
MÁJUSRA LEHET KÉSZ
Körülbelül 85%-os készültségi szintnél tart az egykori Szentpáli iskola épüle-
tének felújítása. A nyílászárókat már kicserélték, a tetőteret és a tanterme-
ket kialakították, a tetőszerkezet kész, jelenleg a cserepeket rakják a helyük-
re. Mivel az épület helyi védettség alatt áll, a homlokzatot az eredeti állapotba 
kellett visszaállítani. A teljes felújítás a tervek szerint májusra ér véget. Az 
épületet a Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium és a 
Miskolci Kulturális Központ használja majd. Cikk a 3. oldalon
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FELTÁRULNAK AZ ÉG CSODÁI
Az erdő felett repülhetünk, és akár a Hold felszínén is sétál-
hatunk Répáshután: megnyitotta kapuit a Bükki Csillagda. 
Közép-Európában is egyedülálló attrakciókkal várja vendé-
geit az új látogatóközpont, amelyben hazánk egyik legna-
gyobb bemutató távcsövével lehet megfigyelni a napkitöré-
seket és az éjszakai égboltot. Az előzetes becslések szerint 
a Bükki Csillagda éves szinten harminchétezer látogatót 
vonz majd. Cikk a 4. oldalon

Kulturális pihenőpark születőfélben

A megújuló teraszokat hétfőn bejárás keretén belül tekintet-
ték meg városvezetők a városüzemeltetésben dolgozó szak-
emberekkel.

Új kandeláberek és játszóesz-
közök, kész lépcsősorok és fél-
kész sétányok – így néznek ki je-
lenleg a Horváth-tető teraszai. A 
munkálatokat hétfőn bejáráson 
tekintette meg Varga Andrea és 
Szopkó Tibor alpolgármester a 
Városgazda, a polgármesteri hi-
vatal és természetesen a kivitele-
ző képviselőivel együtt.

A fő cél az volt, hogy a be-
ruházás jelenlegi állapotáról 

is informálódjanak, de fontos 
volt, hogy az érintett szakem-
berekkel a helyszínen egyeztes-
senek a várhatóan nyáron át-
adandó, megújult közterületek 
használatáról, üzemeltetéséről.

Ahogyan arról korábban be-
számoltunk, a terület rehabili-
tációját tavaly szeptemberben 
kezdték meg, a projekt a Zöld-
város kialakítása Miskolc bel-
város–történelmi Avas akció-

területen című projekten belül 
valósul meg.

A projekt részeként megépül 
többek között egy sétaútrend-
szer a hozzá tartozó parkvilá-
gítással, kialakítanak egy vá-
rosi tanösvényt. A fő attrakció 
viszont a múlt század elején 
kialakított teraszok új funkci-
óval való megtöltése. Lesznek 
itt játszóterek, egészen pon-
tosan három: egy a 0-4, egy a 
4-12 és szintén egy a 12-16 éve-
seknek. A sportot kedvelő fia-
talokat street workout-elemek, 
outdoor gym- és skate-pálya, 

valamint mászófal és parkour-
elemek várják. Piknikező és 
napozóterületek is lesznek, ki-
alakítanak egy retro teraszt, 
sőt még a kutyásokra is gon-
doltak: őket és kedvenceiket 
kutyaügyességi pálya és kutya-
játszó várja.

Megújul több kilátópont, a 
Csáti sor és Latabár sor közöt-
ti lépcsősor, a Lajos sori lép-
csősor, a Sziget sori lépcsősor, 
a Rácz sori lépcsősor az Arnóti 
sor és a Csabai sor közötti át-
kötés is.

Folytatás a 3. oldalon

A Szinva teraszon gyűltek 
össze az egyesült ellenzék 
szimpatizánsai múlt hét 
szombaton. A két miskolci 
egyéni választókerület kép-
viselőjelöltje mellett felszó-
lalt Dobrev Klára is.

Áprilisban nemcsak arról 
döntünk, hogy „rendszert és 
kormányt váltunk”, hanem 
arról is, hogy Miskolcnak és 
környékének lesz-e új hangja 
az országgyűlésben – kezdte 
beszédét Szilágyi Szabolcs, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei 1-es egyéni választóke-
rület egyesült ellenzéki or-
szággyűlési képviselőjelöltje.

– Értem és megértem a 
helyiek problémáit, önkor-
mányzati képviselőként most 

is azon dolgozom, hogy jó le-
gyen élni a borsodi megye-
székhelyen, hiszen miskolci 
vagyok, lokálpatrióta és ha-
zafi. Őszinteség, szolgálat és 
hazaszeretet jellemez. Nem 
fordulhat elő még egyszer az, 
hogy a miskolciak feje fölött, 
akaratuk ellenére döntenek a 
parlamentben – hangsúlyoz-
ta. – Meg kell állítanunk a 
féktelen lopást, nem bír el az 
ország még négy év orbáni 
uralmat – hangoztatta. „Mi 
nem kívánunk a keleti dik-
tatúrák árnyékában élni – mi 
a nyugati, demokratikus és 
szabad világ tagjai, és nem 
Putyin csatlósállama szeret-
nénk lenni” – fogalmazott 
Szilágyi Szabolcs.

Folytatás a 2. oldalon

Ütemterv szerint halad a 
Herman Ottó Múzeum be-
ruházása. A Görgey utcai 
főépület mögött egy két-
szintes kiállítóteret alakí-
tanak ki, ami kapcsolódik 
majd a régi épülethez.

Felújítják az egykori res-
taurátorépületet, a múzeum-
pedagógiai foglalkoztatót, a 
múzeumi boltot, kávézót és 
tetőteraszt is kialakítanak 
majd. Az építkezésen Varga 

Andrea alpolgármester, Var-
ga László országgyűlési kép-
viselő és Szilágyi Szabolcs 
országgyűlési képviselőjelölt 
tartott bejárást pénteken. A 
politikusok elmondták, ha 
az intézmény bővítési mun-
kái befejeződnek, jelentősen 
nő majd a kiállítótér, és re-
ményeik szerint jóval több 
látogatót is fogadhat majd a 
nemzetközi és országos hírű 
miskolci múzeum.

Folytatás a 3. oldalon

A szabad világra 
szavaznak

Jó ütemben halad a beruházás a Horváth-tetőn. Fotó: Juhász Ákos

Látványos szakasznál
A nonprofit szféra egyik leg-
jelentősebb szakmai elisme-
rése a Civil Díj. Idén a Dialóg 
Egyesület a közösségi gyűlés-
sel, a Szimbiózis Alapítvány 
pedig a Baráthegyi Kincses-
tár kapcsán esélyes arra, hogy 
elnyerje a NIOK Alapítvány 
által létrehozott címet.

