
RÁJÁTSZÁSBAN
Megkezdte play-off szereplését a DVTK Je-
gesmedvék jégkorongcsapata. A négy nyertes 
mérkőzésig tartó párharc első két fordulóját a 
fővárosban rendezték, mindkét alkalommal ki-
élezett küzdelmet láthattak a szurkolók. A hét-
végén már Miskolcon folytatódik a küzdelem, a 
tét, hogy a miskolciak életben tudják-e tartani 
továbbjutási esélyeiket. Cikk a 9. oldalon

MÉG MINDIG CSAK  
ÍGÉRET A PLUSZFORRÁS
Továbbra sem biztosítja a kormányzat azt a kétmilliárd fo-
rintot, melyre a Diósgyőri vár felújítása során felmerült sta-
tikai beavatkozások miatt volna szüksége Miskolcnak – er-
ről számolt be Varga Andrea és Bartha György a helyszínen 
tartott péntek reggeli sajtótájékoztatón. Cikk az 5. oldalon
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MISKOLC IS SEGÍT
Egy emberként mozdult meg Magyarország 
azért, hogy segítsen az Ukrajnából a háború 
elől menekülőknek. Az ukrán-magyar határon 
már az elmúlt hétvégén is több ezren keltek 
át naponta és hasonló a helyzet jelenleg is. Az 
érkező menekültek hírére az ország minden 
pontjáról, így Miskolcról is nagyon sokan in-
dultak segíteni. Cikk a 4. oldalon

Útlezárás és terelés vasárnaptól

Megszüntetik a kötelező ol-
tás elrendelésének lehetősé-
gét, és kivezetik a védettségi 
igazolványok használatára 
vonatkozó szabályokat is.

Mivel az ötödik hullám le-
csengőben van, az operatív 
törzs javaslatára a kormány 
lazít a járványügyi szabá-
lyokon – jelentette be Gulyás 
Gergely Miniszterelnökséget 
vezető miniszter a csütörtöki 
kormányinfón.

– Hétfőtől eltörlik a maszk-
viselési kötelezettséget, és azt 
a lehetőséget is, hogy a mun-

káltatók elrendeljék a kötele-
ző oltást. Ez alól kivételt je-
lentenek az egészségügyi és 
a szociális intézmények. Fel-
függesztik továbbá az oltási 
igazolványra vonatkozó sza-
bályokat is – mondta Gulyás, 
aki hozzátette, az állami isko-
lák tanárainak sem lesz köte-
lező az oltás mostantól.

Kivezetik a védettségi iga-
zolványok használatára vo-
natkozó szabályokat is. Az 
egészségügyi veszélyhelyze-
tet viszont fenntartják a ha-
todik hullám veszélye miatt.

TAJTHY ÁKOS

A lezárások és terelések már-
cius 6-ára, vasárnapra vir-
radóra kezdődnek, és várha-
tóan fél éven át tartanak.

Megkezdődik a Vörösmar-
ty és Király utcák kereszte-
ződésében található turbó-
körforgalom kivitelezése, 
emiatt vasárnaptól jelentős 
változásokra kell számítaniuk 
a belvárosban közlekedőknek 
– erről közleményt adott ki 
a miskolci polgármesteri hi-
vatal sajtóosztálya és a beru-
házó Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt. is. Kiemelik, a 
változások az autóbuszok út-
vonalát és a gépkocsival közle-
kedőket is érintik.

Az új forgalmi rend már-
cius hatodikán reggel héttől 
lép életbe, amikor kétszer egy 
sávra szűkül a Vörösmarty és 
Király utcák csomópontja. A 
terelés bevezetése után a Vö-
rösmarty utca pedig zsákutcá-
vá válik mind a Soltész Nagy 
Kálmán utca, mind pedig a 
Corvin utca felől. Ez azt is je-
lenti, hogy megszűnik a Király 
utcáról a Vörösmarty utcára 

történő lekanyarodás lehető-
sége.

További változások is lesz-
nek: a kereszteződésben talál-
ható buszmegállókat néhány 
méterrel délebbre helyezik, és a 
megállók környékén kialakíta-
nak egy új gyalogátkelőhelyet. 
Az MVK és a Volán járatai a 
cégek üzemkezdetétől kezd-
ve már ezekben az ideiglenes 
megállókban állnak majd meg. 
A lezárt Vörösmarty utca he-
lyett a közlekedők a turbókör-
forgalom kivitelezése alatt a 
Dankó Pista, valamint a Lévay 

utcákat használhatják majd a 
Görgey, illetve Corvin utcák 
felé tartva. A másik irányban a 
Soltész Nagy Kámán utca lehet 
az alternatíva.

A Vörösmarty utcán jelenleg 
az Auchan 1, 14G, 1É, 101B és 
21-es jelzésű autóbuszok közle-
kednek. A Miskolc Városi Köz-
lekedési Zrt. tájékoztatása sze-
rint ezek a lezárás időtartama 
alatt terelt útvonalon fognak 
közlekedni, erről részletesen 
az MVK honlapján és a minap.
hu-n olvashat.

Folytatás a 3. oldalon

Súlyos témákat, számos napirendi pontot vitatott meg a 
közgyűlés, amit a megbetegedések miatt egy héttel később, 
már márciusba átcsúszva tartottak meg csütörtökön. 

A város költségvetését 
elfogadták, a térfelügyele-
ti kamerarendszer bővül-
het, de döntöttek arról is, 
hogy Miskolc csatlakozik 
az Európai Fórum a Váro-

sok Biztonságáért nemzet-
közi együttműködési háló-
zathoz.

Tudósításunk a közgyűlésről 

és a frakcióvezetők értékelése 

a 2. oldalon olvasható.

Hétfőtől nem  
kötelező a maszk

Elfogadták a város 
költségvetését 

Az új forgalmi rend március 6-én reggel héttől lép életbe, amikor kétszer egy sávra szűkül a Vörösmarty és Király utcák csomópontja. 
Fotó: Juhász Ákos 

Hirdetés



aktuális 2022. március 5. 
9. hét | XIX. évfolyam 9. szám

Kiadó: MIKOM Nonprofit Kft. | felelős kiadó: Dukai Zoltán ügyvezető | Szvoboda László főszerkesztő | Cziffra Andrea felelős szerkesztő  | Terjesztéssel kapcsolatos panasz, információ (h-p: 8-16 óra):  
+36 70 663 1261. Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt. | Szerkesztőség: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., tel.: 46/503-506, fax: 46/358-200, e-mail: info@mikom.hu, hirdetés: Bokor-Horváth Éva  
értékesítési vezető, bokor-horvath.eva@mikom.hu | ISSN 2062-5405 (nyomtatott), ISSN 2062-5642 (online) | Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban, térítésmentes.

Miskolci Napló

2 Miskolci Napló

Súlyos témákat, számos na-
pirendi pontot vitatott meg a 
közgyűlés, amit a megbetege-
dések miatt egy héttel később, 
már márciusba átcsúszva tar-
tottak meg csütörtökön.

Veres Pál polgármester expo-
zéjában szót ejtett a szomszéd-
ban dúló háborúról. – Néhány 
nappal ezelőtt elkezdődött egy 
eseménysorozat, ami a jövőben 
tovább nehezítheti az életünket: 
Oroszország megtámadta Uk-
rajnát – fogalmazott, hozzátéve 
nemcsak a fizikális veszélyezte-
téssel kell szembenéznie a város-
nak, hanem a humanitárius és 
gazdasági következményekkel 
is. – El kell utasítanunk az erő-
szakot, szolidaritást kell mutat-
nunk Ukrajnával – emelte ki a 
városvezető, aki a miskolci pol-
gárokat arra kérte, lehetőségük-
höz képest segítsenek a hozzánk 
menekülőkön.

A második napirendi pont a 
város 2022-es költségvetésének 
megállapítására, a költségvetési 
rendelet megalkotására tett ja-
vaslatot. Ezt a pénzügyi osztály 
osztályvezetője, Szilágyi Kornél 
mutatta be. Elmondta, a város-
vezetés a Fidesz-frakcióval és a 
Velünk a Város-frakcióval is tár-
gyalt a módosítások kapcsán. Be-
szélt arról is, hogy az iparűzési 
adó terén 1,7 milliárd forint ki-
eséssel kell számolni, bevéte-
li oldalon azonban a várt állami 
kompenzációt már feltüntették. 
Ismertette a bevételi és a tervezett 
kiadási oldal főbb tételeit, hozzá-
téve, bizonyos támogatások csak 
célirányosan használhatóak fel, 
nem átcsoportosíthatók. A költ-
ségvetés főösszege idén valami-
vel több mint 40 milliárd forint.

A vita során először a KDNP 
frakcióvezetője, Molnár Péter 
szólalt fel.

– Nem rózsás a helyzet. Ma-
gyarországnak és Miskolcnak is 
előre kell mennie, nem egy hely-
ben toporognia, ahogy az törté-
nik 2019 óta. Bár a város halad 
előre, hála a kormányzati forrá-
soknak – fogalmazott.

Szopkó Tibor alpolgármester 
szerint takarékos, de jól átgon-
dolt a tervezet.

– Decemberben még nem 
láttam esélyét, hogy egyensú-
lyi költségvetést tudunk elő-
terjeszteni. Megtörtént. Fon-
tos volt, hogy menedzseljük a 
krízist, stabilan tartsuk a város 
gazdálkodását. Két nehézség-
ről beszéltünk folyamatosan: 
az elvonásokról és a járvány-
ról. De nem szeretnénk min-
dig válságmenedzselni, ezért 
kérjük, adják vissza az ön-
kormányzatok lehetőségeit – 
mondta Szopkó Tibor.

Szilágyi Szabolcs (Velünk a 
Város) szerint nem azok a for-
rások hiányoznak a költség-

vetésből, amelyek a minimá-
lis szolgáltatások biztosítására 
szükségesek, hanem azok, amik 
a tökéletes működéshez kellené-
nek. Erdei Sándor (Velünk a Vá-
ros) elmondta, 2,5 milliárd fo-
rint hiányzik a költségvetésből, 
de a nyugodt működéshez 3,5-4 
milliárd forint kellene. Mokrai 
Mihály (Velünk a Város) állítot-
ta, a rendelkezésre álló források-
hoz viszonyítva 180 százalékos 
hatékonyságot mutatnak a szá-
mok az előző vezetéshez képest. 
Mindemellett úgy véli, a követ-
kező év így sem fáklyás menet 
lesz, hanem véres, verejtékes 
munka jellemzi majd.

Deák-Bárdos Mihály (Fidesz) 
két módosító indítványt is be-
nyújtott. Az egyik a Görögszőlő 
utcában a szennyvízgerinc-ve-
zeték kiépítésére irányult, a má-
sik a Vasgyárban lévő Lónyai 
Menyhért utca csapadékvíz-el-
vezetésére. Nagy Ákos, a Fidesz 
frakcióvezetője is indítványozta 
a költségvetés módosítását, ezt 
Bajusz Gábor képviselőtársa tol-
mácsolta.

