 
szemeivel kitartóan fürkészte 
a sínek távolba szaladó ezüstös 
kígyóit, mozdonyvezető apja ér-
kezését várva.

A híd közepén egy apró, vé-
kony legényke állt mereven, ha-
lált megvető bátorsággal, de 
minden ízében remegve. Be-
borította a füst, a korom, a víz-
gőz, de ő kitartón állt. Amikor a 

gépszörny tovarobogott, ujjaival 
visszatolta orrán vékony keretes 
szemüvegét a helyére, és kézfe-
jével végigsimított maszatos ar-
cán, egybefűzve a korom, a gőz s 
az izgalom néhány könnycsepp-
jének apró csíkjait. Ez jó volt! – 
nyugtatta hevesen dobogó szívét 
– Megvárok még egyet!”

Ugyanez a borzongató, féle-
lemmel teli boldogság futott vé-
gig rajta, amikor néhány nap 
múlva szigorú apja, akitől bi-
zony félt is, pödört egyet ba-
juszán, s megfogta vállát: – No, 
fiam, készülj! Ma magammal 
viszlek a mozdonyra. Szokatlan 
volt ez apjától. Szemében még 
mintha valami huncut mosoly-
félét is látott volna, pedig eddig 
mindig csak szomorúságot, el-
keseredettséget vagy érthetetlen 
keménységet, belenyugvó hi-
degséget sugároztak azok a sö-
tét, fekete szemek. Lőrinc sokféle 
módon próbált már apja kedvé-
ben járni, hiszen nagyon büszke 
volt apjára. Egészen elképesztő-
nek tartotta a maga alig hatesz-
tendős eszével, hogy édesapja 
irányítja, vezeti azokat a hatal-
mas gépszörnyeket, melyeknek 
hangja, füstje s hidakat is meg-
remegtető ereje annyiszor elva-
rázsolta már.

Az út csodálatos volt, 
Lőrinc nézte a tovasuhanó tá-
jat, néha behunyta szemét, s 
úgy érezte, már nem is a föl-
dön zakatolnak, hanem va-
lahová a felhők fölé, az égbe 
visz a csillogó sínpár. Közben 
látta, ahogy apja fáradhatatla-
nul igazítja a csöveket, muta-
tókat ellenőriz, rakja a szenet 

a soha jól nem lakó kazánba, 
a szemből érkező vonatok ve-
zetőinek int, s gyakran törli 
egyre izzadó homlokát, arcát, 
ami egyre kormosabb, egyre 
fáradtabb.

A hazafelé tartó úton las-
san sötétedni kezdett, s mire a 
miskolci pályaudvar széléhez 
értek, már öreg este lett. Fá-

radt arcú apja cinkos mosoly-
lyal nézett fiára.

– No, fiam, jó volt-e? – kér-
dezte.

– Nagyon! – sóhajtott a kis 
Lőrinc, mert a nagy élmények 
súlya alatt több nem jött ki a 
torkán.

– Hát, akkor adjuk meg a 
módját! – mondta titokzato-

san apja, és zsámolyostól köze-
lebb húzta fiát a gömbök, titkos 
emeltyűk, fogantyúk birodal-
mához, s az egyik apró kezet az 
indítókarra tette, a másik apró 
kézbe pedig beillesztette a duda 
húzóját. És amikor felvillant a 
zöld jelzés, a kislegény kihúzta 
magát, büszkesége minden ere-
jével elforgatta azt a hatalmas 
kart, utána pedig lendületesen 
meghúzta a dudát. Nem is érez-
te apja segítő támogatását, csak 
azt, hogy mindezt ő csinálta, ő, 
teljesen egyedül. A felharsanó 
vonatfütty pedig világgá kiáltot-
ta, hogy ezt a vonatot nem más, 
mint ifjabb Szabó Lőrinc vezeti.

FEDOR VILMOS

Miért Miskolc? 56. – A költő mozdonya 

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

Közlemény
A Külön Kezelt Intézményeknek és az Egyéb felhasználóknak január 1-jétől jelentősen 
csökkennek a távhőszolgáltatás díjtételei.

2022. december 28-án jelent meg az energiaügyi miniszter azon rendelete, mely mó-
dosította a Külön Kezelt Intézmények távhőszolgáltatás hatósági hődíját 2023. 01. 01. 
hatállyal.

A lakossági felhasználók távhő szolgáltatásra vonatkozó hatósági díjtételei nem 
változtak, maradnak a 2014. október 1-jétől érvényes díjtételek.

A külön kezelt intézmények (például: önkormányzati intézmények, óvodák iskolák, 
kórházak, egyetem stb.) távhőszolgáltatásra vonatkozó hatósági díjtételei az aláb-
biak szerint változtak. Az alapdíjban nem történik változás, a hődíj 44 százalékkal, a 
vízfelmelegítési díj ára 42 százalékkal csökken.

• alapdíj: 528,36 Ft/lm3/év+5% áfa – változatlan
• alapdíj: 15 539 809 Ft/MW/év+5% áfa – változatlan
• hődíj: 30 825 Ft/GJ+5% áfa összegről 17 351 Ft/GJ+5% áfa összegre csökken
• vízfelmelegítési díj: 7297,36 Ft/m3+5% áfa összegről 4198,34 Ft/m3+5% áfa összegre 

csökken

Az egyéb felhasználók távhőszolgáltatásra vonatkozó díjtételei esetén az alapdíjak 
szintén nem változnak, a hődíj ára itt 54 százalékkal, a vízfelmelegítési díj pedig 59 szá-
zalékkal kerül kevesebbe január 1-jétől. 

• alapdíj: 528,36 Ft/lm3/év+5% áfa – változatlan
• alapdíj: 15 539 809 Ft/MW/év+5% áfa – változatlan
• hődíj: 37 909 Ft/GJ+5% áfa összegről 17 351 Ft/GJ+5% áfa összegre csökken
• vízfelmelegítési díj: 10 241,91 Ft/m3+5% áfa összegről 4198,34 Ft/m3+5% áfa összegre 

csökken

A MIHŐ Kft. még decemberben tájékoztatta az egyéb felhasználóit arról, hogy 2023. 
január 1. napjától az egyéb felhasználóknak értékesített távhő díját a mindenkor hatá-
lyos Nemzeti Fejlesztési Minisztérium rendeletében meghatározott a külön kezelt intéz-
mények részére legmagasabb hatósági árnak minősülő összegéhez igazítja. 