Az ArTTér legutóbbi ese-
ményén az önfeláldozás és az 
áldozathozatal fogalmait tár-
gyalták ki a résztvevők. Egyi-
kük, bizonyos Jakubinyi László 
azt mondta, hogy az önfelál-
dozás egy problémával indul, 
a segítőszakma esetében pe-
dig abban rejlik, hogy nincs 
presztízse a tevékenységüknek, 
sem megbecsülésük. Ők mégis 
igyekeznek megoldani az adott 
problémát: „a megbecsülésü-
ket áldozzák fel az ügy oltárán” 
– fogalmazott. Mivel valóban 
ritkán ismerik el a nonprofit 
szféra szereplőinek a tevékeny-

ségét, éppen ezért roppant fon-
tosak az olyan kezdeményezé-
sek, mint a Civil Díj. A NIOK 
Alapítvány és a Civil Iránytű 
Alapítvány együttműködésé-
ben, az ERSTE Bank támoga-
tása mellett lebonyolított pá-

lyázat az egyik legrangosabb 
díj, amit civilszervezet kaphat 
az évben. A szervezők célja fel-
hívni „a figyelmet azokra a ci-
vil kezdeményezésekre, ame-
lyek kiemelkedő eredményeket 
értek el, összefogást generál-

tak, változást indítottak el, kü-
lönösen innovatívak, vagy jó 
példával szolgálnak a többi ci-
vilszervezet számára, és a díja-
zással ismertséget és elismert-
séget ad nekik”.

Folytatás az 5. oldalon

A Dialóg és a Szimbiózis is Civil Díjat nyerhet

A Szimbiózis Alapítványt a legjobb társadalmi vállalkozás kategóriájában jelölték Civil Díjra.  Fotó: J. Á.

Hegedűs Andrea, Varga László, Szilágyi Szabolcs és Dobrev 
Klára. Fotó: Horváth Csongor

A új kiállítótér kapcsolódik majd a régi épülethez. Fotó: H. Cs.
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A Szinva teraszon gyűltek 
össze az egyesült ellenzék 
szimpatizánsai múlt hét szom-
baton. A két miskolci egyéni 
választókerület képviselője-
löltje mellett felszólalt Dobrev 
Klára is.

Folytatás az 1. oldalról

Varga László, a Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei 2-es egyéni 
választókerület egyesült ellen-
zéki országgyűlési képviselője-
löltje nagy erőnek nevezte, hogy 
együtt van és összetart az egye-
sült ellenzék.

– Hosszú út vezetett idáig, de 
megtaláltuk azt a konstrukciót, 
amivel nyerhetünk. Az egység-
től nagyon fél a mostani minisz-
terelnök, mert talán maga is érzi: 
a kormányzása végét fogja jelen-
teni. Éppen ezért sokat hazud-
nak, hogy ezt az erőt és egységet 
megbontsák – vélekedett.

„Elítéljük az agressziót, és 
békét szeretnénk” – tért rá az 
orosz-ukrán háborúra. „Mis-
kolcnak és Borsodnak is békére 
és fejlődésre van szüksége. Nem 
szembenállásra, és nem hábo-
rúskodásra”.

Újra felelevenítette, hogy a 
kormány az elmúlt két évben, 

a világjárvány leple alatt „neki-
ment az önkormányzatoknak”: 
forrásokat vont el a települések-
től, és így azok lakóitól, megszo-
rításokat léptetett életbe.

– Arról is szavazunk tehát áp-
rilis 3-án, hogy visszakapja-e 
például a közösségi közlekedés 
állami támogatását Miskolc – 
mutatott rá.

Dobrev Klára, az Európai Par-
lament képviselője figyelmezte-
tett, ma újra végig kell gondolni, 
miért is jött létre az európai egy-
ség. Felidézte, az unió alapve-
tően egy békeprojekt volt, hogy 
„soha többé ne kelljen olyan 
fényképet látni, amin kamaszfi-
úk indulnak a frontra”.

– Mi ehhez a békéhez csatla-
koztunk. És most dühösen azt 
kell mondanom, hogy aki koc-
kára teszi a magyarok európai 
szövetségét, az kockára teszi a 
békét Magyarországon – emel-
te ki. A magyar miniszterelnök 
„pávatáncolva” ezt a békét tette 
kockára az elmúlt 12 évben véle-
ménye szerint. Úgy fogalmazott, 
Orbán Viktor mindent elköve-
tett, hogy kiszolgáltasson min-
ket az orosz érdekeknek.

„Totálisan megbukott a kül-
politikájuk, két szék közé estek: 

Nyugaton nem tekintik őket 
tisztességes szövetségesnek, Ke-
leten meg látjuk, hogy mi tör-
ténik a legjobb barátjukkal” –
mondta.

– Legyen intő jel minden 
magyar demokratának: az illi-
beralizmuson keresztül a dik-
tatúrába vezető út egyirányú 
utca. Onnan nem lehet visz-
szafordulni. Zsákutca. A vége 
pedig katasztrófa – vélekedett. 
Meglátása szerint nem volt 

kormányzás 2010 után, sem 
az egészségügy, sem az okta-
tás nem lett jobb, a versenyké-
pesség romokban, nagy a kor-
rupció. A hat párt szövetsége 
azonban összezúzta a Fidesz 
centrális erőterét.

– Ez a garancia, hogy le tudjuk 
váltani a kormányt. A hat párt 
megtanult valamit: leülni egy-
más mellé, egymás szemébe néz-
ni, vitatkozni, kompromisszu-
mot kötni. Egy szabad, európai, 

demokratikus Magyarországot 
akarunk – emelte ki végül.

A fórum zárásaként Hegedűs 
Andrea, a Velünk a Város frak-
cióvezető-helyettese elmondta 
még: ahogy 2019-ben Miskolcon 
megtörtént a váltás, úgy idén az 
országgyűlésben is a most még 
ellenzéki oldal fogja átvenni a 
vezetést.

– Egy Putyin-barát miniszter-
elnökre nincs szüksége a hazá-
nak – fogalmazott.          KUJAN I.

Hitet tettek a nyugati, demokratikus világ mellett

Varga László: „Miskolcnak és Borsodnak is békére és fejlődésre van szüksége.” Fotó: Horváth Csongor

Lakossági fó-
rum. Szopkó 
Tibor alpol-
gármester, a 
10. számú vá-
lasztókörzet önkormányza-
ti képviselője március 16-án, 
szerdán 16:30-tól lakossági 
fórumot tart a Mártírok utcája 
1. számnál.

Enyhültek a korlátozások. A 
kormány döntésének értel-
mében a Miskolc Holding Zrt., 
a MIVÍZ Kft. és a MIHŐ Kft. Sze-
mere Bertalan u. 5. alatti kö-
zös ügyfélszolgálati irodájá-
ban megszűnt az általános 
maszkviselési kötelezett-
ség, a beléptetés előtti test-
hőmérsékletet-mérés és az 
ügyféltérben egyszerre tar-
tózkodó ügyfelek számának 
korlátozása. Az ügyfeleknek 
továbbra is azt javasolják, 
hogy az ügyintézéshez első-
sorban az elektronikus eléré-
si módokat válasszák, és az 
ügyfélszolgálatot kizárólag 
abban az esetben keressék 
fel, ha az ügy jellege, típusa 
miatt az csak személyesen 
intézhető.