– Van annyi forrás a ter-
vezetben, ami az MVK mű-
ködését segítené: a Mikom 
Nonprofit Kft. 240 milliós tá-
mogatását kellene átcsoporto-
sítani, mert a cég nem látja el a 
közszolgálati feladatát.

Badány Lajos alpolgármester 
reagált az indítványra, jelezve, 
rossz rajta a dátum, mert Nagy 
Ákosnak a MIKOM-ra tett meg-
állapításai a médiaszolgáltató 3 
évvel ezelőtti helyzetét írják le.

– Akkor a propaganda közve-
títése miatt a bíróság el is ítélte a 
kommunikációs céget. A módo-
sítóban említett okok a korábbi 
városvezetés alatti működést jel-
lemzik – emlékeztetett.

A költségvetést elfogadták, a 
módosításokra a többség nem-
mel voksolt. Az ülésen a grémi-
um egyebek mellett megszavaz-
ta a lehetőségét, hogy Miskolc 
csatlakozzon az Európai Fórum 
a Városok Biztonságáért együtt-
működési hálózathoz, valamint 
13 új térfelügyeleti kamera mű-
ködtetéséről is döntöttek.

BÁJER MÁTÉ

Válságmenedzselő költségvetés

Parázs vitát váltott ki a város idei költségvetéséről szóló napirendi pont. Fotó: Juhász Ákos 

A miskolci képviselő azt 
javasolta, a büntetőügy-
be keveredett politikusok 
esetében függesszék fel a 
távozási pénzek kifizetését 
a jogerős felmentő ítélet 
megszületéséig. A fideszes 
többség szerint ez nem jó 
ötlet.

A közelmúltban tárgyal-
ta a parlament igazságügyi 
bizottsága azt az MSZP-s ja-
vaslatot, amely a büntetőel-
járás alá vont állami vezetők 
végkielégítésének és szabad-
ságmegváltásának felfüg-
gesztését kezdeményezte a 
kormánynál. Az ülés elején 
Varga László terjesztette elő 
az indítványt. Erre szerin-
te azért lenne szükség, mert 
társadalmi felháborodást 
keltett, hogy Völner Pál egy-
kori igazságügyi államtitkár 
a vele szemben felmerült ko-

moly korrupciós vádak elle-
nére is jogosult a lemondá-
sa után járó végkielégítésre. 
Varga ezért határozati javas-
latában azt kérte a kormány-
tól, hogy a büntetőügybe ke-
veredett politikusok esetében 
függessze fel a távozási pén-
zek kifizetését a jogerős fel-
mentő ítélet megszületéséig.

A kormányoldalról sen-
ki sem akart hozzászólni a 
témához, így jött a szava-
zás: hét nem és három igen 
ellenében elutasították a ja-
vaslatot.

– Az különösebben nem 
lepett meg, hogy a kormá-
nyoldal nem támogatta a ja-
vaslatunkat, viszont az, hogy 
mindezt nem is indokolták, 
az már nekem is szokatlan 
volt. Szerintünk nem jár a 
3,9 millió Völner Pálnak. – 
nyilatkozta Varga László.
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Varga László terjesztette elő az indítványt

Varga: „Nem jár a 3,9 
millió Völner Pálnak”

MOLNÁR PÉTER,  
KDNP-FRAKCIÓVEZETŐ

Miskolc baloldali veze-
tése egy helyben toporog, 
az önkormányzat nem in-
dukál fejlesztéseket, beru-
házásokat, 2019 ősze óta 
folyamatosan leépíti a tö-
megközlekedést. Miskolcon 
csak kormányzati beruhá-
zások valósulnak meg, amit a Fidesz-KDNP lob-
bizott ki. Gondoljunk csak az Y-híd-beruházásra, 
vagy a Diósgyőri vár és Miskolctapolca fejleszté-
sére. De a Miskolc-Kassa autópálya is kedvező a 
város számára. A Veres Pál által vezetett balolda-
li városvezetés gyakorlatilag a ciklus feléhez érve 
semmilyen eredményt nem ért még el. A korábban 
jól működő tömegközlekedés szétverése mindenkit 
nagyon bosszant: ritkán járnak a buszok és villa-
mosok, mindig tömeg van rajtuk. A közbiztonság, 
a közrend és a köztisztaság sem olyan jó már, mint 
2019 előtt volt. A Fidesz-KDNP-kormány dönté-
seinek köszönhetően a miskolciak zsebében több 
pénz marad: emelkedtek a nyugdíjak, és meg-
kapták a 13. havi nyugdíjat az idősek, a 25 éven 
aluliaknak már nem kell személyi jövedelemadót 
fizetniük, a családosok visszakapták a tavaly befi-
zetett adót. A pedagógus-béremelés és a minimál-
bér-emelés az önkormányzat és intézményei, vala-
mint a Miskolc Holding cégeinek tekintetében sok 
embert érint pozitívan. Ezt be kellett építeni a költ-
ségvetésbe. A baloldali városvezető szivárványko-
alíció leszavazta az MVK-nak többletforrást tar-
talmazó indítványunkat, vagyis nem is akarják az 
MVK-t rendbe tenni, a járatokat sűríteni. Pedig az 
önkormányzat több kormányzati támogatást kap 
majd, mint tavaly, és a helyi adóbevételek is nőnek. 
Ezért nem tudta támogatni a KDNP-frakció ezt a 
költségvetést. Magyarországnak és Miskolcnak elő-
re kell mennie.

SIMON GÁBOR, 
VELÜNK A VÁROS FRAKCIÓVEZETŐ

Az elmúlt két évben 
többször hangoztattuk: 
a mostani kormány el-
lenségként tekint az ön-
kormányzatokra. Több 
nagyváros polgárai – 
például Miskolcon is 
– úgy döntöttek, hogy 
nem kérnek a Fideszből. A kormányzat erre 
válaszként folyamatosan az önkormányza-
toknak az érdekeivel ellentétes intézkedé-
seket vezetett be. A közösségi közlekedést 
más országokban támogatja az állam. Ez 
Magyarországon szintén így volt: még 2019-
ben is kapott működési támogatást az MVK 
Zrt. Az elmúlt években ezt már nem kaptuk. 
Emellett jöttek az elvonások. A bevételeink 
így – az önkormányzat működésétől függet-
lenül – csökkentek. Kiadási oldalon azon-
ban azt látjuk, néhány tétel nagymértékben 
növekedett. A gáz és a villamos energia ára 
pillanatok alatt az addigi háromszorosá-
ra emelkedett: a miskolci közvilágítást véve 
alapul, ami eddig nagyjából 500 millió forint 
volt, most 1,5 milliárd. Bár a 2022-es költség-
vetés kiadási és bevételi oldala egyensúlyban 
van, de nem teszi lehetővé azt a fajta műkö-
dést, amit a várost vezető koalíció kívánatos-
nak tartana. Azt mondhatjuk az elfogadott 
költségvetésről, hogy szigorú és takarékos 
– mindez amellett, hogy az önkormányzat 
hatékonysága az elmúlt években nagymér-
tékben javult, milliárdos nagyságrendben si-
került racionalizálni a működését. Az összes 
megyei jogú városnak forrásbővülésre van 
szüksége. Jól látható azonban, hogy ez ettől a 
kormánytól nem várható. A megoldás tehát 
a kormányváltás.

HOLLÓSY ANDRÁS,  
FIDESZ-KDNP FRAKCIÓSZÓVIVŐ

A FIDESZ-KDNP 
frakciószövetség nem 
támogatta a város költ-
ségvetésének terve-
zetét, hiszen az sem 
összességében, sem 
részleteiben nem adott 
választ az egyik legége-
tőbb probléma, a tömegközlekedés kérdésé-
nek megoldására. Ráadásul az egyre tehe-
tetlenebb baloldali városvezetés a tényekkel 
ellentétes kommunikációt folytat, hiszen a 
város működési bevétele 2022-re 37,8 milli-
árd forintra tervezett, szemben a 2021-es 36 
milliárddal, így jól láthatóan 1,8 milliárddal 
több pénz jut Miskolcnak, mert a tavalyi év-
hez képest 1,2 milliárddal több támogatás 
érkezik a központi költségvetésből, amelyet 
az oktatási, szociális és gyermekjóléti fel-
adatokra költheti a város. Így tehát megdőlt 
az a baloldali narratíva, hogy a kormány 
kivérezteti az önkormányzatokat. A több-
let jelentős részét a miskolci óvodai, illetve 
a szociális ágazatban dolgozóknak béreme-
lésként fizetik ki, így közvetlenül miskolci 
családokhoz kerül. A helyi adóbevételek te-
kintetében is majd' fél milliárdos többlettel 
kalkulál Miskolc vezetése. Így nem kérdés, 
hogy a kormányzat segítségével a miskolci 
gazdaság is felemelkedő pályán van. Ezen 
tényeket hallgatja el a baloldali városveze-
tés, ráadásul a növekvő bevételek felhasz-
nálása körében is teljes az ötlettelenség. A 
város költségvetésének tervezetét és a város 
vezetését koncepciótlanság és egy helyben 
toporgás, a valós problémák megoldása he-
lyett a kormányra mutogatás jellemzi, így a 
tervezet nem volt elfogadható.

HEGEDŰS ANDREA, 
VELÜNK A VÁROS FRAKCIÓVEZETŐ-HELYETTES

Miskolc 2022-es költ-
ségvetésének főbb szá-
mait csak akkor le-
het tartani, ha nagyon 
szigorú gazdálkodást 
folytat a város. Bi-
zonytalanságot jelent a 
költségvetés szempont-
jából az országgyűlési választás, ami remél-
jük, az összefogott ellenzék sikerét hozza. Az 
önkormányzatok remélhetőleg megkapják a 
tőlük elvont összegeket, és helyreáll a rendes 
működés és gazdálkodás. Fontos cél a város 
működőképességének fenntartása, legyen fű-
tés, ivóvíz, működjön a szennyvízhálózat, le 
legyen vágva a fű a közterületeken, és járjon a 
busz. A közalkalmazottak és a város cégeinél 
dolgozók kapják meg a fizetésüket. A meg-
nyert EU-s pályázatok önerejének a biztosí-
tása is prioritás, mert ki kell mondani, hogy 
csak az Európai Unió forrásaiból tudjuk vá-
rosunkat fejleszteni.