Az új díjtételek a 2023. január 1-jétől kezdődő elszámolási időszaktól kerülnek alkal-
mazásra.

Hirdetés

Szabó Lőrinc 1900-ban szüle-
tett Miskolcon, az Újvilág utcá-
ban (ma Vörösmarty utca), és 
itt kezdte meg elemi iskoláját. 
Gyermekkora különleges él-
ménye nagybátyja, Géza bácsi 
Széchenyi utcai üvegezőboltja, 
ami számára varázslatos „Tün-
dérország” volt. Sok időt töltött 
szeretett nagyanyja Zöldfa ut-
cai házában is. Édesapja moz-
donyvezetőként dolgozott, a 
kis Lőrinc csodálattal szemlél-
te a nagy vasúti pályaudvart. 
1947-ben megjelent Tücsökze-
ne című verseskötetében egy 
egész ciklus szól szülővárosá-
hoz fűződő érzéseiről.

Szabó Lőrinc: Miskolc
Miskolcon többször laktunk. De alig
emlékszem rá... Tűzijáték vakít:
avasi ünnep? Egyszer egy hatost
kaptam egy nénitől! És villamost
ott láttam először, s – mint csöpp 
gyerek – óriási búzavásárteret.
S mit még? Majálist: lacikonyha, 
tánc!
Hogy bámultam a viccmondó ci-
gányt!
És látom a Szinvát is: a fa-híd
alatt, a mélyben, fáradt habjait
keskeny szenny-csík görgette me-
redek
házfalak közt; de a széles meder
hogy megtelt, mikor jött az áradás!
S a környéket: egy-egy kirándulás
néha ma is idéz benneteket,
kék-zöld mezők, Tapolca, tó, liget,
Miskolc határa... Szülővárosom,
sose lesz szemed kóbor fiadon?

Szabó Lőrinc a mai Vörösmarty utcában született

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a BMH 
Nonprofit Kft. a kidobott fenyőfák begyűjtését január hónapban 
végzi. Családi házas övezetben a fenyőfák begyűjtése 
minden település esetén január végéig a vegyes hulladék 
gyűjtési napjain folyamatosan történik.  

Miskolc társasházi övezeteiben január hónapban még 
három alkalommal, 2023. január 14-én, 21-én és 28-
án történik a fenyőfák elszállítása. 

A hatékonyabb és gyorsabb munkavégzés érdekében 
kérjük a lakásszövetkezetek és társasházak képvi-
selőit, hogy a lakótársakkal egy helyre gyűjtsék 
össze a fenyőket. 

A dísz és talp nélküli fenyőfákat úgy kérjük a 
hulladékgyűjtő edényzetek mellé kihelyezni, 
hogy azok a közlekedést ne akadályozzák. 

Együttműködésüket köszönjük!

BMH Nonprofit Kft.
Levelezési cím:  
3510 Miskolc, Pf. 583.
Telefon: 06 21 3500 111
E-mail:  
ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Weboldal: www.bmhnonprofit.hu
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A fogyasztóvédelmi jog-
szabályok ismerete rend-
kívül fontos a karácsonyi 
ajándékvásárlások során 
is, hogy bármely probléma 
esetén, a jogaink tudatá-
ban tudjunk fellépni az 
eladónál.

A jelenleg fogyasztóként 
vásárolt termékekre szi-
gorúbb jótállási határidők 
és szabályok vonatkoznak, 
mint a korábbi években. A 
jótállás időtartama ugyan-
is egy, két vagy három év is 
lehet, attól függően, hogy 
mennyibe került a termék. 
A 10 000 forintot elérő, de 
100 000 forintot meg nem 
haladó eladási árnál egy 
év a kötelező jótállás, a  
100 000 forintot meghala-
dó, de 250 000 forintot el 
nem érő eladási ár esetén 
két év, míg 250 000 forint 
feletti eladási árnál három 
év a jótállási idő.

A szavatosság-jótállá-
si szabályozás új eleme, 
hogy a papíralapú mellett 
elektronikus jótállási jegy 
is adható. Ha a vállalkozás 
a jótállási jegyet elektroni-
kusan küldi, akkor azt leg-
később a termék átadását 
vagy üzembe helyezését 
követő napon köteles meg-
tenni. Az e-jótállási jegy 
e-mailben, letölthető doku-
mentumként, applikáción 
keresztül vagy akár a keres-
kedő honlapján regisztrált 
felhasználói fiókba küldve 
is eljuttatható a vevőhöz. 
Fontos, hogy az e-jótállási 
jegyet olyan formában kell 
biztosítani, amely a jótállá-
si határidő végéig garantál-
ja annak elérhetőségét, ol-

vashatóságát, 
például appli-
kációban vagy az online le-
töltési felületen.

A digitális kultúra fejlő-
désével párhuzamosan már 
az elektronikusan átadott 
számla is elfogadható jó-
tállási jegyként, ha tartal-
ma megfelel a jótállási jegy-
re vonatkozó előírásoknak 
is. Ebben az esetben akár 
egy telefonra vagy mobil-
alkalmazásba letölthető 
e-számlával is intézhetjük 
a meghibásodott termékek 
javíttatását.

A vásárolt termékeknél 
már nem kell megőrizni a 
csomagolást, mert az nem 
szabható feltételként a jó-
tállási jogok érvényesítésé-
hez.

A fogyasztó a kijavítás 
iránti igényét a vállalkozás 
székhelyén vagy bármelyik 
telephelyén bejelentheti, 
vagy a jótállási jegyen fel-
tüntetett javítószolgálat-
nál közvetlenül is eljárhat. 
Ezek közül bármelyik he-
lyen kötelesek bevenni a 
terméket javításra. Ha már 
a fogyasztási cikk első javí-
tásánál kiderül, hogy nem 
javítható, a vállalkozás kö-
teles azt nyolc napon belül 
kicserélni. Amennyiben 
ez nem lehetséges, akkor 
az ellenérték megfizetését 
igazoló bizonylat alapján 
az ott feltüntetett vételá-
rat kell nyolc napon belül 
visszatéríteni. Ugyanez a 
szabály vonatkozik arra az 
esetre is, ha 30 nap alatt 
nem javítják meg a készü-
léket.