Folytatódnak a vetítések. 
Márciusban is folytatódik a 
Salkaházi Plusz program ke-
retében a Szépkorúak Film-
klubja a Művészetek Házá-
ban. A soron következő film a 
Magyar Passió lesz, amelyet 
27-én 14 órától vetítenek. Az 
előadás ingyenes, nincs elő-
zetes regisztráció. A jegyek 
átvételére március 14-én, 
hétfőn 9 és 10 óra között van 
lehetőség a városháza aulá-
jában. Az eseménnyel kap-
csolatban érdeklődni lehet 
a rendezvénysorozat szer-
vezőjénél, Szegedi Juditnál a  
06 70 395 2618-as telefon-
számon.

HÍREK RÖVIDEN

A legfontosabb tudnivalók 
az országgyűlési képviselők 
idei választásáról és a nép-
szavazásról.

A miskolci lakcímmel ren-
delkező választópolgárok a 
lakcímük szerinti, illetve át-
jelentkezés esetén a kijelölt 
szavazókörben április 3-án, 
vasárnap 6 órától 19 óráig 
személyesen adhatják le sza-
vazatukat. A szavazókörök 
beosztása és elérhetőségei a 
miskolc.hu honlap választá-
sok menüpontja alatt megte-
kinthetőek.

Átjelentkezési kérelmet az 
nyújthat be, aki a szavazás 
napján a lakcímétől eltérő 
szavazókörben kívánja lead-

ni szavazatát. Ezt személyesen 
a lakóhely szerinti választási 
irodában teheti meg, vagy a 
valasztas.hu-n keresztül már-
cius 25-e 16 óráig.

Ha valaki mozgásában vagy 
egészségi állapotában korláto-
zott, fogyatékossággal él, illet-
ve fogva tartása miatt gátolt, 
igényelhet mozgóurnát. Ezt a 
helyi választási irodának kell 
jelezni postai vagy elektroni-
kus levélben legkésőbb márci-
us 30-a 16 óráig; személyesen 
vagy elektronikus azonosítás-
sal legkésőbb április 1-je 16 
óráig; elektronikus azonosí-
tással, elektronikus úton leg-
később április 3-a 12 óráig; a 
szavazatszámláló bizottság-
hoz meghatalmazott vagy 

meghatalmazással nem ren-
delkező személy útján legké-
sőbb április 3-a 12 óráig.

Ha a fogyatékkal élő sze-
mély számára kijelölt szavazó-
helyiség nem akadálymentes, 

március 25-e 16 óráig kérheti, 
hogy szavazatát akadálymen-
tes szavazóhelyiségben adhas-
sa le. A helyi választási iroda 
ekkor egy akadálymentes sza-
vazókör névjegyzékébe helye-

zi át, mely településével azo-
nos helyen található.

Látássérült személyek ké-
relmet nyújthatnak be ah-
hoz, hogy Braille írásos sza-
vazósablont használhassanak. 
Ilyen kérelmet legkésőbb 
március 30-a 16 óráig lehet 
benyújtani a valasztas.hu-n, 
személyesen vagy levélben a 
választópolgár lakcíme sze-
rinti választási iroda részére.

Névjegyzékkel kapcsolatos 
ügyekben Miskolc polgármes-
teri hivatalához (Városház tér 
8., tel.: 46/512-873, e-mail: va-
lasztas@miskolc.hu) lehet for-
dulni. További információk a 
választásról a valasztas.hu-n és 
a miskolc.hu-n a választás me-
nüpont alatt olvashatók.

Választási kisokos – a legfontosabb határidők

A Városgazda üzemelteté-
sében lévő felszíni fizetős 
várakozási területeken 
március 14-én, hétfőn a 
szombati napra vonatkozó 
parkolási rend lesz érvény-
ben.

Ennek megfelelően a díjfi-
zetési kötelezettség 8-tól 13 
óráig tart az alábbi területe-
ken: Búza tér, görögkatoli-
kus templom északi és keleti 
oldali parkoló; Búza téri piac 
nagyparkoló; Zsolcai kapu 
páratlan oldal az Ady Endre 
utca kereszteződéstől a Hat-
vanötösök útja keresztező-
désig; a Zsolcai kapu 1. előt-
ti parkoló - Szendrei utca és 
Zsolcai kapu között található 
összekötő utca; Szendrei utca; 
a Szeles utca Huszár utca – Le-
hel utca közötti szakasza; Hat-
vanötösök útja Zsolcai kapu – 

Szeles utca közötti leállósáv; 
a Bethlen G. utca Szeles utca 
– Szendrei utca közötti sza-
kasza; Diósgyőr; Lillafüred; 
Miskolctapolca. Kiemelt köz-
lekedési terület a Tiszai pá-
lyaudvar környéke, ahol hét-
főn 8:00-tól 18:00-ig áll fenn 
a díjfizetési kötelezettség. Az 

Európa téri, a Patak utcai, il-
letve a Hősök terei mélyga-
rázsban az általános rend sze-
rint kell a parkolásért fizetni.

Március 15-én a Városgazda 
üzemeltetésében lévő felszíni 
fizetős várakozási területeken 
és a Régiposta utcai parkoló-
házban díjmentes a parkolás.

Parkolási rend a hosszú hétvégénNem történt rendkívüli bér-
letidíj-emelés a Búza téri 
piacon, így Miskolc önkor-
mányzata visszautasítja azt a 
vádat, miszerint – a Miskolc 
Piac Zrt. kisebbségi tulaj-
donosaként – igent mon-
dott volna egy ilyen jellegű 
előterjesztésre – írja szerdai 
közleményében a polgármes-
teri hivatal.

Tette ezt azt követően, hogy 
a megyei napilap a napokban 
címlapon hozott egy hírt, mely 
szerint emelték a bérleti és üze-
meltetési díjakat a Búza téren. 
A polgármesteri hivatal kam-
pányidei hangulatkeltésnek 
nevezte az Észak-Magyaror-
szág és a Borsod Online írását, 
amely szerintük hemzseg a va-
lótlan állításoktól. Éppen ezért 
– folytatják – az önkormány-
zat megteszi a szükséges jogi 
lépéseket az adott médiummal 
szemben, mint ahogy azt az el-

múlt időszakban más alkalom-
mal is megtette, sikerrel.

– Az elmúlt hetekben kiemelt 
politikai figyelem irányult a 
Búza téri piacra, több álhír, 
pletyka is szárnyra kapott, ame-
lyek közül egy sem bizonyult 
igaznak. Csakúgy, mint a meg-
jelent cikk tartalma. Ugyanis 
nem bérletidíj-emelés történt a 
Búza téri piacon, hanem a bér-
lők és a Miskolci Piac Zrt. kö-
zött már évek óta fennálló és 
szerződésben foglalt, infláció 
mértékének automatikus érvé-
nyesítése – írják.

Mint a hivatal fogalmaz, a 
bérleti díj korrekciója a KSH 
által közölt inflációnak meg-
felelően vált szükségessé, és ez 
eddig minden korábbi eszten-
dőben is megtörtént (így tehát 
idén is). – Az infláció mértéke 
2021-ben 5,1 százalékos volt, 
ezért a 2022-ben ennyivel vál-
toztak a díjak. Ez az éves kor-
rekció azonban minden bérleti 
szerződésben rögzített, így nem 
érte váratlanul a kereskedőket. 
Ezek ismeretében mindenki 
számára világos, hogy nem ke-
rült sor olyan rendkívüli díj-
emelésre, amely igényelte vol-
na Miskolc önkormányzatának 
vagy akár a Miskolc Piac Zrt.-
nek külön hozzájárulását, dön-
tését – tette hozzá.