A 2022-es költségvetésben a kulturális ága-
zat sikeresen megőrizte a tavalyi pozícióit. 
A színház működéséhez szükséges önkor-
mányzati támogatás mértékét fenntartjuk, 
a Miskolci Szimfonikus Zenekar fenntartói 
szerződésével és a Csodamalom Bábszínház 
közszolgáltatási szerződésének megújításával 
az állammal stabilizálta a város ezen intéz-
mények alapjait. A kulturális terület kiemel-
kedő fejlődését jelzi a Herman Ottó Múzeum 
jelentős mértékű szakmai feladatainak bő-
vülése. Az új képzőművészeti gyűjtemény, a 
„Kárpát-medence népviseletei” és a „Kismes-
terségek Gyűjteménye” szellemi innovációi 
Miskolc kulturális és turisztikai attrakcióját 
erősítik.
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Megkezdődik a turbókörforgalom építése

A lezárások és terelések már-
cius 6-ára, vasárnapra vir-
radóra kezdődnek, és várha-
tóan fél éven át tartanak.

Folytatás az 1. oldalról

A Corvin utcáról március 
6-án hajnali fél 5-től átmene-
tileg lehetővé teszik a balra ka-
nyarodást az Uitz Béla utcára. 
Ennek előkészítése – jelzőtáb-
lák kihelyezése, új sávok fel-
festése, forgalomirányító lám-
pák átprogramozása – már 
szombat éjszaka megtörténik. 
Hasonló lesz a helyzet a Gör-
gey – Szabadságharc utcák ke-
reszteződésében is, ahol szin-
tén lehetővé válik az építkezés 
idejére a balra kanyarodás. A 

városháza közleménye felhív-
ja a figyelmet arra, hogy a két 
érintett csomópontban a kri-
tikus napon rendőri irányítás 
segíti majd a közlekedők átál-
lását az ideiglenes rendre.

További közlekedési válto-
zások is lesznek annak érdeké-
ben, hogy a terelt útvonalakon 
optimálisabb, a környéken 
élők életét kevésbé zavaró mó-
don folyjon a közlekedés. A 
Bem utcán vasárnaptól csak 
egy irányban, a Bocskai utca 
felől lehet majd a Soltész Nagy 
Kálmán utca felé haladni; az 
eddigi kétirányúság megszű-
nik. A Vörösmarty utcára a 
Coop mellett, illetve a Szin-
vapark áruházzal szemben a 

Király utcára kilyukadó, lakó-
telepi belső egyirányú utcán 
megfordul a forgalom rendje: 
a Király utcáról lehet majd be-
hajtani és a Vörösmarty utcá-
ra tudnak kijutni rajta. Ezek a 
változások március 6-án, va-
sárnap reggel 6 órakor lépnek 
életbe.

A beruházás előkészítésé-
nek részeként, leszerelik a for-
galomirányító berendezéseket 
és oszlopokat a Vörösmarty 
és Király utcák keresztező-
désében. Emiatt este hét óra 
és éjfél között kétszer félórá-
ra lezárják a Király utcai gép-
jármű-forgalmat is. Az érin-
tett időszakokban a Soltész 
Nagy Kálmán utcát használ-

hatják alternatív útvonalként. 
A munkálatokra a vasárnap 
esti órákban rendőrök hívják 
majd fel a figyelmet a Király 
utcán, a Dankó Pista utca kör-
nyékén és az Ady Endre utcán 
a Búza térnél. A buszok me-
netrendjét csak minimálisan 
érintik ezek a munkálatok.

Gyalogosközlekedés
A forgalomkorlátozás mi-

att a Vörösmarty és Király 
utcák csomópontjában a gya-
logos-átkelőhelyeket meg-
szüntetik. A gyalogosok átke-
lésének biztosítása érdekében 
a Király utcán új jelzőlámpá-
val biztosított gyalogos-át-
kelőhelyet alakítanak ki a 

SPAR parkoló bekötő útjá-
nál. További átkelőhelyként 
a Vörösmarty utcán, a Sza-
bó Lőrinc sétánynál található 
gyalogátkelőhely és a Vörös-
marty utca nyugati ágán már 
a forgalomkorlátozás terüle-
tén belül, de már a munkate-
rületen kívül, kordonokkal el-
zárt átkelési lehetőség létesül.

Két ütemben
A körforgalom építése két 

ütemben fog zajlani. Első 
ütemben a forgalmat a Király 
utca bal oldalára (Budapest 
felé vezető oldal) terelik át. 
Ez idő alatt megépül a körfor-
galom keleti oldala teljes ke-
resztmetszetben és a nyugati 

oldal egy része is. A második 
ütemben a Király utca for-
galmát a már elkészült kele-
ti oldali fél körpályára terelik 
át, és megépül a körforgalom 
hiányzó két darabja, illetve 
kiépítik a körforgalom kö-
zépszigetét is. A bevezetendő 
forgalomkorlátozások előre-
láthatólag öt-hat hónapon ke-
resztül, azaz augusztus végéig 
fognak fennállni.

A turbókörforgalom az 
Y-híd-projekt részeként az In-
novációs és Technológiai Mi-
nisztérium megbízásából a 
NIF beruházásában, 13,5 mil-
liárd forint hazai forrásból va-
lósul meg.

TAJTHY ÁKOS
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Közös adománygyűjtés. Az 
MVK Zrt. és Miskolc Ukrán 
Nemzetiségi Önkormányzata 
közös adománygyűjtést szer-
vez az Ukrajnában maradt, 
pincékben, alagsorokban 
meghúzódó lakosok megse-
gítésére, valamint a háború-
ban megsérült katonák ellá-
tására. Március 7-én, hétfőtől 
az MVK Ügyfélszolgálati Irodá-
jában (3530 Miskolc, Szeme-
re utca 5.) gyűjtőpontot hoz-
nak létre. Az adományokat az 
iroda nyitvatartási idejében 
lehet leadni hétfőn, kedden 
és csütörtökön: 08:00-15:30, 
szerdán 08:00-17:30, pénte-
ken 08:00-13:30 között. Ami-
re leginkább szükségük van a 
rászorulóknak: tartós élelmi-
szerek, kötszer, gyógyszerek, 
tisztálkodószerek, alváshoz 
szükséges eszközök, egyéb 
hasznos eszközök: elemek, 
gyertyák. Az adományokat 
az Ukrán Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke juttatja ki a 
rászorulóknak.

Díjmentesen utazhatnak. 
Térítésmentesen havi bér-
letet biztosít az Ukrajnából 
érkezett menekültek részé-
re az MVK. A „Szolidaritás” 
felirattal ellátott szelvénye-
ket a Tiszai pályaudvaron, 
a Búza téren és az ügyfél-
szolgálati irodában lehet 
átvenni. A Tiszai pályaudva-
ron a jegy-és bérletpénztár 
mellett a villamos-végállo-
máson is átvehetik az érin-
tettek a bérletet. A térítés-
mentes bérletszelvényt az 
igényelheti, aki ukrán útleve-
let vagy más arcképes, sze-
mélyazonosításra alkalmas 
igazolványt mutat fel, illetve 
az MVK elfogadja az illetékes 
magyar hatóság által az ok-
mány nélkül hazánkba érke-
ző menekültek részére kiállí-
tott igazolást is.

HÍREK RÖVIDEN

Életének 74. évében, már-
cius 1-jén elhunyt Miko-
lai Vince pápai prelátus, 
kanonok, főesperes, diós-
győri plébános.

Mikolai Vince Borsodná-
dasdon született 1948-ban. 
1972. április 3-án szentel-
ték pappá. Papi életútja so-
rán egyebek mellett Jászá-
rokszálláson, Egerben, 
Ostoroson és többször Mis-
kolc-Diósgyőrben szolgált. 
1981-1983-ig Rómában ta-
nult, majd 1993-2001-ig az 
Egri Hittudományi Főiskola 
és Érseki Papnevelő Intézet 
rektora volt. 2001-ben előbb 
a Szent János Lelkigyakor-
latos Ház, majd 2001-2003-
ig az egri Főegyházmegyei 
Könyvtár igazgatója is volt. 
2014-ben Miskolcon Pro 
Urbe kitüntető címet ka-
pott. „Örömmel végzem ezt 
a szolgálatot, mert úgy gon-
dolom, az a legfontosabb, 
hogy örömhírt vigyünk a 

szegényeknek és a kitaszí-
tottaknak – fogalmazott.

– 1974–78 között éltem 
itt nagyon szép éveket. Kö-
zel éreztem magamhoz Di-
ósgyőrt, a tájat és az em-
bereket. Borsodnádasdon 
születtem, ott nőttem fel 
a gyár tövében, ismertem 
a munkások életét, hiszen 
édesapám is az volt. Ezért 
úgy gondoltam, Diósgyőr-
ben is szót tudok érteni az 
emberekkel – emlékezett.

1978-ban áthelyezték 
Egerbe, 25 évvel később 
tért vissza Diósgyőrbe plé-
bánosnak. Temetéséről ké-
sőbb intézkednek.

Elhunyt Mikolai Vince

Egy emberként mozdult meg 
Magyarország azért, hogy 
segítsen az Ukrajnából a há-
ború elől menekülőknek. Az 
ukrán-magyar határon már 
az elmúlt hétvégén is több 
ezren keltek át naponta és 
hasonló a helyzet jelenleg is.

Az érkező menekültek hírére 
az ország minden pontjáról, 
így Miskolcról is nagyon so-
kan indultak segíteni. Volt, aki 
adományokat gyűjtött, majd 
azt szállította el a határ men-
ti településekre, mások saját 
autójukkal vállalták az érkező 

kárpátaljai magyarok, ukránok 
vagy a szomszédos országból 
érkező külföldiek fuvarozását.

A helyi politikusok is segítettek 
a bajban: Varga László, a megyei 
2-es egyéni választókerület egy-
séges ellenzéki képviselőjelölt-
je hétfőn bejelentette: a Magyar 
Szocialista Párt szolidaritási alap-
jából mintegy 1 millió forintot 
különítettek el a megyében tárgyi 
adományok beszerzésére. Emel-
lett a párt Corvin utca 9. szám 
alatt található irodájába minden 
hétköznap 9 és 12 óra között vár-
ják a felajánlásokat.

A Jobbik Magyarországért 
Mozgalom is segítőakciót in-
dított. Ennek részeként már 
vasárnap is adományokat vitt 
a határra – mások mellett – 
Szilá gyi Szabolcs, a megyei 1-es 
egyéni választókerület egysé-
ges ellenzéki képviselőjelöltje.

A miskolci Fidesz-KDNP po-
litikusai szintén segítettek, ado-
mányt szállítottak egy kárpátaljai 
kistelepülésre, Palágykomorócra.

Az, hogy hosszan tartó krízis-
ről van szó a kormány számára 
is hamar nyilvánvalóvá vált, ezért 
néhány nap alatt megszervezték 
a Híd Kárpátaljáért segélyakciót. 
Szerdán aztán Miskolcon tanács-
koztak a megye, a város, a legna-

gyobb karitatív szervezetek és a 
rendőrség helyi vezetői annak 
érdekében, hogy összehangolják 
Borsod menekülthelyzettel kap-
csolatos feladatait és a Magyaror-
szágra érkező háborús menekül-
tek ellátását.