DR. STRASSBURGER GYULA  
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Fogyasztói  
jótállási jogok

Hirdetés

Közeleg január 14-e, a 
BVSC otthonában esedékes 
első újévi bajnoki mérkő-
zés, amin egyébként sem 
lenne könnyű dolga a mis-
kolci vízilabdázóknak – ám 
a csapat helyzete váratlan 
okok miatt továbbnehe-
zedett, ugyanis személyi 
változásokról számolt be a 
klub sportigazgatója a Mis-
kolc Televíziónak.

– Kényszermegoldások-
hoz kellett folyamodnunk... 
– kezdte Bachner András, aki 
„összetettebb problémákról” 
beszélt az MVLC-nél.

Nikola Nikolovnál és Ste-
fan Porobicnál ugyanis rejtett 
sérüléseket tárt fel a részletes 
orvosi vizsgálat, így a klub 
megvált a játékosoktól.

Már ez sem lenne egysze-
rű helyzet, de fegyelmi okok 
miatt is kemény lépésre 
kényszerült az együttes.

– Házon belül kiderült, 
hogy komoly fegyelmi vét-
séget követett el Biros Barna, 
Csiszár Boldizsár pedig mel-
lé állt. Tőlük is meg kellett, 

hogy váljunk. Erre abszolút 
nem számítottunk, a 16-os 
keretből 12 játékosunk ma-
radt – tette hozzá a sport-
igazgató.

Ez pedig érezhető vál-
tozást jelent, hiszen elkez-
dődik egy szerda-szombat 
ritmus a bajnokságban. A 
távozókat részben sikerült 
pótolni, ugyanis Miskolcon 
folytatja majd egy fiatal bra-
zil tehetség és az Eger csa-
patától érkező kapus, Bögös 
Zsombor is.

MN

Nem kezdődik jól  
az év az MVLC-nél

Bachner András. Fotó: Mocsári 
László

Elképesztő győzelmet aratott Belgiumban a DVTK női ko-
sárlabdacsapata az Euroliga B-csoportjának 9. fordulójában, 
csütörtökön. A piros-fehérek remek szériát futnak mind a 
nemzetközi, mind a hazai porondon.

Száz diósgyőri szurkoló buz-
dítása előtt, fantasztikus han-
gulatú mérkőzést vívtak Völgyi 
Péter tanítványai a Kangoeroes 
Mechelen vendégeként. A diós-
győriek már az első félidőben is 
vezettek, de újabb győzelmüket 
a harmadik negyedben muta-
tott lehengerlő játékukkal ala-
pozták meg, a zárófelvonás már 

csak hab volt a tortán. A DVTK 
HUN-Therm ismét elképesztő 
teljesítményt nyújtva, majdnem 
száz pontot szerezve, megérde-
melten nyerte meg az összecsa-
pást 96-60 arányban.

Ezzel a nagyarányú és fontos 
diadallal ráadásul Völgyi Péter 
gárdája nagy lépést tett az Eu-
roliga negyeddöntője felé.

Kányási Veronika a lefújást 
követően büszkén nyilatkozott 
a csapatról.

– Az első félidőben a véde-
kezésünk még nem volt egy 
szinten a támadójátékunkkal, 
de a második félidőben szigo-
rítottunk rajta, és bedaráltuk 
az ellenfelünket. Nagyon szé-
pen köszönjük a „hazai pályát” 
a szurkolóinknak. Ünnepelni 
nem sok időnk marad, a munka 
nem áll meg, készülünk a Szek-
szárd elleni meccsre – mondta.

Völgyi Péter vezetőedző szerint 
is csapata elsősorban a védekezés-
nek köszönheti a győzelmet.

– Amíg a hazaiak az első fél-
időben összeszedték a szabad 

labdákat és bravúros kosarakat 
dobtak, addig szoros volt a mér-
kőzés. A második félidőben ke-
ményítettünk a védekezésünkön, 
és nagyszerű szurkolóink segít-
ségével, akik hazai pályát terem-
tettek nekünk Belgiumban, meg-
nyertük a találkozót – összegzett.

A hetet vasárnap 16:30-tól 
Szekszárdon, az egyik nagy baj-
noki rivális otthonában esedé-
kes rangadóval zárja majd a re-
mek játékkal, remek szériában 
lévő DVTK Hun-Therm. Majd 
jöhet az újabb Euroliga-rang-
adó a Sopron ellen, ezt a mér-
kőzést január 19-én, csütörtö-
kön 18:10-től rendezik meg a 
DVTK Arénában.                    MN

Mechelenben is remekeltek

Hazai pályán az olasz Schio csapatát is sikerült legyőzni. Fotók: Horváth Csongor

Női kosárlabdázóinkhoz kapcsolódó hír, hogy csütörtökön bejelen-
tették: a DVTK Arénában vívja februárban utolsó két mérkőzését a 
válogatott az Európa-bajnoki selejtezősorozatban. Székely Norbert 
szövetségi kapitány együttese február 9-én, csütörtökön, 5 órától Iz-
landot, három nappal később, vasárnap, 17:45-től pedig Romániát fo-
gadja Miskolcon. A magyarok négy meccs után két-két győzelemmel 
és vereséggel állnak a C-csoportban, és sikeres hajrával jó esélyük 
van arra, hogy csoportmásodikként kijussanak a kontinenstornára.
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FELHÍVÁS
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányza-

tának Közgyűlése az általa létrehozott kura-
tórium javaslatai alapján, Miskolc Város Napja 
(május 11.) alkalmából hagyományosan kitün-
tetéseket, díjakat adományoz.