Miskolc vezetése végül arra 
kért mindenkit, hogy „kicsi-
nyes politikai haszonszerzés 
miatt ne keltsenek álhíreket 
sem a Búza téri piaccal, sem 
Miskolccal kapcsolatban.”

Újabb álhírek a Búza téri piacról 

Hétfőn a szombati rend szerint parkolhatunk. Fotó: Mocsári L.

Szavazni április 3-án, vasárnap 6 órától 19 óráig lehet. Fotó: Juhász Á.
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A megújuló teraszokat hét
főn bejárás keretén belül te
kintették meg városvezetők 
a városüzemeltetésben dol
gozó szakemberekkel.

Folytatás az 1. oldalról

Az egyeztetésen résztvevők 
megállapították: a munkála-
tok jó ütemben haladnak, ami 
a kivitelező képviselője szerint 
az enyhe télnek is köszönhető, 
hiszen így szinte folyamatosan 
tudtak dolgozni az elmúlt hó-
napokban.

Szopkó Tibor alpolgármes-
ter a bejárást követően la-
punknak úgy fogalmazott: 
látható, hogy jó helyre kerül-
tek ezek a források, hiszen a 
beruházás olyan élményele-
meket biztosít, melyek miatt 
a miskolciaknak érdemes lesz 
visszatérnie az Avasra, a turis-
táknak pedig megéri majd fel-
látogatni oda.

– Nagyon örültem annak, 
hogy a mai bejáráson a vá-
rosüzemeltetésben résztve-
vő szakemberek is megjelen-
tek, hiszen észrevételeiknek, 
tanácsaiknak köszönhetően 
garantált, hogy az élményele-
mekkel gazdagított területet a 
lehető legfenntarthatóbban és 
biztonságosabban tudjuk majd 
üzemeltetni – mondta.

Varga Andrea alpolgármes-
ter szerint a városlakóknak és 
a Miskolcra látogatók számára 
biztosít majd új lehetőségeket 
a megújult Horváth-tető.

– A történelmi belváros és a 
történelmi Avas gyakorlatilag 
összekapcsolódik, ezáltal pe-
dig az egész belváros kitágul, 
kibővül. Itt, a Horváth-tetőn 
minden korosztály megtalálja 
majd a szórakozási és pihenési 
lehetőséget, de a humán terü-
letekért felelős alpolgármester-
ként én már azon gondolko-

dok, hogyan lehet majd ezeket 
a megújuló területeket kultu-
rális eseményekkel megtölteni 
– akár a jelenlegi programok 
kibővítésével, akár új progra-
mok szervezésével – hangoz-
tatta.

Szunyogh László, Miskolc fő-
építésze végül kérdésünkre le-
szögezte: a Horváth-tető a be-
ruházásnak köszönhetően újra 
azt a funkciót töltheti majd be, 
amit megálmodtak neki a lét-
rehozásakor, a XIX. század vé-
gén, XX. század elején.

– Az itt létrehozott tera-
szokkal már annak idején is 
egy olyan kulturális pihenő-
parkot szerettek volna lét-
rehozni elődeink, ahová ér-
demes feljárni, ahol a város 
nyüzsgése után meg lehet pi-
henni, gyönyörködni lehet a 
kilátásban. Fennmaradt ira-
tok és fotók is arról tanúskod-
tak, hogy korábban nagyon 

nagy élet volt ezen a területen, 
az idő azonban eljárt felette. 
Most körülbelül egy hasonló 
beavatkozás történik itt, mint 
annak idején, és azt gondo-
lom, hogy olyan minőségi te-
reket tudunk adni az embe-
reknek, ami garantálja majd, 
hogy a Horváth-tető élettel te-
lik meg – mondta a főépítész, 
aki hozzátette: a jelenlegi vá-
rosvezetés továbbgondolta a 
fejlesztést, és a teljes Avas-te-
tőt meg kívánja újítani.

Ahogyan arról korábban be-
számoltunk, a folytatásban to-
vábbi zöldfelületek megújulása 
mellett szánkópálya, kerékpár-
út, vendéglátóhely és toalette-
ket is tartalmazó komfortpon-
tok létesülnének – utóbbiak 
a Horváth-tető térségében is, 
ezeket ugyanis a korábbi vá-
rosvezetéstől megörökölt ter-
vekből kifelejtették.

TAJTHY ÁKOS

Élettel telik meg az Avas-tető

Az enyhe télnek köszönhetően a kivitelező folyamatosan tudott dolgozni a területen. Fotó: Juhész Ákos

Jelentősen nő a kiállítótér, 
és ennek köszönhetően – a 
remények szerint – tovább
emelkedik a látogatók szá
ma is a Herman Ottó Mú
zeumban.

Folytatás az 1. oldalról

– Szűk egy évtizeden belül 
ez már a második bővítés. Ezt 
nem sok múzeum mondhatja 
el magáról – mutatott rá Varga 
Andrea alpolgármester. – Már-
pedig a Herman Ottó Múze-
um ezzel büszkélkedhet majd, 
miután befejeződik a mostani 
beruházás. A 2013-ban átadott 
Pannon-tenger Múzeum után 
új, képtárként funkcionáló 
részt kap az intézmény.

Az alpolgármester kiemel-
te, hogy a Herman Ottó Mú-
zeum már most is országos és 
nemzetközi hírű intézmény, 
amely így még színvonala-
sabb, tartalmasabb és érde-
kesebb programokkal fogad-
hatja a látogatókat.

A területen illetékes közös 
ellenzéki képviselőjelölt, Szilá
gyi Szabolcs azzal egészítette ki 
az alpolgármester szavait, hogy 
a bővítést az is indokolta, hogy 
mostanra szűkössé vált a fő-
épület, ahol így komfortosab-
bá válik majd a munka, hiszen 
felszabadul az eddigi képtár 
helye. Időszakos kiállítóterem-
ként funkcionál majd tovább 

képzőművészeti és egyéb te-
matikájú tárlatok számára.

– Miskolc számára kiemelt 
jelentőségű ez a fejlesztés, 
nemcsak kulturális, hanem 
turisztikai szempontból is – 
hangsúlyozta.

– A kiállítótér megnő, és ez-
zel jelentősen nő majd a látoga-
tók száma is – tette hozzá Var
ga László, a megye 2-es egyéni 
választókerület közös ellenzéki 
országgyűlési képviselőjelöltje. 
Kiemelte, emberközeli, és nem 
luxusberuházásokra van szük-
ség, olyanokra, amikre valóban 
szüksége van a miskolciaknak. 
A múzeumi bővítés ebbe a sor-
ba illeszkedik.

A fejlesztési projekt része 
még a bükkábrányi ősfák okán 
elkészült konzerválócsarnok 
felújítása is, ami lehetővé teszi 
a 2015-ben elhunyt miskolci 

műgyűjtő, Barna György rend-
kívül értékes gyűjteményének 
a restaurálását. A Kövesi– és a 
Petró-gyűjtemény kerül majd 
az új épületrészbe.