Az eseményen részt vett Sol-
tész Miklós, a Miniszterelnök-
ség egyházi és nemzetiségi kap-
csolatokért felelős államtitkára, 
a Nemzeti Humanitárius Koor-
dinációs Tanács elnöke is, aki 
kijelentette: a segélyakció koor-

dinálja hat karitatív szervezet – 
a Magyar Vöröskereszt, a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat, 
a Katolikus Karitász, a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet, 
a Magyar Református Szeretet-
szolgálat és a Baptista Szeretet-
szolgálat – munkáját, és állami 
forrásokkal is hozzájárul a se-
gítségnyújtáshoz. Kiemelte azt 
is, az eddigi öt, határ menti se-
gítségpont mellett hasonló kez-
di meg a működését rövidesen 
Miskolcon is.

Miskolc önkormányzata 
együttműködik a helyi segély-
szervezetekkel is, ezért a város-
háza bejáratánál adománygyűj-
tés kezdődött. Elsősorban tartós, 
illetve instant élelmiszereket 
várnak, ezekkel tudnak most se-
gíteni a hazánkba érkező hábo-
rús menekülteknek, akiknek a 
száma óráról órára nő. Az eddigi 
adatok szerint péntek délelőttig 
már több mint 140 ezren érkez-
tek Magyarországra.

TAJTHY ÁKOS

A Fidesz-KDNP országgyű-
lési képviselőjelöltje ellen 
még az MSZP tett panaszt 
jogellenes kampánytevé-
kenység miatt.

Panaszt tett az MSZP ko-
rábban Csöbör Katalin, a Fi-
desz-KDNP országgyűlési 
képviselője ellen, mivel néhány 
hete jogellenes kampánytevé-
kenységet folytatott egy isko-
lában: az egyik állami program 
laptopjait osztotta ki az Ava-
si Gimnáziumban Cseresnyés 
Péter ITM államtitkár társasá-
gában. Az MSZP kifogása sze-
rint Csöbör Katalin részvétele 
az eseményen és az arról ké-
szült bejegyzés azt sugallja az 
átlagos választópolgár számá-

ra, hogy az eszközök a képvi-
selő közvetlen, személyes tevé-
kenységének eredményeként 
kerültek az iskolába. Továbbá 
a választási kampány kontex-
tusában az átlagos választópol-

gár nem tudja tisztán elkülö-
níteni a képviselői és a jelölti 
minőségben való megjelenést, 
és a jelenleg zajló választási 
kampányra tekintettel Csöbör 
Katalin megjelenését a jelölti 

szerephez köti. Ráadásul Cse-
resnyés Péter államtitkár je-
lenléte a párt szerint jogtalan 
előnyt biztosított Csöbör szá-
mára.

A választási bizottság úgy 
ítélte meg, hogy Csöbör Kata-
linnak mint jelenlegi országy-
gyűlési képviselőnek nincs 
olyan, jogszabályban rögzített 
feladata, amely során a Miskol-
ci Tankerületi Központ által 
biztosított eszközök kiosztásá-
ban közre kellene működnie. 
A szervezet azt is közzétette, 
hogy Csöbör Katalin jelölt az 
átadáson képviselői tisztségé-
ből nem levezethető funkciót 
ellátva, politikai céllal, képvi-
selőjelölti minőségében járt 
el, és kampánytevékenységet 

végzett, amikor az Avasi Gim-
náziumban az eszközök ünne-
pélyes átadásán részt vett, és 
abban közreműködött.

A választási bizottság hatá-
rozatban állapította meg, hogy 
a fideszes jelölt jogsértést kö-
vetett el. A további jogszabály-
sértéstől eltiltották, bírság ki-
szabását viszont nem tartották 
indokoltnak. A döntés hétfőn 
emelkedett jogerőre. Halmai 
Gyula, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei 1-es számú válasz-
tókerület választási bizottságá-
nak elnöke érdeklődésünkre 
elmondta, korábban érdeklő-
dött a helyi választási irodá-
nál, ahol azt közölték, a határo-
zat elleni fellebbezés hozzájuk 
nem érkezett.                         MN

Miskolc is segít a háború elől menekülőknek 

Elmarasztalta Csöbör Katalint a választási bizottság

A képviselő jogellenes kampánytevékenységet folytatott egy iskolában

Péntek délelőttig már több mint 140 ezren érkeztek Magyarországra. Fotó: Czeglédi Zsolt, MTI

Sokszor otthagytam a fo-
gam a Csabai kapui SZTK 
harmadik emeletén. Nem is 
olyan képletesen. A rendelő-
intézet főútra néző, hosszú, 
harmadik emeleti szárnya, a 
fogászat volt a legforgalma-
sabb. Sorszámosztáskor a lif-
tig álltak. Ha nagyon hasoga-
tott a güzü, választhattunk, 
dagadt képpel szenvedünk, 
vagy irány a húzó. Ott mindig 
volt szabad fehérköpenyes.

Komlóssy Attila barátom, 
sebész, fogorvos szakfelügye-
lő főorvos segít a szellemi-
dézésben. Bár Diósgyőrben 
kezdte a szájban fúrást, fa-
ragást és tömést, megerősí-
ti, a húzó a folyosó vége felé 
volt, mögötte már csak Fedor 
és később Kovács Zsigmond 
főorvos úr külön szobája le-
hetett. A húzóban egyszerre 
két széken, sztereóban ment 
a munka. Az előtéri beugró-
ban egy véres vattacsomók-
kal teli köpködő jelezte, aki 

idetéved, hagyjon fel min-
den reménnyel.

Amikor a fájdalomtól el-
torzult képpel belevetettem 
magam a nagy fekete bőr-
székbe, a hangommal a bá-
torságom is elment. A hol 
fáj, alsó, felső? - kérdésre 
már csak mutogattam, bó-
lintgattam. A tükrös kopog-
tatástól rögtön összemen-
tem. Attila szerint a szuvas 
fogfájás nem a világ vége. 
Páciensként persze mondha-
tom, nézőpont kérdése.

Majd maga is megerősíti, 
a húzóban szolgálók tényleg 
nem fontolgathatták, ment-
hető-e a fogad, vagy keresz-
tet vessünk rá. Aki besétált 
oda, az már eldöntötte, egy 
vagy két rágóval kevesebbel 
is beéri. Bizarr orvosi hoz-
záállás, de akkoriban ez volt 
az irányelv. Ne hagyjunk 
szenvedni senkit.

Magam is hoztam néhány 
ilyen végzetes döntést. Sze-

memet is behunytam, hogy 
ne lássam a katonásan egy-
más mellett sorakozó csí-
pőfogókat, gyökértépő szer-
számokat. A doktor úr – az 
éppen ügyeletes – felkapta 
az első kézre eső fájdalom-
csillapító fecskendőt és kör-
beszurkálta a fájó csontot, 
ínyemet. Mintha az akkori 
érzéstelenítők lassabban ha-
tottak volna, de tovább zsib-
basztottak. Hagytak is egy 
jókora időt, hogy hassanak. 
Majd amikor visszamen-
tem, máris szembetaláltam 
magam a tállal, amelyben 
skalpként gyűjtötték a már 
önálló életet élő fogakat. 
Attilától tudtam meg, hogy 
annak idején a Csabai ka-
puban és Diósgyőrben is 
Székely Zoltán, az utób-
bi helyen meg még Kovács 
Zsigmond voltak a főorvo-
sok. Az ő szájsebészeti főor-
vosi kiváltságuk volt, nekik 
nem kellett a húzóban ren-

delni. A többieknek napi két 
óra volt az itteni penzumuk.

Most öregségemre tudom 
meg, hogy a foghúzás ko-
rántsem gyerekjáték. Bará-
tom véleménye szerint egy 
rossz, határozatlan mozdu-
lat, és ha a gyökér elsőre nem 
jön a foggal, jöhet a véső, ka-
lapács. Egyébként ezeknek 
a tömeges húzásoknak kö-
vetkezményeivel már a múlt 
század vége felé szomorúan 
szembesültünk. Miskolcon, 
a Zsarnain nem egyszer lát-
tam: a szemüveggel teli lavór 
mellett, protkókat is kínál-
tak. Nehéz volt elhinni, hogy 
a kopott, homályos, esztékás 
okulárék mellé valaki ilyen 
alig használt protézissel lepje 
meg magát.

Rá is kérdeztem megy-e az 
üzlet – lekopogta az eladó, 
még egy sem maradt a nya-
kán. Viszik, mint a cukrot. 
Mert rágni csak kell…

SZÁNTÓ ISTVÁN

A húzóba nem kértek sorszámot
JEGYZET

Híd Kárpátaljáért
A menekülteknek bárki 

segíthet. Aki pénzt szeret-
ne adományozni, a 1357-
es telefonszámra sms-ben 
vagy hívásban (500 Ft/hí-
vás, SMS) vagy a Híd Kár-
pátaljáért számlaszámá-
ra (11711711-22222222) 
utalva tud, de tartós élelmi-
szert is szívesen fogadnak, 
ezek gyűjtését a Máltai Sze-
retetszolgálat fogja össze:  
karpataljaert@maltai.hu 
e-mail-címen. További rész-
letek a minap.hu-n.
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Továbbra sem biztosítja a 
kormányzat azt a kétmilli-
árd forintot, melyre a Di-
ósgyőri vár felújítása során 
felmerült statikai beavatko-
zások miatt volna szüksége 
Miskolcnak – erről számolt 
be Varga Andrea és Bartha 
György pénteken tartott saj-
tótájékoztatójukon.

– A felújítás elérkezett ahhoz 
a pontjához, ami irányt szab 
annak, milyen módon alakul a 
vár további sorsa – kezdte Var-
ga Andrea, aki a városrész ön-
kormányzati képviselőjeként 
úgy látja, mostanra el kelle-
ne jutnunk odáig, amikor egy, 
a diósgyőriek számára kissé 
talán idegen, ám turisztikai 
szempontból mégis érdekes 
fejlesztés megvalósuljon. Em-
lékeztetett: a várral kapcsolat-
ban számos teendő adódott 
az elmúlt időszakban, amit a 
legjobb tudása szerint igyeke-
zett is az önkormányzat és a 
projektmenedzsment kezelni, 
azonban felléptek olyan várat-
lan és előre nem látható prob-
lémák, melyek esetében elen-
gedhetetlen, hogy segítséget 
kérjenek.

– Azt gondoltuk, hogy ez a 
segítség meg is lesz, hiszen a 
miniszterelnök megbízottja 
felügyeli a Diósgyőri vár fej-
lesztését – utalt a városvezető 
Kiss János felelősségére, akihez 
tavaly decemberben levélben 
fordultak: „Amikor kiderült, 
hogy a négy torony statikai 
állapota nem alkalmas arra, 
hogy az építkezés továbbfoly-

jon, azonnal megtettük a szük-
séges jelzéseket, hiszen a ren-
delkezésre álló önkormányzati 
források ezt nem fedezik.”