A városban működő civilszervezetek, közös-
ségek, intézmények, gazdálkodó és egyéb szervezetek, szakmai szö-
vetségek, érdekképviseletek, egyházak, valamint magánszemélyek 
2023-ban is javaslatot tehetnek arra, hogy kik kapják az alábbi elis-
meréseket:

Miskolc város díszpolgára kitüntető cím,
Pro Urbe kitüntető cím,
Gálffy Ignác-életműdíj,
Herman Ottó tudományos díj,
Szemere Bertalan közéleti díj,
Szabó Lőrinc irodalmi díj,
Kondor Béla képzőművészeti díj,
Reményi Ede zenei díj,
Déryné színházi díj,
Miskolc Város Építészeti Alkotói díj,
Bizony Ákos kitüntető jogi díj,
Benkő Sámuel-díj,
Pedagógiai díj,
„Miskolc Város Turizmusáért" díj,
„Az év sportolója" díj,
„Miskolc Város Sportjáért" díj,
„A Civilek Támogatásáért" díj,
„Az Év Civil Szervezete" díj,
Pro Minoritate díj,
Nívódíj,
Az Egyetemért – A Városért díj 

A jelöléshez szükséges letölthető adatlap és a vonatkozó, többször 
módosított 38/2004. (XI. 10.) rendelet, valamint a vonatkozó adat-
kezelési szabályzat Miskolc Megyei Jogú Város honlapján az „Önkor-
mányzat által meghirdetett pályázatok” menüpont alatt megtalálha-
tó. (https://www.miskolc.hu/varoshaza/onkormanyzat/palyazatok/
onkormanyzat-altal-meghirdetett-palyazatok)

A kitüntető cím adományozására vonatkozó, kitöltött és aláírt ere-
deti adatlapot, valamint annak mellékleteként a csatolt részletes in-
dokolást a kitüntető cím megjelölésével legkésőbb 2023. február 10. 
napjáig juttathatják el Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteréhez. 

Cím:  Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Veres Pál 
polgármester, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Miskolc Város Napja – Díj”
Kérjük, hogy a dokumentumokat elektronikus úton is (a további fel-

dolgozásra alkalmas docx, doc formátumban) szíveskedjenek meg-
küldeni az kulturalis.koordinacio@miskolc.hu e-mail-címre.

Az adatlap és indokolás leadásával a jelölő és a jelölt elfogadja az 
adatkezelési szabályzat rendelkezéseit. Az adatlapon a vonatkozó 
négyzet bejelölésének elmulasztása esetén a jelölést nem lehet fi-
gyelembe venni, és az adatlapot meg kell semmisíteni.

Szíves közreműködésüket előre is köszönöm!

Miskolc, 2023. január 7. 

Veres Pál polgármester

ELADÓ INGATLANOK
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós  

versenyeztetési eljárás útján történő értékesítésre 
meghirdeti 2023. január 31-i benyújtási  

határidővel az alábbi ingatlanokat:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Miskolc,  
Bajcsy-Zsilinszky u. 38., 3/3.  
4992/7/A/27 hrsz. („lakás”)

96 m2 36 700 000

Miskolc,  
Bajcsy-Zsilinszky u. 46., 3/3. 
4992/11/A/34 hrsz. („lakás”)

82 m2 30 900 000

Miskolc,  
Bajcsy-Zsilinszky u. 46., 4/1. 
4992/11/A/36 hrsz. („lakás”)

49 m2 22 800 000

Mályi, Berki G. u. 3.
hrsz.: 731

(üdülőépület, udvar)
1488 m2 14 400 000

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

valamint a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci  
telefonszámokon kérhető.  Felhívjuk a pályázók figyelmét,  

hogy a kiíró az értékesítési eljárást annak bármely  
szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.

Önéletrajzokat a 
jaborcsik.agnes@inter-v.hu  

e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft. munkatársakat keres   
ESZTERGÁLYOS, SZERSZÁM- 

LAKATOS, CNC-MARÓS  
és SZIKRAFORGÁCSOLÓ  

munkakörbe.

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

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

Akció! 2023. 01. 14-tól 2023. 01. 20-ig 
Fa szappan, 90 g, 2100 Ft/kg 249 Ft 189 Ft
Vileda Ultra Fresh mosogatószivacs, 2+1 489 Ft 439 Ft
Denim tusfürdő, 250 ml, 1996 Ft/l 549 Ft 499 Ft
Perfex Jumbo papírtörlő, 1 tekercs 699 Ft 599 Ft
Duck WC-tisztító gél, 750 ml, 798 Ft/l 699 Ft 599 Ft
Flóraszept fertőtlenítő, pumpás, 0% klór,  
   700 ml, 998 Ft/l 899 Ft 699 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, 1997 Ft/l 899 Ft 799 Ft
Aquella antibakteriális nedves kendő,  
   80 lapos, 9,9 Ft/db 999 Ft 799 Ft
Taft hajlakk, 250 ml, 5196 Ft/l 1399 Ft 1299 Ft
Szavó penészeltávolító, 500 ml, 2598 Ft/l 1499 Ft 1299 Ft
Bref Prémium Trió WC-illatosító, 3x50 g,  
   466 Ft/db 1499 Ft 1399 Ft
Tide mosópor, 1,5 kg, 999 Ft/kg 1599 Ft 1499 Ft
Sensodyne Rapid fogkrém, 75 ml,  
   19 986 Ft/l 1799 Ft 1499 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs,  
   3 rétegű, 79,12 Ft/db 1999 Ft 1899 Ft
Silan öblítő, 2775 ml, 864 Ft/l 2499 Ft 2399 Ft
Tomi Kristály mosógél, 3 l, 1199 Ft/l 3999 Ft 3599 Ft

SzolgáltatóHÁZ LAKÁSSZERVIZ MISKOLC

KIRÁLY ISTVÁN l 06 20/246-5072

TELJES KÖRŰ LAKÁSFELÚJÍTÁS!
Szobafestés, burkolás, fürdőszobák, 

konyhák átalakítása, felújítása.

Apró javításokkal, cserével  
és szereléssel is hívjon bizalommal!

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink! Adják fel ap-
róhirdetésüket kedvezményes 
áron a Miskolci Naplóban hétköz-
nap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Tel.: 70/795-7402, 30/499-8630
E-mail: info@mikom.hu

Nagy-Deák Viktória
értékesítési munkatárs
nagy-deak.viktoria@mikom.hu

Putnokiné Batta  
Zsuzsanna
értékesítési munkatárs
putnokine.zsuzsanna@mikom.hu

ÖN IS HIRDETHET  ÖN IS HIRDETHET  
ÚJSÁGUNKBAN.ÚJSÁGUNKBAN.
Keresse hirdetésszervezőinket!Keresse hirdetésszervezőinket!