A Görgey Artúr utcán talál-
ható épületet 1953-ban adták 
át, akkor pártházként funkci-
onált. Egészen 1979-ig, ami-
kor is ideköltözött a múzeum 
elődje, 2013-ban pedig meg-
épült a Pannon-tenger Mú-
zeum. Ezt a sort egészíti ki 
a főépület mögötti új kiállí-
tóegység. A fejlesztés eredmé-
nyeként bővülnek a múzeum 
program– és kiállítás-szerve-
zési lehetőségei. A projekt 947 
millió forintból, teljes mérték-
ben támogatásból valósulhat 
meg. Várhatóan az év vége felé 
fog megnyitni az új épület-
szárny a kiállításaival.

KUJAN ISTVÁN

Kiemelt jelentőségű fejlesztés

Az oroszukrán háború ki
robbanásakor felállított vá
rosházi gyűjtőpont tovább
ra is várja a természetbeni 
felajánlásokat – hívta fel a 
figyelmet Veres Pál polgár
mester kedd reggel.

– Szinte az első napon 
kialakítottuk ezt a gyűjtő-
pontot a városházán, hogy 
fogadjuk a miskolciak ado-
mányait – idézte fel Veres 
Pál. A polgármester hoz-
zátette, az volt a karitatív 
szervezetek kérése, hogy 
mindenekelőtt tartós élel-
miszereket juttassanak el 
hozzájuk, olyanokat, amiket 
gyorsan fel lehet dolgozni. 
Ruhákra és bútorokra egye-
lőre nincs szükségük.

– Aki szállásolással tud se-
gíteni, az jelentse a Máltai 
Szeretetszolgálatnál a pon-
tos címet, és azt, teljes ellá-
tást tud-e biztosítani, illet-
ve meddig áll a menekültek 
rendelkezésére – szólította 
fel a helyieket a városvezető.

– A gyűjtőpontot a város-
háza mindaddig fenntart-
ja, míg szükséges. Egyelőre 
ez az elsődleges feladatunk 
– összegezte Veres Pál, egy-
úttal emlékeztetett, pénza-
dománnyal is lehetőségünk 
van segíteni az Ukrajná-
ból érkező menekülteket: a 
1357-es segélyvonal hívásá-
val ötszáz forinttal tudjuk 
támogatni a Híd Kárpátaljá-
ért összefogást. A 11711711-
22222222-es központi ka-
ritatív számlaszámra pedig 
megtehetjük utalásainkat.

Az adományokat annak 
a hat karitatív szervezetnek 
továbbítják, melyek jelenleg 
az adományok szétosztásá-
ban vesznek részt hazánk-
ban. A felajánlásokat köz-
vetlenül is el lehet juttatni a 
szervezetekhez, amik mind-
emellett olyan önkéntesek 
jelentkezését is várjak, akik 
akár a magyar-ukrán hatá-
ron is segítenék a kelet felől 
beáramlókat.

BÓDOGH DÁVID

Fogadják a miskolciak 
adományait

A gyűjtőpontot a városháza mindaddig fenntartja, míg szük-
séges. Fotó: Parai Roland 

A múzeum új épületében pénteken tartottak bejárást. Fotó: 
Horváth Csongor 

A felújítást követően a Mis
kolci Bartók Béla Zene– és 
Táncművészeti Szakgimná
zium és a kulturális központ 
költözhet majd be az épületbe.

Körülbelül nyolcvanöt szá-
zalékos készültségi szintnél 
tart az egykori Szentpáli iskola 
épületének felújítása – mond-
ta el lapunk érdeklődésére a 
polgármesteri hivatal pályáza-
ti osztályának vezetője. Mik
lós Viktor kiemelte, mivel az 
épület helyi védettség alatt áll, 
a homlokzatot az eredeti álla-
potba kellett visszaállítani.

– Ennek figyelembevételé-
vel választotta ki a kivitelező az 
ablakokat, sőt azok színét is ez 
alapján választották meg. A te-
tőfedésnél is látható, hogy igye-
keztünk olyan cserepet válasz-
tani, ami korhű, és ami valóban 
megőrzi ennek az épületnek az 
eredeti szépségét – mondta el 
Miklós Viktor, aki kiemelte: ter-
mészetesen a jellegzetes tégla-
architektúrát is megőrzik.

Az épületet a megyei illető-
ségű Syntax Consult Kft. újítja 
fel. A munkálatokkal a megfe-
lelő ütemben haladnak, a pá-
lyázati osztály vezetője szerint 
a tantermeket már kialakítot-
ták, több szinten már a burko-
latokat is felrakták a falakra.

A felújítást több mint nyolc-
százmillió forintból végzik el: 
ebből 168 millió forint önerőt 

az önkormányzat biztosít, 433 
millió forintot a kormányzat, a 
maradék pedig Európai Uniós 
támogatás. Veres Pál, Miskolc 
polgármestere emlékeztetett, 
a megújuló iskolaépület föld-
szintjén egy melegítőkonyha és 
étkező működik majd, az első 
és a második emeleten pedig a 
Miskolci Bartók Béla Zene– és 
Táncművészeti Szakgimnázium 
számára alakítanak ki tanterme-
ket. Végül a harmadik emeletre 
és a tetőtérben kialakított új he-
lyiségekbe a Miskolci Kulturális 
Központ irodái költöznek majd.

– A tervekben szerepel még a 
projekt folytatása is – mert bár a 
jelenlegi források ennek az épü-
letnek a megújítására elegen-
dőek -, de vizsgáljuk annak le-
hetőségét, hogyan lehetne ezt a 
létesítményt kibővíteni, hiszen a 
telek alkalmas arra, hogy itt egy 
komplex művészeti központ lét-
rejöjjön – mondta a városvezető.

A megújult épületet várható-
an májusban adják át, és az en-
gedély megszerzése után mind 
az iskola, mind a kulturális 
központ beköltözhet majd ide.

Ahogyan arról korábban 
részletesen is írtunk, a lassan 
százéves épületet a Miskolci Or-
todox Izraelita Hitközség épít-
tette az 1920-as évek második 
felében. A második világhábo-
rú után viszont egyik oktatási 
intézmény sem indult már újra, 
mivel diákjaik és tanulóik túl-
nyomó része mártírhalált halt.

Ezt követően a Csengey utcai 
ingatlan minden valószínűség 
szerint üresen állt több mint két 
évtizeden át. Aztán 1969-től az 
1954-ben létrejött Miskolci Ke-
reskedelmi Tanulóiskola (ma 
Szentpáli István Kereskedelmi 
és Vendéglátó Technikum és 
Szakképző Iskola) használta azt 
egészen 2002-ig.

TÁ

Jó ütemben haladnakJó ütemben haladnak

A teljesen megújuló épületet várhatóan májusban adják át. Fotó: J. Á.
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Keddtől már a nagyközönség 
is látogathatja a Bükki Csil-
lagdát.