A Fidesz-KDNP-s politikustól 
aztán – a képviselők elmondása 
szerint – idén februárban azt az 
ígéretet kapták, hogy a kormány 
a 2023-as költségvetésben bizto-
sítani fogja a kétmilliárd forint-
nyi plusztámogatást. Kiss ahhoz 
is a szavát adta, hogy az erről 
szóló kormányhatározat még 
februárban megszületik.

– Azért állunk itt, hogy ne fe-
ledkezzenek meg rólunk! Se Kiss 
János, se a kormány ne feledkez-
zen meg erről a beruházásról! – 
szólalt fel Bartha György. Annak 
tükrében, hogy a kormányzat a 
gazdaságvédelmi alapból ennél 
jóval jelentéktelenebb projek-

tekre is költött az elmúlt évek-
ben, egy ilyen elengedhetetlen 
munkálatra mindenképp el kel-
lene hogy különítse a szükséges 
állami forrást, hangsúlyozta.

A diósgyőri képviselők ki-
emelték: nem is annyira a vár, 
sokkal inkább a vár környéké-
nek a fejlesztése lett volna el-
sődleges, amire a bonyolódó 
felújítások miatt már végképp 
nem jut forrás. A jelenleg zárva 
tartott diósgyőri strand jövője 

is nagyban függ attól, hogy mi 
fog történni ezen a területen.

– Láttunk már ígéreteket a vár, 
a strand és a környék fejlesztésé-
vel kapcsolatban, melyekből saj-
nos nagyon kevés valósult meg. 
Kérjük a miniszterelnöki biztos 
urat, lépjen a tettek mezejére! 
Legalább az írásbeli ígéretét kap-
juk meg annak, hogy a tornyok 
megerősítését fedezik majd – 
zárta Varga Andrea.

BÓDOGH DÁVID

Még mindig csak ígéret a pluszforrás

A munka ugyan nem áll, de a vár meddig fog? Fotó: Mocsári László

Lakossági fó-
rum. Szopkó Ti-
bor alpolgár-
mester, a 10. 
számú válasz-
tókerület önkormányzati kép-
viselője lakossági fórumot tart 
március 9-én, szerdán 16:30-
tól a Petőfi Sándor Általános 
Iskola előtt (Katowice utca 17.), 
18:00-tól pedig a Fábián utca 
6. számnál (a régi malom épü-
lete).

Fogadóóra. Dr. 
Ignácz Dávid 
Miskolc MJV 
Önkormányzat 
jegyzője már-
cius 16-án, szerdán 14 órától 
fogadóórát tart 10 fő részére. 
Sorszámosztás március 11-én, 
pénteken 8 órától a Hunyadi u. 
2. sz. alatti portán.

Ünnepi megemlékezések. 
Nemzeti ünnepünk alkalmából 
megemlékezést tartanak már-
cius 11-én, pénteken, 11 órától 
a diósgyőri lokálpatrióták a di-
ósgyőri országzászlónál. Be-
szédet mond dr. Gerőcs-Tóth 
Andrea, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kormányhivatal fő-
igazgatója. A Diósgyőri Szent 
Ferenc Római Katolikus Ál-
talános Iskola diákjai ünnepi 

műsort adnak. Zászlófelvonás 
a Diósgyőri Gimnázium közre-
működésével.
Március 15-én, 9 órától tarta-
nak ünnepi megemlékezést 
Szirmán a világháborús emlék-
műnél (Miskolci utca 62.), be-
szédet mond Szilágyi Szabolcs, 
országgyűlési képviselőjelölt.

Rendkívüli nyitvatartás. Vi-
lágszerte március 8-án ün-
neplik a nemzetközi nőnapot. 
Azért, hogy a férfiak idejében 
gondoskodhassanak a virá-
gok beszerzéséről, a Búza téri 
őstermelői és a Vasgyári piac 
március 7-én, hétfőn rendkívü-

li nyitvatartással várja vásárló-
it. A Búza téri őstermelői piac 
6:00-17:00 között, a Vasgyá-
ri piac: 5:00-15:00 között lesz 
nyitva.

Tavaszi takarítás. A Városgaz-
da feladatai közé tartozik az 
önkormányzati kezelésben 
lévő fő közlekedési utak, au-
tóbuszvonalak és gyűjtő mel-
lékutcák tisztán tartása és 
pormentesítése. Tavasszal a 
téli síkosságmentesítés során 
kiszórt és az út szélén össze-
gyűlt szóróanyag felseprésé-
vel kezdődik a munka. Amikor 
az időjárás lehetővé teszi, sep-
rőgépek segítségével pormen-
tesítik az utakat. A seprőgép 

kedden este kezdte meg idei 
első műszakját a belvárosban, 
többek között a Palóczy, a Cor-
vin, a Vörösmarty és az Uitz 
Béla utcán.

Felújítják a szökőkutat. A Cent-
rum Áruház előtti, mintegy 40 
éves szökőkút felszín alatti cső-
rendszere az elmúlt években 
teljesen korrodálódott, a csövek 
kilyukadtak, a rekonstrukciós 
munka elvégzése halaszthatat-
lanná vált. A Városgazda munka-
társai ősszel a bontási munká-
latokkal kezdtek, a régi csöveket 
és szerelvényeket lebontották, a 
tél folyamán pedig a munka elő-
készítése folytatódott a műhely-
ben. A szökőkút komplett felszín 
alatti csőrendszerének teljes re-
konstrukciója már folyamatban 
van, a napokban az új csöveket 
építik be a szakemberek. A fel-
újítás, szükséges ellenőrzés és 
próbaüzem után idén tavasszal 
indítják újra a szökőkutat, hogy 
a lakosság május 11-én, Miskolc 
város napján már biztosan újra 
láthassa, és hallhassa az ikoni-
kus szökőkút vízcsobogását.

HÍREK RÖVIDEN

Amennyiben pártok és civil szervezetek koszorút, virágot szeretnének elhelyezni az emlékhelyeken, kérjük, hogy  
szándékukat az emlékhely megjelölésével 2022. március 9-én 10 óráig jelezzék a következő elérhetőségek valamelyikén:

Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Ifjúsági Ház 3531 Miskolc, Győri kapu 27/A. Tel.: 46/412-508, 70/491-2609.  
E-mail: szervezes@miskolcikulturaliskozpont.hu

Tizennégy fitneszelemmel 
bővül a Kuruc utca és az 
Árpád út közötti terület, 
ami így a környék szabad-
téri kondiparkjává válhat. 
A munka a tervek szerint 
május végéig befejeződik.

A bruttó 43 millió forint-
ból megvalósuló beruhá-
zás kapcsán Miklós Viktor, 
a polgármesteri hivatal pá-
lyázati főosztályának veze-
tője ismertette, hogy a beru-
házás két részre bontható. A 
sportpark tizennégy elemből 
áll majd, köztük lesz úgyne-
vezett libegő és bicikli, de a 
tervezés során a kerekesszé-
ket használókra is gondoltak 
a számukra kialakított integ-
rált kar- és mellkaserősítővel, 
illetve hát- és mellizom-erő-
sítővel. Emellett a Pálosok 
parkja is szépül, hiszen pél-
dául megújítják az utcabú-
torokat, hulladékgyűjtőket, 
kikerül négy pingpongasz-
tal, továbbá kialakítanak egy 
streetball- és két grundfoci-

pályát. Mindemellett a bur-
kolatokat is felújítják.

Varga Andrea alpolgármes-
ter, a terület önkormányzati 
képviselője abban látja a be-
ruházás egyik jelentőségét, 
hogy a környéken nincsenek 
a tervezetthez hasonló kültéri 
sporteszközök. A tér közepére 
„fenntartható zöldfelület” ke-
rül, ami méltó lesz a park köz-
ponti elemének. Hozzátette: 
több, a területen élő kisebb-na-
gyobb csoporttal egyeztettek a 
tervekről, és a lehetőségekhez 
mérten figyelembe vették az 
igényeket. Míg néhányan ku-
tyafuttatót szerettek volna a 
területre, mások ezzel nem ér-
tettek egyet, így az ötletet végül 
elvetették.

„Ez egy olyan beruházás, 
ami az itt élő több ezer ember 
számára jelent fontos előrelé-
pést. Célunk kikapcsolódásra 
alkalmas, kellemes környe-
zetet kialakítani a két hosszú 
bérházsor között” – összegzett 
Varga Andrea.

KIRÁLY CSABA

Megújul a Pálosok  
parkja Diósgyőrben

A tér műszaki átadására kedden került sor. Fotó: Mocsári László

A vár rekonstrukciójára szánt támogatási összeg ütemezve 
érkezik meg a városhoz. Az év elején rendelkezésre bocsátott 
2022-es részösszeg – mintegy 4,1 milliárd forint – átcsoporto-
sításával pillanatnyilag folytatódni tudnak a munkálatok. A 
projektnek azonban 2023 szeptemberében véget kell érnie, a 
tárgyalt kétmilliárd forintos űr tehát túl sokáig nem tátonghat 
a város büdzséjében.
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Ajándék shakert kapnak azok a páciensek, akik ezen a napon, a nyílt nap keretén belül kezdik el a diétát! 

Medi-Art Egészségcentrum Miskolc, Arany János utca 9. I/1.
Bejelentkezés: dr. Ispány Marietta 06-70/322-5982

Nóri, szegedi asszisztensünk az Insumed diétával akkor 
találkozott először, mikor elkezdett nálunk dolgozni 3,5 éve. 
Mesélte, hogy barátnőjével minden évben tartottak pár 
hónap diétás periódust, viszont mindig visszajöttek a kilók. 
Úgy döntött, kipróbálja az Insumed diétát. Ki sem tudott 
bújni a rendszeres kontrollmérések alól, teljesen átszellemült 
étkezése kapcsán, komolyan vette a diétát. Eredménye ma-
gáért beszél: 20kg-tól szabadult meg, amit 3 éve tart. Élete 
teljesen megváltozott, magabiztosan, csinosan dolgozik 
nálunk tovább. 

Lehetséges 58 kg zsírt leadni? Vagy ez egy hihetetlen történet? 
Igen, hihetetlen, de mégis igaz történet Katalin története. 2020 
június vége óta rendszeres és szigorú fegyelemmel, kontrollméré-
sekkel, felügyeletekkel és odaadó követéssel Katalin 2021 novem-
ber elejére 58 kg zsírtól szabadult meg. Elmondása szerint 15 éves 
korában volt utoljára ennyi kg, mint most. Amikor a férjével meg-
ismerkedett, még akkor sem volt ilyen karcsú. A meseszerű törté-
net teljesen megváltoztatta az életét. Nem csak testileg változott, 
de lelkileg is. Újult erővel egy újjászületett testben dolgozik, él. Az 
elkezdett súlytartása is stabil, így az orvosi fogyókúra befejezése 
Katalin esetében szintén mesébe illő. Nagy szeretettel gratulálunk!