A Miskolc Televízió Hívő-
szó című műsorában január 
15-én, vasárnap, 16:00-tól 
a Szent Anna-templomból 
közvetítenek. 

A szentmisét a Don-ka-
nyarban elesett áldozatokért 
bemutatja: Gubala Róbert 
plébános.

HARANG-HÍREK
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

JANUÁR 16., hétfő 06:00 Az előző esti adás 
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 
Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-je-
lentés (12) 18:25 Kézenfogva (12) 19:00 
Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelen-
tés (12) 19:25 Kézenfogva ism. (12) 20:00 
Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelen-
tés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

JANUÁR 17., kedd 06:00 Az előző esti adás 
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 
Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-je-
lentés (12) 18:25 Sportpercek (12) 19:00 
Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelen-
tés (12) 19:25 Sportpercek ism. (12) 20:00 
Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-je-
lentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képúj-
ság (12) 

JANUÁR 18., szerda 06:00 Az előző esti adás 
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 
Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-je-
lentés (12) 18:25 Kilátó (közéleti maga zin) 
(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Idő-
járás-jelentés (12) 19:25 Kilátó ism. (12)  
20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 
Képújság (12) 

JANUÁR 19., csütörtök 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 18:00 Miskolc Ma 
(híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 
18:25 Forgószínpad (12) 19:00 Miskolc 
Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 

19:25 Forgószínpad 
ism. (12) 20:00 Miskolc 
Ma ism. (12) 20:15 Idő-
járás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 
Képújság (12) 

JANUÁR 20., péntek 06:00 Az előző esti adás 
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 
Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-je-
lentés (12) 18:25 Kilátó (közéleti magazin) 
(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Idő-
járás-jelentés (12) 19:25 Kilátó ism. (12)  
20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 
Képújság (12) 

JANUÁR 21., szombat 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Krónika (12) 18:15 Időjárás-jelen-
tés (12) 18:25 Kilátó ism. (12) 19:00 Kró-
nika ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 
19:25 Kézenfogva ism. (12) 20:00 Króni-
ka ism. (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képúj-
ság (12)  

JANUÁR 22., vasárnap 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
16:00 Hívőszó (12) 18:00 Krónika (12) 
18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Kilátó 
ism. (közéleti magazin) (12) 19:00 Króni-
ka ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 
19:25 Kézenfogva ism. (12)  20:25 Króni-
ka ism. (12) 20:40 Időjárás-jelentés (12) 
20:45 Film (12) 21:30 Képújság (12)

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

JANUÁR 14., szombat
10:00-13:00, 14:00-17:00, 18:00-21:00 Kö-

zönségkorcsolya, Városi Szabadidő-
központ

JANUÁR 15., vasárnap
9:00-13:00 Termelői nap, Erzsébet tér
14:00-17:00 Közönségkorcsolya, Városi Sza-

badidőközpont
18:00 DVTK Jegesmedvék-Dunaújváro-

si Acélbikák jégkorongmérkőzés, Erste 
liga 29. forduló, Miskolci Jégcsarnok

19:00 Újévi Operettgála: Kálmán Imre – 
120 perc a Föld körül, a Monarchia Ope-
rett előadása, Művészetek Háza

JANUÁR 16., hétfő
16:30 Pilates, Ifjúsági Ház
19:00 Yamaha bérlet 1 – a Miskolci Szim-

fonikus Zenekar koncertje, Művésze-
tek Háza

JANUÁR 17., kedd
17:15 Hatha-jóga, Ifjúsági Ház
17:30 Ködmön Ovi Dance, Ifjúsági Ház
19:00 Anyád kínja - avagy az anyaság, és 

ami mögötte van. A budapesti Orfeum 
tabumentes, formabontó, zenés előadása 
két részben, Művészetek Háza

19:00 Hastánc, kezdő, Ifjúsági Ház
20:00 Hastáncfoglalkozások, Ifjúsági Ház

JANUÁR 18., szerda
18:00 (S)ikertörténetek, vendégek: Bá-

thori Csaba költő, irodalomtörténész 
és Garaczi László költő, moderátor: 
Kőrizs Imre, Művészetek Háza

18:30 Pilates, Ifjúsági Ház

JANUÁR 19., csütörtök
17:30 Etka-jóga, Ifjúsági Ház
18:10 DVTK-Sopron kosárlabda-mérkőzés, 

Euroliga 10. forduló, DVTK Aréna

19:00 Jazz Inside Band klubkoncert – 
vendég: Szaniszló Richárd jazz vibra-
fonos, MÜHA Kávézó

19:00: Zumba fitness, Ifjúsági Ház

JANUÁR 20., péntek
9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00: 

Szárazlábas túra a Barlangfürdő-
ben, előzetes regisztráció szükséges: +36 
70/338-4534

19:00 A magyar kultúra napja: Üveggo-
lyó – Für Anikó estje, Művészetek Háza - 
Hangversenyterem

JANUÁR 21., szombat
9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 

15:00: Szárazlábas túra a Barlangfürdő-
ben, előzetes regisztráció szükséges: +36 
70/338-4534

19:00 Latin Projekt Dance Klub, Ifjúsági Ház

JANUÁR 22., vasárnap
9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00: 

Szárazlábas túra a Barlangfürdő-
ben, előzetes regisztráció szükséges: +36 
70/338-4534

14:05 DVTK-Győr kosárlabda-mérkőzés, 
NB I. A-csoport 17. forduló, DVTK Aréna

18:00 DVTK Jegesmedvék - Corona Brasov 
jégkorongmérkőzés, Erste liga 31. for-
duló, Miskolci Jégcsarnok

JANUÁR 23., hétfő
16:30 Pilates, Ifjúsági Ház
19:00 Filharmónia: Boros Misi zongora-

estje, Művészetek Háza

JANUÁR 24., kedd
9:30 Ringató, Csodamalom Bábszínház
17:15 Hatha-jóga, Ifjúsági Ház
17:30 Ködmön Ovi Dance, Ifjúsági Ház
19:00 Hastánc, kezdő, Ifjúsági Ház
20:00 Hastáncfoglalkozások, Ifjúsági Ház

