
A mintegy 76 ezer lakás közel fele 
távfűtéses Miskolcon. A távhőt gáz-
kazánokban és erőművekben állították 
elő mindaddig, amíg a városvezetés el 
nem kezdte a megújuló energiák hasz-
nálatát. A cél az volt, hogy csökkenjen a 
gázfüggőség, a károsanyag-kibocsátás 
és a távhődíj. A 2000-es évek második 
felében kezdte el távfűtésre használni 
a Miskolc környéki föld alól nyert meleg 
vizet a külső befektető PannErgy Zrt. és 
a városi fűtőcég, a Miskolci Hőszolgál-
tató Kft. (MIHŐ) alapította Geotermia Zrt. 
Ma már a miskolci távfűtéses lakások 80 
százaléka kap olcsóbbnak látszó geoter-
mikus hőt. Ennek ellenére „a távfűtés díja 
a geotermikus rendszer 2013-as átadása 
óta változatlan” – állítja Debreczeni Jó-
zsef, a DK miskolci országgyűlésiképvi-

selő-jelöltje, aki szerette volna megtudni, 
hogy a miskolci Geotermia Zrt. mennyiért 
állít elő 1 gigajoule (GJ) távfűtésre hasz-
nált energiát. Ám ez szerintük üzleti titok, 
míg a fűtőenergia értékesítése 2012 óta 
hatósági áron történik, amelynek maxi-
mumát minden településen az Energia-
hivatal állapítja meg – tudta meg. A ma-
ximált hatósági ár Miskolcon 2382 forint 

gigajoule-onként, és épp ennyiért 
kapja a Geotermia Zrt.-től a MIHŐ 
is. A MIHŐ egyébként jelenleg 
2598,75 forintért adja tovább a 
„meleget” a lakosoknak.

A maximált hatósági ár is ma-
gasnak látszik, hiszen 1 GJ hasznos 

hőenergia ára földgázból 85 százalékos 
kazánhatásfok figyelembevételével ma 
2400-2700 forint körül van, míg 1 GJ hő-
energia előállítási költsége termálener-
giából visszasajtolással 600-700 forint 
– írják egy hódmezővásárhelyi elemzés-
ben, ahol szintén sokkal többet fizetnek 
a melegért az ott lakók.  De vajon akkor 
hová lesz a kettő közötti, akár hetvenöt 
százalékos árkülönbözet? A törvény sze-
rint a szolgáltatónak kétszázalékos hasz-
nuk lehet az előállítási árhoz képest, a 
különbözetet pedig vagy fejlesztésekbe 
fordítják vissza, vagy elviszi az állam. Ext-
raprofitot nem könyvelhetnek el.

Forrás: www.nepszava.hu

4 1

Miskolcon is elnyeli a földhő 
a rezsicsökkentést 

Az Európai Bizottsághoz fordul a DK, 
mert szerintük kevéssé átlátható a 
miskolci távhő árképzése, és mert 
az lenne az igazi rezsicsökkentés, 
ha Miskolcon annyiért számítaná a 
városi cég a geotermikus energiá-
ból nyert meleget, mint amennyibe 
az kerül. De vajon akkor hová lesz 
a kettő közötti, akár hetvenöt 
százalékos árkülönbözet? 
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Szerintem az a legnagyobb 
baj – fogalmaz Alföldi –, hogy 
nem tanították meg nekünk, 
hogyan kell egy demokráciá-
ban és a demokráciával élni. 
Rettenetesen be vagyunk 
szar va, mert úgy érezzük, 
hogy nem tudunk lépést tarta-
ni a folyton változó világgal, hogy 
kicsúszik a lábunk alól a talaj, hogy 
minden bajunkról más tehet, hogy 
minket mindenki üldöz. Közben 
pedig megpróbálják a fejünkbe 
verni, hogy aki tisztességes és 
rendesen dolgozik, az nem ke-
rülhet bajba – miközben 
ennek az ellenkezője igaz 
manapság. Nem tanultuk 
meg, milyen fontos a társa-
dalmi aktivitás, a felelős, 
tudatos állampolgári lét 

és a szolidaritás. Igaz, egy olyan ország-
ban, mint a miénk, ahol nagyon sokan 

nehéz körülmények között 
élnek, nem könnyű elvár-
ni az emberektől, hogy 
szolidárisak legyenek 
másokkal. 

Amerikában és Nyugat-
Európában nem csak a gazda-

gok, de sok hétköznapi ember szá-
mára is természetes, hogy segítse a 

rászorulókat. Nálunk az emberek 
többsége azt gondolja, hogy 

aki éhezik, az maga tehet 
róla, hogy bajba ke-
rült. És nyilván sokan 
vannak, akik tényleg 

tehetnek róla, de egy 
olyan országban, ame-
lyik folyamatosan veri 
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Alföldi Róbert: Felfoghatatlan, 
hogy egy olyan országban, ahol 
nincs háború, emberek éhezzenek  

Akkor lesz itt igazán nagy baj, amikor azok a tíz- és százezrek, akik 
most még nagy nehézségek és áldozatok árán elvannak, teljesen el-
szegényednek majd – mondja Alföldi Róbert Jászai-díjas színész, ren-
dező, a Nemzeti Színház volt igazgatója.