Biztonságos és fertőtlenített környezetben ingyenes állapotfelmérés, zsírraktár-kalkuláció, testösszetétel- 
vizsgálat, anyagcseretérkép, orvosi tanácsadás, a máj glikogénszintjének ellenőrzése, diétás tanácsok.  
A fogyókúra elkezdésekor ingyenes mérés. HA MEG SZERETNE SZABADULNI A TÚLSÚLYTÓL ÉS AZ EZZEL 
JÁRÓ magas vérnyomástól, szív-érrendszeri betegségektől, magas koleszterinszinttől, refluxbetegségtől, ízületi 
gyulladástól, vagy ha nem tud teherbe esni, esetleg PCO-szindrómával küzd, akkor keressen meg minket!

Fogyás orvosi felügyelet mellett!  
SZABADULJON MEG ÖN IS BIZTONSÁGOSAN,  

EGÉSZSÉGESEN A FELESLEGES KILÓKTÓL!

Dr. Ispány Marietta rendelése  
2022. 03. 09-én NYÍLT NAPOT tart!  

INGYENES az orvosi mérés és tanácsadás.

BEJELENTKEZÉS:  
dr. Ispány Marietta 06-70/322-5982

Dr. Ispány Marietta vagyok, 9 éve foglalkozom az orvosi fogyókúrával. Cé-
lom, hogy minél több ember részesüljön ebben a terápiában, leadva a kiló-
kat, megtanulva a helyes táplálkozást, elindulva a mozgás útján, elhagyva 
a gyógyszereket. Akár 5, 10, 20, akár 70, 80, 100 kg-ot kell leadnia, fogadjon 
el egy egészséges, önbizalommal teli életet, túlsúly nélkül, karcsú alakkal.

Sikertörténetek páciensektől kapott üzenetekben:

POROSZKAI ÉTTEREM-PIZZÉRIAPOROSZKAI ÉTTEREM-PIZZÉRIA
Miskolctól csak 16 kilométerreMiskolctól csak 16 kilométerre

www.poroszkai.huwww.poroszkai.hu
facebook: Poroszkai Étterem – Pizzériafacebook: Poroszkai Étterem – Pizzéria

Gesztely, Petőfi utca 11. Gesztely, Petőfi utca 11. 
Tel.: (46) 450 061, (30) 945 1329Tel.: (46) 450 061, (30) 945 1329

Feltétel:   
műszaki végzettség,  

műszakirajz-olvasási készség. 
Szakmai önéletrajzokat a 

jaborcsik.agnes@inter-v.hu  
e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft. munkatársakat keres   
CNC-MARÓS és  

SZIKRAFORGÁCSOLÓ   
munkakörbe, betanítással.

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

Feltétel:  
műszaki végzettség,  

műszakirajz-olvasási készség. 
Szakmai önéletrajzokat a 

jaborcsik.agnes@inter-v.hu  
e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft. munkatársakat keres  
GÉPLAKATOS és  
ESZTERGÁLYOS  
munkakörbe.

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

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
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Megérdemelten, 3-0-ra 
tudott nyerni a listavezető 
DVTK ellen a PMFC a lab-
darúgó NB II. 25. forduló-
jában.

A pécsi labdarúgás három 
nagy alakja is elhunyt az el-
múlt napokban, rájuk emlé-
kezve, gyászszünettel kezdő-
dött a múlt vasárnapi bajnoki 
mérkőzés. A 23. percben ala-
kította ki első gólhelyzetét a 
PMFC, és ugyan ebből nem 
lett gól, de érezhetően kezdett 
mezőnyfölényt kialakítani a 
házigazda. Majd a 39. percben 
megszerezte a vezetést a pécsi 
csapat, Hegedűs lőtt a hálóba.

Komoly fordulópontnak 
bizonyult a bajnoki 57. perce, 
ugyanis Eppel gólba tartó fe-
jesét nagy bravúrral ütötte ki 
a hosszú felső sarokból He-
lesfay. Érkezett a válasz: a ha-
zaiak második helyzetüket is 
értékesítették, a végig körül-
ményes diósgyőri védekezés 
hibáját Bíró használta ki.

A 72. percben pedig kiala-
kította a végeredményt is a 
házigazda, Bíró nagyon köny-
nyen lerázta a rátörő védőt, 
saját maga második, csapata 
harmadik találatát jegyezve. 
Az eredmény már nem vál-
tozott, megérdemelten nyert 
a Pécs (3-0). A vereséggel 
megszakadt Kondás Elemér 
vezetőedző együttesének ti-
zenhárom mérkőzés óta tartó 
veretlenségi sorozata. A tabel-
lát azonban így is vezetik, igaz, 
két pontra olvadt az előnyük a 
Vasassal szemben.

A Győr elleni hazai mér-
kőzéssel folytatja majd baj-
noki szereplését vasárnap 
este 8 órától a Diósgyőr. Az 
ellenfél a kilencedik pozíció-
ban áll a tabellán, a piros-fe-
hérek számára nem is kér-
dés, hogy csak a győzelem 
lenne elfogadható, hiszen 
újra hazai pályán szerepel-
het Kondás Elemér edző le-
génysége.

MN
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Hazai pályán egalizálhat a 
DVTK Jegesmedvék csapata a 
Ferencváros ellen a rájátszás-
ban. Szombaton és vasárnap 
is összecsapnak a felek a Mis-
kolci Jégcsarnokban.

Az Erste Liga negyeddöntő-
jének első mérkőzésén, kedden 
a több fontos hiányzó ellenére 
is helytállt a DVTK Jegesmed-
vék csapata az FTC-Telekom 
otthonában. A találkozó végig 
szoros volt, és bár 2-0-ra elhú-
zott a hazai csapat, a piros-fe-
hérek tartották a lépést, de a 
zöldek egy izgalmas végjáték 
után, 3-2-re nyerve, megsze-
rezték a vezetést a párharcban.

A szerdai, második mérkő-
zés ismét nagy csatát hozott, 
az első meccshez hasonlóan 
az utolsó másodpercig nyílt-
tá tette az összecsapást a több 
hiányzóval felálló DVTK, de 
a hazaiak ismét nyerni tudtak 
(ezúttal 4-3-ra), így 2-0-ra ala-
kították a párharc állását.

Így álltak a felek a hétvégi foly-
tatás előtt, amit már a Miskol-
ci Jégcsarnokban vívnak meg. 
Szombaton (18 óra) és vasárnap 
(18 óra) is rendeznek mérkőzést.

A tizenkilencedik születés-
napját épp a második mérkőzés 
napján ünneplő Hadobás Zé-
tény komoly jégidővel teljesítet-
te az első rájátszásbeli meccseit.

– Kiélezett párharcot látha-
tott eddig a közönség. Magam is 
megtapasztaltam, hogy a play-off 
sokkal fizikálisabb, mint az alap-
szakasz. Mindenki maximálisan 

győzni akar, ütünk, szúrunk, de 
én nagyon élvezem – fogalma-
zott. – A két szoros vereség elle-
nére nem lehetünk elégedetle-
nek, mert szívünket-lelkünket 
kitettük a pályára. Egy-egy gól 
döntött, a hétvégi mérkőzéseken 
megpróbálunk egyenlíteni.

Kiemelte azt is, hogy a hazai 
pálya most a miskolciaknak 
kedvez majd, a saját szurkolóik 
buzdítása komoly pluszt jelent 
a párharcban.

– Így sem lesz egyszerű nyer-
ni, de legalább nem kell utaz-
nunk, ismerjük a pálya minden 
szegletét, ennyivel is könnyebb 
a helyzetünk – tette hozzá.

A DVTK Jegesmedvék csa-
patkapitánya, Miskolczi Márk 
azt mondta, az első összecsa-
pásból többet is ki lehetett vol-
na hozni meglátása szerint, de 
ott egy picit „lehet, hogy új volt 

még nekünk ez a szerep”. De ez, 
és főleg a második mérkőzés, 
nagyon kiélezett, hamisítatlan 
play-off találkozó volt.

– Nagyon sok fizikai pár-
harcot vívtunk, már-már dur-
vának is tűnhetett kintről a já-
ték, de inkább azt mondanám, 
hogy fegyelmezett játék folyt a 
pályán. Sajnos odafelé dőlt el 
mindkét meccs, de szégyenkez-
nünk nem kell, tudunk rá építe-
ni. Mindent megteszünk azért, 
hogy itthon nyerni tudjunk.

Ha a rutin még hiányzik is, 
a Győr elleni kvalifikáció arra 
már jó volt, hogy lássák, ez egy 
teljesen más kávéház, mint az 
alapszakasz. Most azonban már 
látszik az a fizikai dominancia, 
amit igyekeznek belevinni a já-
tékba. Fiatal, energikus a csapat.

– Gyűjtjük a tapasztalatokat, 
hazai jégen, sok szurkoló előtt 

meg akarjuk mutatni, hogy jók 
vagyunk – mondta.

Fontos lesz, hogy a DVTK 
szerezze meg az első találatot, 
mert a Fradi Miskolczi Márk 
véleménye szerint van annyi-
ra rutinos, hogy ha vezetnek, 
akkor a védelmük nagyon jól 
meg tudja szűrni ellenfelük tá-
madásait.

– Ha mindent megteszünk, 
amit eddig tanultunk, és min-
dent beleadunk, amit tudunk, 
akkor nyerhetünk meccseket. 
De ehhez szinte tökéletes játék 
kell – fogalmazott.

A párharc négy nyert mér-
kőzésig tart, ha a hétvégén 
nem dől el, akkor legközelebb 
március 9-én, szerdán 18:30-
tól találkoznak a felek, akkor 
már a Fradi otthonában, a Tüs-
kecsarnokban.

KUJAN ISTVÁN

Hamisítatlan play-off, fizikális hokival

A saját szurkolóik buzdítása komoly pluszt jelent a párharcban. Fotó: Horváth Csongor

Hazai pályán javíthat a DVTK. Fotó: Mocsári László

Megszakadt sorozat

Amerikából jött. Erősítés ér-
kezik a DVTK női kosárlabda-
csapatához: az 1992-es szüle-
tésű, amerikai Jessica Kuster 
legutóbb hazájában szerepelt, 
a napokban tétmérkőzést ját-
szott Las Vegasban. A bedo-
bóként és erőcsatárként is be-

vethető kosaras számára nem 
ismeretlen a magyar liga, hi-
szen a 2016-2017-es szezon-
ban a PEAC-Pécs csapatát erő-
sítette. Érkezésével bővülnek 
a rotációs lehetőségek, ami a 
megerőltetőnek ígérkező ráját-
szásban fontos tényező lehet.