PROGRAMAJÁNLÓ 

• Művészetek Háza, Uránia-terem: JANU-
ÁR 12-18., csütörtök-szerda: 17:30 és 19:45 
Az ember, akit Ottónak hívnak | JANUÁR 
19-25., csütörtök-szerda: 17:30 Az ember, 
akit Ottónak hívnak | 19:45 M3gan

• Művészetek Háza, Béke-terem: JANUÁR 
12-18., csütörtök-szerda: 17:00 Jövő nyár 
| 19:00 Nyolc hegy | JANUÁR 19-25., csü-
törtök-szerda: 17:15 Larry (kivéve 22-e, va-
sárnap) | 19:30 Valaki hall engem | JANUÁR 
22., vasárnap: 17:15 Jóreménység-sziget

• Cinema City: JANUÁR 12-18., csütör-
tök-szerda, naponta több időpontban – 
A varázsfuvola | Avatar: A víz útja | Az 
ember, akit Ottónak hívnak | Az új já-
ték | Beugró a Paradicsomba | Csizmás, 
a kandúr: Az utolsó kívánság | Fortu-
ne-hadművelet: a nagy átverés | Fura 
világ | Gátlástalan örökösök | I wan-
na dance with somebody – A Whitney 
Houston-film | Krokodili | Léna és a hó-
golyó | M3gan | Teddy mackó karácso-
nya | Vérapó

MOZIMŰSOR

JANUÁR 14., szombat 10:00 Micimackó, 
Babszem bérlet, Nagyszínház | 15:00 Jézus 
Krisztus szupersztár, bérletszünet, Nagy-
színház | 17:00 Babaház (Nóra), Csarnok 
| 19:30 Jézus Krisztus szupersztár, bér-
letszünet, Nagyszínház | JANUÁR 19., csü-
törtök 19:00 A miniszter félrelép, Mó-
ricz Zsigmond-bérlet, Nagyszínház | JANUÁR 
20., péntek 17:00 Férfi és nő 4x, Csarnok | 
19:00 A miniszter félrelép, Szabó Lőrinc-bér-
let, Nagyszínház | JANUÁR 21., szombat 
11:00 Kakaókoncert, Nagyszínház | 15:00 
A miniszter félrelép, Déryné Széppataki 

 Róza-bérlet, Nagyszínház | 19:00 A miniszter 
félrelép, Sebestyén Mihály-bérlet, Nagyszín-
ház | JANUÁR 26., csütörtök 17:00 Egy óra 
versek közt a színház művészeinek társa-
ságában, Csarnok | 19:00 A revizor, bérlet-
szünet, Nagyszínház | JANUÁR 27., péntek 
19:00 Bolha a fülbe, bérletszünet, Nagyszín-
ház | JANUÁR 28., szombat 11:00 Kakaó-
koncert, Nagyszínház | 15:00 Ének az eső-
ben, bérletszünet, Nagyszínház | 19:00 Ének 
az esőben, Szemere Bertalan-bérlet, Nagy-
színház

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

Badány Lajos, Miskolc alpolgármestere lakossá-
gi fogadóórát tart január 18-án, szerdán 14 órá-
tól a városháza alpolgármesteri tárgyalójában. 
Sorszám osztás: január 16-án, hétfőn 8 órától a 
polgármesteri hivatal főportáján. A fogadóórára 10 
sorszámot osztanak ki.

ALPOLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA

Szalay Zoltán Pulitzer-em-
lékdíjas és Táncsics-díjas fo-
tográfus kultikus felvételeit 
vonultatja fel az Ifjúsági Ház 
legújabb tárlata. A kiállítás 
január 27-éig látogatható.

„Azok a rockzenészek” cím-
mel nyílt kiállítás január 10-én 
az Ifiház galériáján. A tárlat Sza-
lay Zoltán 1959 és 1989 közötti 
fényképeiből mutat be összesen 
nyolcvan darabot, egy-egy hely-
színen mindig negyven kép lát-
ható – sorolta a megnyitón Hí-
mer Bertalan Paya, a Miskolci 
Kulturális Központ (MKK) prog-
ramszervezője, aki elmondta azt 
is, a fotókiállítás Szolnok, Buda-
pest, Marosvásárhely és Debre-
cen után látható Miskolcon.

A kiállítás a Nemzeti Kultu-
rális Alap (NKA) Hangfoglaló 
Program Magyar Könnyűzenei 
Örökség Megőrzését Támogató 
Alprogramjának részeként jött 
létre. Bajnai Zsolt, a Hangfogla-
ló program elindítója a megnyi-
tón elmondta, a kezdeményezés 
részeként ez már a harmadik 
rock történeti fotókiállítás.

– Az elsőn Somló Tamás sa-
ját készítésű képei voltak lát-
hatók a budapesti Akvárium 
Klub mellett Debrecenben és 
Szentendrén is. A második 
utazókiállítás Vértes György 
fotóit vonultatta fel, ez a tárlat 
2020-ban született, és a pan-
démia okozta kényszerszünet 
ellenére kilenc városba jutha-
tott el, köztük Miskolcra is, az 

Ady Endre Művelődési Házba 
– emlékeztetett Bajnai Zsolt.

Ezt követően 2022-ben úgy 
döntöttek az alprogram mű-
ködtetői, hogy Szalay Zoltán 
képeiből válogatnak köny-
nyűzenei témájú fotókat, így 
született meg az „Azok a rock-
zenészek Ahogyan Szalay Zol-
tán látta őket” című összeállí-
tás – tette hozzá a Hangfoglaló 
program elindítója.

– A válogatásban helyet kap-
tak a könnyűzene hátterében 
dolgozók éppúgy, mint a ra-
jongók, a legendás helyszínek 
és azok a zenészek és énekesek 
is, akik a maguk idején „sztár-
nak” számítottak, ma viszont 
már kevesebben emlékeznek 
rájuk – sorolta Bajnai Zsolt, aki 
elmondta még: a tárlat minden 
alkalommal más és más arcát 

mutatja, hiszen a kétoldalú tab-
lóknak köszönhetően az adott 
városhoz tudják igazítani azt.