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Felelős szerkesztő: L. László János
facebook: www.facebook.com/nyomtassteis 

web: www.nyomtassteis.hu

A friss lapszámokat a www.nyomtassteis.hu oldalról 
töltheti le. Az itt érintett témákról sokkal bővebben 
olvashat a honlapunkon a Háttér menüpont alatt.
Találkozzon velünk! Keddenként 19 órától várjuk a 
Kelet Kávézóba! (Budapest XI.ker., Bartók Béla út 29.)

Hírek, amelyek 
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu
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Egyre rosszabbul teljesítenek 
a magyar diákok 

Hiába a kormány sikerpropagandája, a számok magukért beszélnek. Egy na-
gyon fontos nemzetközi felmérésben, az úgynevezett PISA-tesztben már a 
kelet-európai országok többsége is megelőzött minket. És ami még ennél 
is aggasztóbb, Ma-
gyarországon a leg-
rosszabbak a szegé-
nyek esélyei, hogy az 
iskolában felzárkóz-
zanak. 

A legújabb PISA-fel-
mérés eredményei alap -
ján kijelenthető, hogy 
a matematika, szö-
vegértés és termé-
szettudomány után az 
együttműködésen alapuló probléma-
megoldásban is rosszul teljesítenek a 
hazai diákok. Ráadásul az adatok el-
képesztő egyenlőtlenségeket mutat-
nak: a kevésbé tehetősek esély nélkül 
maradnak. A teszteket 72 országban, több 
mint félmillió középiskolás bevonásával 
készítették el. 

Az együttműködésre vonatkozó vizs-
gálat átlaga 500 pont, ám a magyar diákok 
mindössze 472 pontot értek el. A kelet-eu-
rópai országok közül előttünk van Észt-
ország (535), Szlovénia (502), Csehország 
(499), Lettország (485) és Horvátország 
(473) is. Mögöttünk Litvánia (467), Szlová-
kia (463) és Bulgária (444) végzett a mért 
államok közül.

Szomorú hír számunkra, hogy konk-
rétan nálunk határozza meg legjobban 
az elért pontszámot a diák élethelyzete. 

Vagyis minél szegényebbek, annál rosz-
szabbul teljesítenek. Illetve nálunk szinte 
mindent eldönt, hogy milyen iskolába jár 
valaki. Csak két vizsgált országban mértek 
nagyobb eltérést a gyengén és a jól telje-
sítő iskolák között.  

A PISA-adatokból az is kiderül, hogy 
Magyarországon kevés az igazán jó prob-
lémamegoldó tehetség, és sok a leszaka-
dó diák. A vizsgált 72 országban átlago-
san a diákok 8 százaléka ért el kimagasló 
eredményt, 6 százalékuk pedig nem érte 
el a minimumszintet sem.

Ez az arány nálunk 3 és 9 százalék, te-
hát kevesebb, mint feleannyi tehetségünk 
van, és másfélszer annyi leszakadónk.

Különösen lesújtóak ezek az adatok 
összevetve az élbollyal: Szingapúrban 
például a diákok 21 százaléka nevezhető 
kiemelkedő tehetségnek.

Forrás: www.24.hu

a mellét, hogy ő a keresztény értékek 
utolsó igazi védelmezője, mégis na-
gyon furcsa ez a hozzáállás.

Akkor lesz itt igazán nagy baj, ami-
kor azok a tíz- és százezrek, akik most 
még nagy nehézségek és áldozatok 
árán elvannak, teljesen elszegényed-
nek majd. Na, az komoly baj lesz, mert 
se az állami ellátórendszer, se a segítő 
civil szervezetek nem fogják tudni ezt a 
sok tíz- és százezer embert etetni. Csak 
az emberek még nem tudják ezt, mert 
a maga szempontjából végtelenül ha-
tékonyan működik ez a mostani hata-
lom. Kiépítették a saját klientúrájukat, 
a migránsozással és a sorosozással 

ügyesen rájátszottak az emberek fé-
lelmeire, és kihasználták a Kádár-világ 
iránt érzett nosztalgiát – miközben a 
valós problémákat a szőnyeg alá söp-
rik. 

Csak a civilekben tudok bízni. Ha 
belegondolsz, kizárólag azért nem 
esett még szét az ország, mert sok az 
elhivatott ember – tanár, orvos, ápoló, 
szociális munkás, jogvédő, civil akti-
vista, buszvezető –, akik azt gondolják, 
hogy bármi van, bárhogy basztatják 
őket, akkor is elvégzik a dolgukat. Ez 
az ország csak ettől, az ő áldozatkész 
munkájuktól működik.

Forrás: www.nlcafe.hu

Négyzetméterenként 35 forintot kell majd 
fizetnie a jövőben annak a szervezetnek, 
amely a rászorulóknak étel oszt. Korábban 
egyáltalán nem volt díja az ételosztásnak. 
Hab a tortán, hogy az anyagi teher mellett 
adminisztratív kötelezettséget is rónak a 
jótékony szervezetekre: a tervezett étel-

osztást ezentúl az esemény előtt 30 nappal 
be kell jelenteni. Így akarják elvenni a civil 
szervezetek kedvét a jótékonykodástól, 
nehogy már az Orbán-rezsim nyolcadik 
évében kígyózó sorokat lehessen látni és 
az emberek szembesüljenek a valósággal.

Forrás: www.nyugatifeny.hu

Megadóztatják az ételosztást Debrecenben
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A diákok együttműködése Kelet-Európában

Forrás: Nemzetközi PISA-felmérés