Szobrot kaphat. Közadakozás 
indul a DVTK-alapító Wanger 
Vilmos szobráért. A kezdemé-
nyezők már a modellt is meg-
találták a tervezett mellszobor-
hoz, aminek helyét a diósgyőri 
szurkoló-társadalommal kö-
zösen szeretnék meghatá-
rozni. Bartha György és Bor-
kuti László önkormányzati 
képviselő hétfőn, sajtótájékoz-
tatón hangsúlyozta, mennyire 
fontosnak tartják, hogy min-
denki közös ügyének érezze a 

szoborállítást. Aki támogatná 
az ügyet, az a CIB Banknál ta-
lálható 10700086-42689106-
68800006-es számlaszámon 
keresztül járulhat hozzá a kez-
deményezés sikeréhez. A ked-
vezményezett a miskolci ön-
kormányzat, a közleménybe a 
„DVTK, szobor” kifejezést kérik 
beírni.

RÖVIDTÁV 

Sportsikerekhez gratulált. Hétfő délután olimpikont fogadott a miskolci polgármester: a DVTK alpesi 
sízőjének, Kékesi Mártonnak Veres Pál megköszönte, hogy hazánk mellett Miskolc jóhírét is öregbítette 
a pekingi téli olimpián. „Nagyszerű sportteljesítménynek lehettünk szemtanúi, az eredmény értékét rá-
adásul növeli, hogy sínagyhatalmak versenyzőit is maga mögé utasította Marci” - méltatta a városveze-
tő Kékesi teljesítményét, aki 26 évesen már a második olimpiáján szerepelt. Kedden aztán a diósgyőri 
női kosárcsapatot fogadta Veres Pál (fotónkon). Völgyi Péter tanítványai negyedik alkalommal nyerték 
meg a Magyar Kupát, heroikus küzdelemben múlták felül a Sopront. A sportolók és a vezetők oklevelet 
és ajándékot kaptak, és átvehették Miskolc város emlékplakettjét is. Fotó: Mocsári László

Hirdetés



hirdetés 2022. március 5. 
9. hét | XIX. évfolyam 9. szám10 Miskolci Napló



program2022. március 5. 
9. hét | XIX. évfolyam 9. szám 11Miskolci Napló

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

MÁRCIUS 5., szombat
8:40 MVSC szakosztályi túra Bánkút-Ré-

páshuta, információ: mvsctura.hu
9:00 TÜCSÖK-ZENE, Pontközpont (Széche-

nyi utca 19.)
10:0-15:00 Télűzés a Baráthegyi Major-

ságban
13:00 Országos Táncművészeti Fesztivál, 

Ady Endre Művelődési Ház
18:00 DVTK Jegesmedvék – FTC-Telekom 

jégkorongmérkőzés, Miskolci Jégcsarnok
19:30 Ricsárdgír-koncert, vendég: Heat-

lie, Helynekem

MÁRCIUS 6., vasárnap
8:00 Régiségvásár, Széchenyi utca
8:10 MVSC szakosztályi túra Miskolcta-

polca-Kisgyőr, információ: mvsctura.hu
10:30 Rákherceg, ősbemutató, Csodama-

lom Bábszínház
18:00 DVTK Jegesmedvék – FTC-Tele-

kom jégkorongmérkőzés, Miskolci Jég-
csarnok

20:00 DVTK-ETO FC labdarúgó-mérkőzés, 
NB II. 26. forduló, DVTK stadion

MÁRCIUS 7., hétfő
15:00 Vedd fel a fonalat! Gombolyag klub 

– Horgolók, kézimunkázók köre, Jó-
zsef Attila Könyvtár

16:00 Orvosporték: dr. Nagy Géza anesz-
teziológus főorvossal B. Tóth Erika új-
ságíró beszélget, Szabó Lőrinc Idegen-
nyelvi Könyvtár

MÁRCIUS 8., kedd
19:00 Pál Feri: Mi segít át az élet megold-

hatatlan helyzetein? előadás, Miskol-
ci Egyetem

MÁRCIUS 9., szerda
16:30 A nő ezer arca, Zámborszky Eszter 

festménykiállításának megnyitója, 
József Attila Könyvtár

16:30 Nőkről nőknek / nőnapi beszélge-
tés, Pontközpont (Széchenyi út 19.)

18:30 DVTK – Győr női kosárlabda-mér-
kőzés, NB I. A-csoport, 13. forduló, 
DVTK Aréna

MÁRCIUS 10., csütörtök
10:00 Babusgató klub, központi könyvtár, 

gyermekkönyvtár

16:30 Mesék a dobozból, József Attila 
Könyvtár

17:00 A MissionArt Galéria Művésztelepe 
a Vasgyárban 2011-ben kiállítás meg-
nyitója, Művészetek Háza, Kortárs Galéria

19:00 A Miskolci Szimfonikus Zenekar 
koncertje, Szimfonikus bérlet VI., Mű-
vészetek Háza

MÁRCIUS 11., péntek
10:00 Tökmag baba-mama klub, Petőfi 

Sándor Könyvtár
14:00 Társasjáték-kaszinó, Petőfi Sándor 

Könyvtár
16:00 Fonaltündérek klubja, Petőfi Sándor 

Könyvtár
16:00-22:00 Tavaszköszöntő GasztroPlacc, 

Művészetek Háza előtti tér
18:00 „Teraszestek” - Beck@Grecsó 

„Hoztunk valamit magunkból”, ze-
nés irodalmi pódiumest, Művésze-
tek Háza

19:00 Képzelt riport egy amerikai pop-
fesztiválról, a Spirit Színház előadá-
sa, Ady Endre Művelődési Ház

20:00 Mini Art-Űr koncert, Corner Stage
21:00 Csillagles és AsztroPlacc, MÜHA
22:00 Nextapes pres. Gaga, Helynekem

MÁRCIUS 12., szombat
9:00 TÜCSÖK-ZENE, Pontközpont (Széche-

nyi u. 19.)
9:30 Ködkerülő túra: Kisgyőr-Tapolca, in-

formáció: mvsctura.hu
17:00 Kisvakond a nagyvárosban, mese-

musical, Ady Endre Művelődési Ház
19:00 Harsányi Gábor: Nejem a neten, 

vígjáték, Művészetek Háza
18:00 DVTK – PINKK női kosárlabda-mér-

kőzés, NB I. A-csoport 22. forduló, 
DVTK Aréna

MÁRCIUS 13., vasárnap
8:30 Át a Bükkfennsíkon túra, Hollóste-

tő-Ómassa, információ: mvsctura.hu
8:35 Népek tavasza emléktúra 1. Jókai 

16., Ómassa-Majálispark, információ: 
mvsctura.hu

17:00 DVTK – Békéscsaba labdarú-
gó-mérkőzés, NB II. 28. forduló, DVTK 
stadion

22:00 Helynekem Retro Házibuli, Hely-
nekem

PROGRAMAJÁNLÓ 

MÁRCIUS 5., szombat 19:00 Produ-
cerek, bérletszünet, Nagyszínház | 19:00 
Vadkacsa, Játékszín
MÁRCIUS 8., kedd 14:00 A helység ka-
lapácsa, bérletszünet, Kamara | 19:00 Ve-
ron, Egyetemi bérlet, Nagyszínház | 19:00 
Vadkacsa, Játékszín
MÁRCIUS 9., szerda 14:00 A helység 
kalapácsa, bérletszünet, Kamara | 19:00 
Veron, Nagy Attila-bérlet, Nagyszínház | 
19:00 Elektra, Játékszín
MÁRCIUS 10., csütörtök 19:00 A revi-
zor, Latinovits Zoltán-bérlet, Nagyszínház 
| 19:00 Elektra, Játékszín
MÁRCIUS 11., péntek 19:00 A revizor, 
Ruttkai Éva-bérlet, Nagyszínház | 19:00 
Nem én voltam… / Tiltott ösvények, 
bérletszünet, Kamara | 19:00 Elektra, Já-
tékszín
MÁRCIUS 12., szombat 19:00 Produce-
rek, bérletszünet, Nagyszínház | 19:00 Vo-
jáger, Játékszín

A MISKOLCI NEMZETI 
SZÍNHÁZ MŰSORA

Művészetek Háza, Uránia-terem: 
MÁRCIUS 3-9., csütörtök-szerda, na-
ponta 15:30 Főzőklub, 17:45 A Francia 
Kiadás, 20:00 Belfast
MÁRCIUS 10-16., csütörtök-szerda, 
naponta 16:00 Spencer, 18:30 Batman
Művészetek Háza, Béke-terem:
MÁRCIUS 3-9., csütörtök-szerda, na-
ponta 16:30 Legendárium – Mesék Szé-
kelyföldről (kivéve március 8.), 18:00 
Toxikoma, 20:15 Chiara története
MÁRCIUS 8., kedd 16:00 Tina
MÁRCIUS 10-16., csütörtök-szerda, 
naponta 15:45 Menekülés, 17:30 C’mon 
C’mon – Az élet megy tovább, 19:30 A 
sötétség útja – Mulholland Drive

MOZIMŰSOR

Március 13-14-én „Szabad Mis-
kolcz” néven fesztiválhangu-
lattal, koncertekkel és családi 
programokkal készül a város.

Miskolc vezetése közös él-
ménnyé szeretné tenni a magyar 
szabadság legszebb ünnepét, ép-
pen ezért rendhagyó programo-
kat szerveznek a március 15-ei 
ünnepségek előtti két napra. A 
Szent István téren vasárnap fel-
lép a Kerekes Band, a Bohemian 
Betyars, a Paddy and the Rats, 
hétfőn a The Sign és a Brains, 
az estét pedig a Hooligans zár-
ja. Napközben színpadra lép a 
Góbé zenekar, a Cimbaliband, a 
Szinvavölgyi Néptáncműhely és 
a Császta Néptáncegyüttes.

A Városház téren a szerve-
zők gyerekprogramokkal vár-
ják a családokat, ahol 14 órától 
Zámborszky Eszter, 15 órától a 

Guliba Társulat, 16 órától a Cso-
damalom Bábszínház, 17 órától 
pedig Bárdos Zsuzsanna műso-
rát élvezhetik a legkisebbek. A 
Szent István téren huszártábor, 
az Erzsébet téren pedig zenés 

piac várja az ünnepre kilátoga-
tókat, de megélénkül a főutca is, 
ahol kicsik és nagyok adnak elő 
forradalmi jeleneteket.

14-én, hétfőn 14 órától for-
radalmi menet, ünnepi fel-

vonulás nyitja a napot a Vil-
lanyrendőrtől a Szent István 
térig, 15 órától pedig rendha-
gyó, forradalmi városnéző sé-
tán vehetnek részt az érdeklő-
dők.