– Ezek a képek, melyeket 
most itt, az Ifiházban láthatunk, 
rólunk, a mi életünkről szólnak. 
Visszanéznek ránk a nagy ge-
neráció tagjai, akik annak ide-
jén megnövesztették a hajukat, 
felvették az első farmereket, és 
úgy gondolták: valami egészen 
mást akarnak. Nem egyszerű-
en egy divatot teremtettek, nem 
egyszerűen zenéltek, hanem 
őszintén hitték, hogy jobbá te-
hetik a világot – ezt már Fedor 
Vilmos polgármesteri megbí-
zott mondta, aki emlékeztetett: 
2023 nagyon fontos év a város-
ban, idén ötvenéves a Miskolci 
Rockfesztivál, ezt az évfordulót 
a város méltóképpen kívánja 
megünnepelni.

„1973-ban, mindössze négy 
évvel Woodstock után, Ma-
gyarországon egy város rock-
fesztivált rendezett. Ez a város 
Miskolc volt, mely nemcsak az 
első magyar rockfesztivált, de 
Közép-Európa első ilyen prog-
ramját rendezte meg. Ez óri-
ási dolog. Ez az év Miskolcon 
az emlékezés és az ünnep éve 
lesz. A mostani kiállítás ennek 
az első lépése, az év folyamán 
rendezünk majd konferenci-
át a Miskolci Rockfesztiválról, 
de szeretném bejelenteni azt 
is: a hangszerek is újra szólni 
fognak Miskolcon! Egy kicsit 
másként, mint akkor, ötven 
éve, ugyanis egy nagyon kü-
lönleges kísérletnek ad majd 
otthont Miskolc – mondta el 
Fedor Vilmos.

TAJTHY ÁKOS

Képek legendás rockzenészekről

Folytatódik a miskolci Zsi-
dó Múzeum Baráti Köré-
nek az előadássorozata.

A legközelebbi rendezvényt 
január 24-én, kedden tart-
ják a Kazinczy utcai zsinagó-
ga nagytermében. Az előa-
dás vendége Szunyogh László, 
Miskolc város főépítésze lesz.

Mint ismeretes, Miskolc 
évszázadokig egy tipikus ke-
reskedőváros volt, és ennek 
megfelelően egy sajátos gaz-
dasági centrumként műkö-
dött több szomszédos or-
szág külkereskedelmének a 
kereszteződésében. Ebben a 
folyamatban a korai görög 
betelepülők mellett a helyi 
zsidóság játszotta a vezető 
szerepet. Máig is látszanak 

azok a belvárosi házak, ame-
lyeknek a homlokzatán kiol-
vashatók a volt zsidó keres-
kedőházak tulajdonosainak a 
nevei. Szunyogh László ezek-
ről az emlékekről beszél majd 
a baráti kör vendégeinek. Szó 
esik majd arról is, hogy a há-
ború után kialakult helyzet-
ben, az államosítást követően 
kik voltak a belvárosi üzletek 
meghatározó vezetői, illetve 
hogy milyen szerepet vállalt 
a miskolci zsidóság ezeknek 
a boltoknak az újraélesztésé-
ben.

Az előadást követően leve-
títik Kerényi László Miskolci 
zsidóság című filmjét. Aznap 
kora délutántól megtekinthe-
tő a zsidó múzeum és a zsi-
nagóga.

A miskolci főépítész  
a zsidóság szerepéről

A kiállítás január 27-éig látogatható az Ifjúsági Házban. Fotó: Mocsári László

A Miskolci Kulturális Köz-
pont a kultúra napja alkal-
mából Üveggolyó címmel 
Für Anikó estjét mutatja be 
a Művészetek Házában.

A Miskolci Kulturális Köz-
pont minden évben méltókép-
pen emlékezik meg a magyar 
kultúra napjáról, idén sem lesz 
ez másként, hiszen Für Anikó 
estjét, az Üveggolyót mutatják 
be a Művészetek Házában ja-
nuár 20-án. A művésznő több-
ször fellépett már a Mühában, 
szinte visszatérő vendégként 
üdvözöljük. A magyar kultúra 
napját több mint 30 éve ünne-
peljük meg január 22-én, an-
nak emlékére, hogy Kölcsey Fe-
renc 1823-ban – pontosan 200 
éve – ezen a napon tisztázta le 
és látta el dátummal Csekén a 
Himnusz kéziratát. 

Az évfordulóval kapcsolatos 
megemlékezések leginkább azt 
segítik, hogy magyar gyökere-
inkre, évezredes hagyománya-
inkra, nemzeti tudatunkra job-
ban fókuszálhassunk és tovább 
is adjuk azt a jövő generációjá-
nak. Az emléknapon a magyar-
ság szerte a világban megemlé-
kezik kulturális értékeinkről, 
sokfelé koncertet, irodalmi es-

teket, színházi előadásokat tar-
tanak, ahogy tesszük ezt mi is 
szűkebb pátriánkban. 

Für Anikó estjén a műsor-
ban elhangoznak többek kö-
zött József Attila, Babits Mihály, 
Bereményi Géza, Zelk Zoltán, 
Báthori Csaba, Dsida Jenő, Ha-
tár Győző, Kaffka Margit, Er-
dős Virág, Ady Endre, Weöres 
Sándor, Kosztolányi Dezső, Ju-
hász Gyula, Kun Árpád és Kiss 
Ottó művei, és zongorán kísér 
Tempfli Erik. A Miskolci Kul-
turális Központ szeretettel vár 
mindenkit az estre, aki neves 
költőink, íróink megidézésével 
szeretne megemlékezni a ke-
rek évfordulóról.