Közép-Európában is egye-
dülálló attrakció épült Répás-
hután. A Bükki Csillagda csak-
nem hétszáz négyzetméteres 
bemutatótérrel rendelkezik, itt 
öt fő attrakció kapott helyet. Az 
egyik legkülönlegesebb élményt 
az úgynevezett 3D-s univerzum 
adja, ami a virtuális valóság se-
gítségével érzékelhető közelség-
be hozza a világűrt. Páratlan él-
ményt nyújt az ötven férőhelyes 
planetárium, ahol az égbolt cso-
dái a nyolc méter átmérőjű kupo-
lán jelennek meg.

Az „Éltető Napunk” című kiál-
lítás fókuszában a központi csil-
lagunk áll. A Naprendszerben 
tett látogatást két hologúla teszi 
teljessé, de a hullócsillagokról és 
a meteoritoról is mindent meg-
tudhatunk, sőt mikroszkóp se-
gítségével is vizsgálhatjuk a távo-
li világokból érkezett köveket. A 
terem középpontjában egy több 
mint harminckét kilogrammos, 
földbe csapódott vasmeteoritot 
vizsgálhatunk, sőt tapogathatunk 
meg.

A csillagászati megfigyelőhe-
lyen a világ sorozatban gyártott 
legnagyobb, 6,7 méter átmérőjű 
kupolája alatt nappal, a különle-
ges naptávcsővel biztonságosan 
megfigyelhető a Nap. Éjszaka pe-
dig a bolygókban és a csillagok-
ban gyönyörködhetünk.

Egyedi élményeket nyújtanak 
az ide fejlesztett VR-eszközök, 

amelyekkel repülhetünk egyet 
a Bükk felett, vagy különböző 
küldetések részesei lehetünk, az 
űrben, a Holdon, vagy a Mar-
son. A legkülönlegesebb kül-
detés egy kétfős játék, amikor 
a játékosok egy holdrovert ve-
zetve egy izgalmas kalandban 
vesznek részt az Apollo-18 kül-
detés során.

És egy négy kilométeres boly-
gótúra-tanösvényt is kialakí-
tottak a csillagda mellett, ahol a 
túrázók a megtett út hosszával 
kiválóan érzékelhetik a Naprend-
szeren belüli távolságokat.

Az új attrakciót üzemeltető 
Bükki Nemzeti Park Igazgató-
ság vezetője, Rónai Kálmánné a 
hétfői megnyitón felelevenítette, 
még 2010-ben merült fel a lá-
togatóközpont ötlete, de igazán 

nagy lendületet akkor kapott a 
projekt, amikor 2017-ben elnyer-
ték a Csillagoségbolt-park mi-
nősítést. Novák Richárd, a Bükki 
Csillagda ötletgazdája, vezető-
je azt mondta érdeklődésünkre: 
európai színvonalú látogatóköz-
pontot álmodtak meg. Kiemel-
te, a csillagászati, űrkutatási is-
meretterjesztéshez minden adott 
Répáshután.

A fejlesztést több mint egy-
milliárd forinttal támogatta az 
állam. Ebből egy valóban mo-
dern, és interaktív csillagdát ala-
kítottak ki. Révész Máriusz aktív 
Magyarországért felelős kor-
mánybiztos azt emelte ki, hogy 
amikor manapság egy látogató-
központot építenek, akkor „már 
nem elég, ha a wikipédiát kive-
títjük a falra”.

A központot egy csodának ne-
vezte Nagy István agrárminiszter 
is, aki hangsúlyozta, küldetésük, 
hogy közelebb hozzák a termé-
szetet az emberekhez, majd mél-
tatta a nemzeti parkok fontossá-
gát ezen cél elérésében.

Rónai Kálmánnétól megtud-
tuk, mivel nagy az érdeklődés, 
ezért aki teheti, mindenképpen 
előzetesen online vásárolja meg 
a belépőt, hiszen a látogatóköz-
pont korlátozott számban tekint-
hető meg (az egyes helyszínek 
egy időben egyszerre húsz fő be-
fogadására alkalmasak). A Bükki 
Csillagda a hétfői nap kivételével 
délelőtt fél 10-től délután fél 5-ig 
várja az érdeklődőket. És persze 
éjszakai programokat is szervez-
nek távcsöves csillagászati bemu-
tatókkal.                      KUJAN ISTVÁN

Feltárulnak az ég csodái 

Egy több mint harminckét kilogrammos, földbe csapódott vasmeteoritot is megvizsgálhatunk, sőt 
meg is tapogathatunk. Fotó: Horváth Csongor

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

Ügyfélszolgálat  
ünnepi nyitvatartási rendje

A MIHŐ Kft. telefonos és személyes ügyfélszolgálatának ünnepi nyitvatartása az alábbiak 
szerint módosul: 

2022. március 14-én (hétfő) és  
március 15-én (kedd) ZÁRVA TART

2022. március 25-én (péntek) 8.00-15.30-ig,  
március 26-án (szombat) 8.00-12.00-ig NYITVA TART

A többi munkanapon a megszokott rend érvényes.

Pénztári befizetés az ügyfélszolgálat zárását megelőző negyedórában már nem lehetséges.

Hirdetés

A Miskolci Városgazda Non-
profit Kft. száz mestersé-
ges madárodút helyez ki a 
városban.

A mesterséges odúk egyik 
legnagyobb előnye, hogy 
ezek – a madarak nagyfokú 
alkalmazkodóképességének 
köszönhetően – nemcsak 
fákon, hanem szinte bár-
hol alkalmazhatóak – írja a 
Magyar Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület 
(MME). Fontos leszögezni, 
nem madáretetőkről van szó: 
az odúk nem csupán a költési 
időszakban praktikusak, de 
a hideg időben menedéket is 
biztosítanak a városokba hú-
zódó madarak számára.

A városgazda harminc ki-
sebb és hetven nagyobb mé-
retű, fából készült, barnára 
festett, számozással ellátott 
odút helyez ki Miskolcon a 

napokban. A kihelyezés rész-
leteiről Somoskői Péterrel, a 
MME Bükki Helyi Csoport-
jának alelnökével egyeztetett 
a cég. A szakértő segítségével 
határozták meg a típuson-
kénti darabszámot is.

– Azért van szükség ezekre 
a mesterséges odvakra, mert a 
városban kevés az olyan öreg 
fa, melynek üregeibe befész-
kelhetnek az odúlakó mada-
rak – mondta Somoskői Péter. 
– Nem csak a madarak szá-
mára jelentenek biztonságot 
ezek az eszközök, hiszen azok 
a korhadt fák, amik alkalma-
sak a madaraknak a beköl-
tözésre, az emberekre gyak-
ran jelentenek veszélyt – tette 
hozzá a madártani szakértő, 
aki elmondta, öreg fák hiá-
nyában, ha nem használnák 
a mesterséges odúkat, eltün-
nének az odúlakó madarak az 
adott környékről.                   B. M.

Biztonságban  
a madarakkal

A mesterséges odúk szinte bárhol alkalmazhatók. Fotó: M. L.

Kandallóépítéshez,  
gépészeti munkához  

keresünk segédmunkást.
Miskolci lakos (jogositvánnyal  

rendelkező) jelentkezését várjuk
kandallosbolt@gmail.com-ra  

fényképes önéletrajzot kérünk.