Forradalmi napok fesztiválhangulattal 

Hirdetés

Hirdetés

MÁRCIUS 7., hétfő 06:00 Az előző esti adás ismét-
lése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 Miskolc 
Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 
18:25 Miskolci Napló (riportmagazin) (12) 
19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelen-
tés (12) 19:25 Kilátó (közéleti magazin) (12) 
20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelen-
tés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)

MÁRCIUS 8., kedd 06:00 Az előző esti adás ismét-
lése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 Miskolc 
Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 
18:25 Sportpercek (12) 19:00 Miskolc Ma ism. 
(12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 A desz-
ka népe (színházi magazin) (12) 20:00 Mis-
kolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)

MÁRCIUS 9., szerda 06:00 Az előző esti adás 
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 
Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 18:25 Basszuskulcs (ze-
nei magazin) (12) 19:00 Miskolc Ma ism. 
(12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Ki-
látó (közéleti magazin) (12) 20:00 Mis-
kolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés 
(12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

MÁRCIUS 10., csütörtök 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 18:00 Miskolc Ma 
(híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 
18:25 Promenád (kulturális magazin) 
(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (közéleti ma-
gazin) ism. (12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 

20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 

21:30 Képújság (12)

MÁRCIUS 11., péntek 06:00 Az előző esti 

adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 

18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 

Időjárás-jelentés (12) 18:25 Fogadóóra 

(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Idő-

járás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (közéleti 

magazin) (12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 

20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 

21:30 Képújság (12)

MÁRCIUS 12., 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 (közéleti magazin) ism. 

(12) 19:00 Krónika ism. 
(12) 19:15 Időjárás-jelen-
tés (12) 19:25 Fogadóó-
ra ism. (12) 20:00 Krónika ism. (12) 20:15 
Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 
Képújság (12) 

MÁRCIUS 13., vasárnap 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
16:00 Hívőszó (12) 18:00 Krónika ism. 
(12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Ki-
látó (közéleti magazin) ism. (12) 19:00 
Krónika ism. (12) 19:15 Időjárás-jelen-
tés (12) 19:25 Miskolci Napló (riportmaga-
zin) ism. (12) 20:00 Krónika ism. (12) 20:15 
Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 
Képújság (12)

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

A Miskolc Televízió Hívőszó 
című műsorában március 
6-án, vasárnap 16 órától a di-
ósgyőri református templom-
ból közvetítenek. Igét hirdet: 
Péter András lelkipásztor.

Hamvazószerdával meg-
kezdődött a nagyböjt. Márci-

us 6-án, vasárnap is minden 
szentmisén lesz hamvazko-
dás. Nagyböjti péntekeken 
húsétel fogyasztása tilos. A 
pénteki napokon valamennyi 
katolikus templomban ke-
resztúti ájtatosságot tartanak 
a helyben meghirdetett idő-
pontokban.

HARANG-HÍREK

Az akció érvényes: 2022. 03. 05-től 2022. 03. 11-ig 
Baba szappan, 125 g, 1352 Ft/kg 219 Ft 169 Ft
Star Duo papírtörlő, 94,5 Ft/db 249 Ft 189 Ft
Signal fogkrém, 75 ml, 3986 Ft/l 349 Ft 299 Ft
Flóraszept fertőtlenítő tisztítószer, 1 l 599 Ft 399 Ft
Vanish folttisztító szappan, 250 g, 2116 Ft/kg 599 Ft 529 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, 1372 Ft/l  699 Ft 549 Ft
Jar mosogató, 900 ml, 721 Ft/l 759 Ft 649 Ft
Opti bútortisztító, 500 ml, 1398 Ft/l 799 Ft 699 Ft
Well Done mosógél, 1,5 l, 332 Ft/l 899 Ft 499 Ft
Coccolino Intense öblítő, 960 ml, 832 Ft/l 1199 Ft 799 Ft
Harmat WC-papír, 40 tekercs, 49 Ft/tekercs 2499 Ft 1999 Ft
Ariel mosópor, 2,7 kg, 925 Ft/kg 2799 Ft 2499 Ft
Ariel folyékony mosógél, 2,2 l, 1135 Ft/l 2799 Ft 2499 Ft
Trinát magasfényű zománcfesték, 1 l 5199 Ft 4699 Ft
Héra Gold falfesték, 15 l, 599 Ft/l 9999 Ft 8999 Ft
Héra Prémium színes falfesték, 5 l, 1939 Ft/l 11 099 Ft 9699 Ft

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

A Szent István téren vasárnap lép fel a Bohemian Betyars



HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) Néha többet árt, mint használ 
az önzetlen segítség, de ettől még értékelheti a jó 
szándékot. Vigyázzon, mert a kritikával elveheti ettől 

a kedvet, noha egy segítő kéz bármikor jól jöhet.

Bika (04. 21.–05. 21.) Görcsösen ragaszkodik vala-
mihez, ami csak akkor lehetne igazán az öné, ha elen-
gedné. A birtoklás illúziója nem olyan erős, mint az a 

biztonság, amit akkor érzünk, amikor nem kapaszkodunk valamibe.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) A kellemes hangulatú hét 
után szeretne közös programot szervezni a családjá-
val. Csináljanak valami olyat, amit korábban még nem 

próbáltak, és a közös élmény még jobban összekovácsolja önöket.

Rák (06. 22.–07. 22.) Saját tervei megvalósítása köz-
ben tartsa szem előtt mások igényeit is! Lehet, hogy 
valakinek szüksége lenne a támogatásra, ön pedig 

megfeledkezett arról, hogy másokra is energiát szánjon.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) A héten híreket kaphat 
valakiről a múltjából, amelyek feltéphetnek egy régi 
sebet. Fogadja el a változást, és a boldogságra is ráta-

lál majd, ha megtanul megbocsájtani másoknak.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Az nem megoldás, ha egy ké-
nyes helyzetben nem hoz döntést, ezzel csak elodáz-
za a megoldást. Nem szabadul meg a tehertől, csak a 

szőnyeg alá rejti. Jobb egyszer és mindenkorra lezárni a kérdést.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Végre öné valami, amire 
mindig is vágyott, de annyira fél attól, hogy elveszí-
ti, hogy nem tud felhőtlenül örülni neki. Az állandó 

rettegéssel valóban megölheti a varázst, és félelme beteljesülhet.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Tudomására juthat a héten 
egy titok, ami váratlanul nagyobb hatalmat ad a kezé-
be, mint azt elsőre gondolná. Egyelőre kezelje bizal-

masan az információt, és várja meg, hogyan alakulnak a dolgok!

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Ha ma megismerkedik va-
lakivel, ne áruljon el magáról rögtön mindent, mert 
hamarosan megváltozhatnak az érzelmei. Higgye el, 

örülni fog, hogy lesz olyan, amit nem adott ki magáról!

Bak (12. 22.–01. 20.) Egy régi családi legenda felem-
legetése most önnek is segíthet abban, hogy megta-
lálja a megoldást egy problémájára. Nem biztos, hogy 

ugyanaz a recept önnél is működik, de a történet ötletet adhat.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) A rohanós hét után végre 
egy kis pihenés vár önre, amit a szerelmével kettes-
ben tölthetnek. Használják ki, hiszen mindkettejükre 

ráfér, hogy kiöntsék egy kicsit a szívüket.

Halak (02. 20.–03. 20.) Ha siet, még segíthet egy 
barátjának, aki nem biztos, hogy a legbölcsebb dön-
tést készül meghozni. Legyen mellette, és támogassa 

bárhogy is dönt, mert így is, úgy is nagy szüksége lesz a segítségére.
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Helyi különlegességekkel és 
történetekkel tarkított belvá-

rosi sétát tartott a Tourinform 
Miskolc irodája az idegenveze-

tők világnapja alkalmából  
múlt szombaton.

– A mostani egy bónuszséta, 
aminek legfontosabb célja, hogy 

kedvet csináljon az elkövetke-
zendő városnézésekhez. Hosszú 
évek óta márciustól novemberig 
szoktunk sétálni minden hónap 

második szombatján – emlékez-
tetett Kupcsik Sarolta, az iroda 
vezetője, aki kedvenc belvárosi 

helyein kalauzolta végig a szép-
számú érdeklődőt. Az egybegyűl-

tek rögtön hallhattak is a Hajós 
Alfréd által tervezett Weid lich-

palotáról, ahol a városban első-
ként létesült mozi és lift. De Ma-
gyarország első kőszínházának 

szoborparkját és emblematikus 
tornyát is körbejárhatták.

Fotó: Horváth Csongor

„Járjunk 
emelt fővel!” 

Akkor és most. Bár a régi és új felvételünk között elsőre jelen-
tős a különbség, azok a városnak egyazon pontját, a Kálvin János 
utcát mutatják. A két fotó között 63 év telt el. A Fortepan gyűjte-
ményéből kiválasztott régi felvétel 1959-ben készült, ezen még 
látható a Szinva patak, ami ma ezen a szakaszon az úttest alatt 
folyik. A vízfolyás lefedése a hetvenes években kezdődött: ekkor 
a Bartók tértől kiindulva a lefedési munkálatok kezdődtek, míg a 
Szinva lejjebbi szakaszán új támfalak közé terelték a patakot. A 
Zenepalota és a Villanyrendőr közötti Szinva-szakasz fedett és 
nyitott részének kialakítása 1978-ra fejeződött be, a képen lát-
ható patakrész 1974-75 körül tűnt el az úttest alatt. A felvételen a 
Herman Ottó Múzeum ideiglenesen zárva tartó Papszeri kiállítá-
si épülete, az elmúlt években teljesen megújult avasi református 
templom és annak harangtornya ismerhető még fel. (Tajthy Ákos 
szövege, Mocsári László fotója, a régi felvétel forrása: Fortepan/
Szánthó Zoltán)

Gazdikereső
Ezen a héten Villámot (6037), 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: Forrásvölgy
Fajta: keverék
Kor: 13 év
Neme: kan
Szín: fekete
Súlya: 35 kg
Magasság: 60 cm

Villám új kutyaként, idős tár-
sával együtt került be. Kedves, 
nyugodt, szerethető aggastyán. 
Azonnal megkedvelteti magát 
az emberrel. Nagyon barátsá-
gos és alkalmazkodó, megérde-
mel egy szerető otthont.

Hirdetés

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

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

Könyvújdonságok a Géniusztól 

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ez-
úttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kér-
jük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy 
e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 2022. 
március 30. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. 
A helyes megfejtések beküldői között könyvu-

talványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház 
biztosítja. Előző rejtvényünk helyes megfejtései: Ki mint vet, A 
corn walli hajótörött, Halál első látásra, Belefér egy pici szívbe. 
Nyertesek: Grassalkovich Ferencné (Miskolc) és Salamon Balázs 
(Miskolc). Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

Sudoku
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