Üveggolyó Für Anikóval
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Idén is telt ház előtt tartotta meg újévi koncertjeit a Miskolci Szimfonikus Zenekar a Miskolci Nemzeti Színház Nagyszínházában. A múlt szomba-
ton két alkalommal: délelőtt 11 és este 7 órától várták a közönséget. Az est dirigense a zenekar művészeti vezetője, Antal Mátyás Liszt Ferenc-, Bar-
tók-Pásztory- és Príma díjas karmester, míg a koncertek háziasszonya a Bartók rádió műsorvezetője, a Muzsikáló reggel című műsor hangja, Becze 
Szilvia volt. Az idei újévköszöntő koncerten a látványos táncokat ezúttal a Ködmön Formációs Táncegyüttes szolgáltatta. Fotó: Horváth Csongor

Újévköszöntő a szimfonikusokkal 

Gazdikereső
Ezen a héten Félixet (6283), a Miskolci Állategészségügyi Telep 
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltások-
kal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az 
új gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon 
lehet hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Bekerülés helye: Cserép u.
Fajta: keverék
Kor: 1,5-2 év
Neme: kan
Szín: fekete-fehér, barna foltos
Súlya: 16,46 kg
Magasság: 51 cm

Nagyon eleven, játékos ku-
tya, folyamatosan mozgás-
ban van, és mindennel ját-
szik, amit csak talál. Olyan 
sportos gazdi mellé ajánljuk, 
akinek ő lenne az egyedüli 
kedvence.

Hirdetés

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) Szüksége van egy kis támoga-
tásra ahhoz, hogy az elképzelései szerint alakuljanak a 
dolgok, de ezt szerencsére gyorsan meg is kapja. Sokan 

vannak, akik szeretnék, ha sikerre vinné az elképzeléseit.

Bika (04. 21.–05. 21.) Le kell tennie valamit ahhoz, 
hogy tovább tudjon lépni, mert ön is érzi, hogy a mos-
tani állapotban nem haladhat elég gyorsan az útján. 

Gondolja át, hogy mit áldoz fel, de ha megéri, ne habozzon!

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Mindenkivel van úgy néha, 
hogy mellényúl a dolgoknak, de ez nem jelenthet ko-
molyabb akadályt. Fusson neki még egyszer, és ezúttal 

legyen körültekintőbb, akkor semmi sem állíthatja meg.

Rák (06. 22.–07. 22.) Hihetetlenül felerősödnek a 
megérzései, szinte képes olvasni a másik gondolatai-
ban. Ez a bolygóállás az igaz szerelmet is elhozhatja a 

szingli Ráknak.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Párjával jól megértik 
egymást, mégsem érzi tökéletesnek a harmóniát. Ez 
természetes, hiszen ha egyformák lennének, nem tud-

nának egymásnak segíteni sem. A párkapcsolat folyamatos tanulás.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Valaminek még fáj az emlé-
ke, de lassan meg kell tanulnia elengedni ezt a dolgot, 
mert így csak a saját boldogságát akadályozza. Ne le-

gyen önmaga ellensége, tekintsen könnyebb szívvel a jövőbe!

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Új feladatok várnak önre, és 
bár elsőre ijesztő lehet, hogy valami olyasmivel foglal-
kozzon, aminek még nem ismeri a menetét, üdítően 

hat majd önre ez a változás, és felszabadítja az energiáit.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Egészen más megközelí-
tésben hall valamiről, mint ahogyan ön eddig gondol-
kodott róla. Ha nem is fogadja el feltételek nélkül, az új 

gondolatok termékeny talajra találhatnak.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Nagy dolgokra ne számítson, 
most a jövő előkészítése van napirenden. Emellett túl 
sok energiát pazarol arra, hogy olyanok szimpátiáját 

nyerje meg, akik inkább annak örülnének, ha veszítene.

Bak (12. 22.–01. 20.) Szándéka szerint sok mindent 
szeretne a hétbe belezsúfolni, és lehet, hogy nem min-
dennek lesz jó végeredménye. Ez azonban nem jelenti 

azt, hogy másban ne érne el nagy sikereket.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Ne hagyja, hogy a szemé-
lyes sértődöttsége befolyásolja, hogy hogyan érez va-
lamivel kapcsolatban! Ha az érzelmeire hallgat, nem 

biztos, hogy higgadt döntést hoz, ez pedig senkinek sem jó.

Halak (02. 20.–03. 20.) Még mindig van ideje arra, 
hogy helyrehozza a dolgokat, és most érdemes élni is 
ezzel a lehetőséggel, hogy a későbbiekben ne kelljen ag-

gódnia. Felszabadul, ha a problémát maga mögött hagyja.

Akkor és most. Régi és új felvételünkön is a ma Fráter György 
Katolikus Gimnáziumként működő intézmény főépülete látha-
tó. Az iskola negyvennégy év kényszerű szünet után 1992-ben 
alakult újra, eleinte a Hunyadi utcán működött, utána költö-
zött a Városház téri épületbe, ami azonban nem a Fráter ere-
deti épülete, hiszen az az iskola 1948-as államosításáig a mai 
Földes Ferenc Gimnázium épületében működött (sőt, a régi 
Fráter és a régi Lévay 1952-ben történt összevonásával ala-
kult ki a mai Földes). Az oktatás tehát 1992 szeptemberében 
a Szatmári Irgalmas Nővérek Hunyadi u. 6. szám alatti épületé-
ben indult el, majd az 1992/93-as tanév végeztével a Városház 
tér 6. szám alatti ingatlan – amely 1948-ig az Érseki Leányne-
velő Intézetnek adott otthont – teljes egészében visszakerült 
a Szatmári Irgalmas Nővérek tulajdonába, így ezt követően ott 
folytatta működését a Fráter. Az iskolát az elmúlt húsz évben 
teljesen felújították, és új, oktatási funkciójú szárnyakkal is 
bővítették. (Tajthy Ákos szövege, dr Sáfrány Gy. József képes-
lapja, Mocsári László fotója)

Miskolci Napló

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

Könyvújdonságok a Géniusztól 

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal is 
könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük, megfejté-
seiket a sorozat végén, együtt, egy e-mailben küldjék 
el, a levélben tüntessék fel postacímüket is! Beküldési 
határidő: 2023. január 25. E-mail-cím: megfejtes@mi-

kom.hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sorso-
lunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja. 
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Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk cí-
mére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: „Mindenkit 
érhet jogeset”. E-mail: info@mikom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. 
Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Sudoku

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

TERJESZTÉSSEL  
KAPCSOLATOS  
VISSZAJELZÉS
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