Napszolár Kft.

MIKOM Miskolci 
Kommunikációs 
Nonprofit Kft.

A hírportál
www.minap.hu

| Miskolc | Belföld |
| Megye | Kultúra | 
| Közélet | Ajánló |  
| Aktuális | Sport | 

| Világ | 

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



város2022. március 12. 
10. hét | XIX. évfolyam 10. szám 5Miskolci Napló

A Dialóg Egyesület és a 
Szimbiózis Alapítvány is 
esélyes arra, hogy elnyerje a 
NIOK Alapítvány által létre-
hozott címet.

Folytatás az 1. oldalról

Minden évben több kategó-
riában nevezhetnek a civilszer-
vezetek, a jelölteket és a győz-
teseket pedig szakmai zsűri 
választja ki. Idén két miskolci 
projekt is bejutott a döntőbe.

A Dialóg a Közösségekért 
Közhasznú Egyesület a Dem-
Net Alapítvánnyal és a város 
önkormányzatával közösen 
valósította meg tavaly a le-
vegőminőség kérdését taglaló 
első miskolci közösségi gyű-
lést. A legnagyobb hatású pro-
jekt kategóriában nyerhetik el 
a Civil Díjat 2022-ben.

Csere Áron János, a Dialóg 
Egyesület elnöke elmondta, 
hogy megtiszteltetés számuk-
ra a jelölés és maga a projekt 
is, amivel ezt kiérdemelték. 
Hiszen Budapest után az első 
vidéki városként Miskolcon 
szerveztek közösségi gyűlést, 
ami a részvételi demokrácia 
egyik fontos eszköze.

Arra is kitért, hogy szerin-
te azért nagy hatású a projekt 
– utalva a kategóriára, amiben 
a díjért versenyeznek –, mert 
a fővároson kívüli régiókat, 

főként Kelet-Magyarországot 
sokszor a lemaradottsággal 
azonosítják. A közösségi gyű-
lés erre rácáfol, akárcsak az, 
hogy a város aktívan dolgozik 
a részvételi demokrácia átvé-
telén, ami egy Nyugat-Európá-
ban már többszörösen bevált 
modern, demokratikus mód-
szer.

A cikk elején Jakubinyi Lász-
ló gondolatait idéztük, aki a 
Szimbiózis Alapítvány kura-
tóriumi elnöke. A fogyatékkal 
élőkkel foglalkozó szervezetet 
a legjobb társadalmi vállalko-
zás kategóriájában jelölték Ci-
vil Díjra. A jelöléssel kapcso-
latban elmondta, hogy azért 
örültek neki nagyon, mert a 
civil szakma választotta be 
őket a döntőbe. Idén pályáztak 
először, és már azt nagy ered-
ménynek tartják, hogy a több 
mint száz jelentkező közül to-
vábbjutottak.

Roppant érdekes egyébként 
maga a fogalom: a társadalmi 
vállalkozás. A nonprofit szerve-
zetek Magyarországon legna-
gyobb részt pályázati finanszí-
rozásból tartják fent magukat, 
esetleg némi adományból, ami-
nek idehaza nincs túl nagy kul-
túrája. Pár éve kezdett el terjedni 
egy alternatív önfinanszírozá-
si forma, amelynek értelmében 
olyan bevételszerző tevékenysé-

get végeznek a civil szerveződé-
sek, amely valamilyen módon il-
leszkedik a profiljukba.

Ebben mindig jó példával 
járt a Szimbiózis Alapítvány. 
Gondoljunk csak az egykori 
Batyu-téka étteremre vagy ma-
gára a Baráthegyi Majorságra. 
Most a Baráthegyi Kincsestár 
kapcsán ismerhetik el őket.

Jakubinyi Lászlótól megtud-
tuk, hogy tudatosan indultak el 
ebbe az irányba a fentebb emlí-
tett okok és az egyre csökkenő 

pályázati lehetőségek miatt. Egy 
idő után már kifejezetten arra a 
célra igényeltek forrásokat, hogy 
társadalmi vállalkozásokat hoz-
zanak létre. Az elnök kihang-
súlyozta, 232 embernek utaltak 
bért a februári munkájukért.

„A 80 százalékuk rendelke-
zik valamilyen papírral, ami 
miatt a normál munkaerőpi-
acon nehezen tudnának elhe-
lyezkedni” – hívta fel a figyel-
met arra, hogy a társadalmi 
vállalkozás nem csupán a szer-

vezeti önfenntartás, de a mun-
kahely biztosítása szempontjá-
ból is hasznos kezdeményezés. 
Ez pedig több szempontból is 
nagyon fontos tényező.

A kategóriákon belül szak-
mai zsűri dönt majd a győz-
tesekről, azonban hamarosan 
közönségszavazáson voksol-
hatunk a számunkra legszim-
patikusabb kezdeményezésre. 
Amint ez elérhetővé válik, hírt 
adunk róla.

KIRÁLY CSABA

Miskolci szervezetek a jelöltek között 

A Dialóg a DemNet Alapítvánnyal és a város önkormányzatával közösen valósította meg tavaly az első 
miskolci közösségi gyűlést. Fotó: Juhász Ákos

ELTEMETTÉK MIKOLAI VINCE ATYÁT. A Diósgyőri római katolikus temetőben kísérték utolsó útjára 
Mikolai Vince főesperest, pápai prelátust és plébánost csütörtökön. A temetés előtt gyászmisét tar-
tottak, amelyen egyházi vezetők, papok és hívek búcsúztak Vince atyától abban a templomban, ahol 
éveken át szolgált. Mikolai Vince 74 éves korában, március elsején hunyt el. Fotó: Horváth Csongor

Csodálatos akusztikája van 
a miskolci zsinagógának. Nem 
én mondtam, Varnus Xavér 
orgonaművész áradozott erről, 
amikor itt koncertezett. Bot-
füleimmel is érzékeltem, Bach 
örökzöld szimfóniái csodála-
tosan körbelengték az épület 
minden szegletét. A már élet-
veszélyesnek nyilvánított női 
karzat üres volt, de a szuper 
erősítők megrezegtették a szu-
vasodó padozatot.

Az utolsó világháború óta 
nem voltak annyian ebben a 
templomban, mint akkor. Sok 
bennszülött miskolci is csak 
ámuldozott, bevallották, éle-
tükben most először jártak itt. 
Különös, közülük nagyon so-
kan ekkor tudták meg, hogy 
1861 márciusában tették le 
a Kazinczy utcai zsinagóga 
alapkövét. S tervezője ugyan-
az a Ludwig Förster volt, aki 
a fővárosi Dohány utcai zsi-
nagógát tervezte. Így aztán mi 

sem természetesebb, a miskolci 
nagyon hajaz a budapestire.

Jómagam is többször bejár-
tam a romantikus stílust kép-
viselő épület minden rejtett 
zugát, mégsem gondoltam vol-
na, hogy a tóraszekrény mögöt-
ti térbe egy orgonát terveztek. 
Látható is az előre kialakított 
helye. Bár sejthettem volna, hi-
szen a Dohány utcában nem-
csak van, de működtetik is. 
Miskolcon viszont hűlt helye 
van. A hihető legenda szerint a 
gyülekezet megrendelte és kifi-
zette, de a néhai Fischmann 
főrabbi megakadályozta a be-
építését. Állítólag akkoriban a 
régióban élő rabbik puritán bi-
gottsággal utasították el az or-
gona bevitelét a zsinagógákba.

Vajon hová lett a megren-
delt és előre kifizetett orgona? 
A fennmaradt egyházi levele-
zések és a levéltári dokumen-
tumok szerint végül azt az 
emődi református templom-

nak ajándékozták. Jómagam 
úgy gondoltam, itt az ideje, 
hogy utánajárjak a történet-
nek. A nagytiszteletű Adam-
csik Dávidné Mártha Anita 
emődi lelkész asszonyt éppen 
egy gyermekeknek tartott hit-
tanóra közben zavartam meg. 
Őt is meglepte a történet, de 
megerősítette, tényleg náluk 
van egy Angster József és fia 
készítette orgona. S feltehetően 
a kétszáz esztendős templom-
ba éppen a 19. század hetve-
nes éveiben kerülhetett oda ez 
a hangszer. De vajon miért az 
emődi reformátusok kapták 
meg a Kazinczy utcai zsinagó-
ga orgonáját? Egyébként soha 
jobb helyen nem is lehetne.

Hogy a miskolci zsidóságot 
miért kellett megfosztani az 
orgonazene játékának gyö-
nyörűségétől, azt már senki 
nem magyarázza el. Történt, 
ami történt. Azt viszont meg-
tudtam, hogy a pécsi zsinagó-

ga, amelyet 1897 őszén adtak 
át, máig sem nélkülözi az or-
gonát. Az ottani rabbiság nem 
ellenezte, máig is őrzik az or-
gonát. Igaz, hogy már hamis 
a hangzása, de mivel senki 
sincs, aki játszana rajta, nem 
hangolják be, mégis kincsként 
őrzik. Utoljára Varnus Xavér 
szólaltatta meg, s rögtön fel is 
fedezte, ennek a hangszernek 
a sípjai is megegyeznek azzal, 
amelyet a notre-dame-i szé-
kesegyházba építettek be.

Hogyan is lehetséges ez? A 
magyarázat egyszerű. A pécsi 
születésű Angster mester Párizs-
ban tanulta ki az orgonakészítés 
fortélyait, s ugyanonnan hozta a 
sípokat. Honnan is máshonnan, 
akkoriban ezek voltak a világ 
legjobbjai. Ezek után csak re-
mélhetjük, hogy az emődi refor-
mátus templom, Angster József 
készítette orgonasípjai is Párizs-
ból származnak.

SZÁNTÓ ISTVÁN

A notre-dame-i orgona sípjai 
JEGYZET

Szünidei gyermekétkez-
tetés. Az önkormányzat a 
szünidei gyermekétkezte-
tés keretében – a szülő ké-
relmére – a déli meleg főét-
kezést a hátrányos helyzetű 
gyermekek és a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő, halmo-
zottan hátrányos helyzetű 
gyermekek részére ingye-
nesen biztosítja. A tavaszi 
szünetben április 14-én és 
19-én biztosítják az ebédet 

az alábbi négy helyszínen: 
Belvárosi Konyha, Könyves 
Kálmán Általános Iskola, 
Petőfi Sándor Fiúkollégium 
és Széchenyi István Álta-
lános Iskola. Azok a szülők, 
akik az étkeztetés igénylé-
séhez szükséges nyomtat-
ványt korábban nem kap-
ták meg, a polgármesteri 
hivatal ügyfélszolgálata-
in kérhetik azt. A nyilatko-
zat legkésőbb április 12-ig 
nyújtható be ugyanitt.

Ünnepi nyitvatartás. A Mis-
kolci Városgazda Nonprofit 
Kft. ügyfélszolgálati irodája 
(Győri kapu 48-50.) és Par-
kolási ügyfélszolgálati iro-
dája (Széchenyi I. utca 20.) 
március 14-15-én zárva tart. 
A Búza téri őstermelői, a 
Zsarnai és a Vasgyári piac 
szintén zárva lesz a hosz-
szú hétvége harmadik és 
negyedik napján. A Miskol-
ci Állatkert és Kultúrpark vi-
szont az év minden napján 
nyitva tart, így március 14-
én és 15-én is 9 órától 18 
óráig várja az érdeklődőket. 
Pénztárzárás 17 órakor.

HÍREK RÖVIDEN

Az intézkedésre az épít-
kezések alatt megnőtt 
teherforgalom miatt volt 
szükség.

Újabb és újabb ottho-
nok épülnek Martinkert-
városban. Mivel a fejleszté-
sek miatt szinte folyamatos 
a teherforgalom a városrész 
kisebb-nagyobb utcáin, a 
közelmúltban szükségessé 
vált annak szabályozott me-
derbe terelése – mondta el 
csütörtöki sajtótájékoztató-
ján Cseléné Figula Edina, a 
terület önkormányzati kép-
viselője.

– A járművek sajnos rend-
re a Balaton utca – Kisfalu-
dy Károly utca – Tavirózsa 
utca – Temes utcák határol-
ta lakóövezet belső, kis utcá-
it használták, ami érthetően 
zavarhatta az ott élőket. En-
nek megakadályozása érde-
kében döntött arról az ön-
kormányzat, hogy megtiltja 
a 7,5 tonnánál nehezebb te-
herkocsik közlekedését a vá-
rosrészben – mondta.

A lakók kényelmének ér-
dekében tehát a képvise-

lő által említett terület vé-
dett övezet lett, oda tilos 
a behajtás a 7,5 tonnánál 
nehezebb teherkocsik szá-
mára, és a zóna védettsé-
gét KRESZ-táblák jelzik 
– mondta el lapunknak a 
polgármesteri hivatal város-
fejlesztési főosztályának mű-
szaki koordinációs ügyinté-
zője. Fodor Attila kiemelte, 
az érintett tehergépkocsik-
nak mostantól kizárólag a 
kijelölt gyűjtőutakat, tehát 
a Balaton–Temes útvonalat 
kell majd használniuk.

– Természetesen előfor-
dulhat az, hogy a védett öve-
zetben élőknek is szükségük 
van mondjuk egy építke-
zés vagy felújítás miatt arra, 
hogy 7,5 tonnánál nehezebb 
teherkocsik mozogjanak az 
érintett területeken. Erre 
természetesen lesz mód, a 
tulajdonosoknak kérvényt 
kell beadni a városüzemel-
tetési osztályra ezzel kapcso-
latban, mi pedig ezt követő-
en eseti engedélyt állítunk ki 
részükre – tette hozzá Fodor 
Attila.

TAJTHY ÁKOS

Új forgalmi rend  
Martinkertvárosban

Szükségessé vált a teherforgalom szabályozása. Fotó: Juhász Á.
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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
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További információ:
Weboldal: www.bmhnonprofit.hu

Telefon: +36 21 3500 111
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

TISZTELT ÜGYFELEINK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a  
hulladékszállítás rendje  

nem változik a március 15-ei  
ünnepnap alkalmával. 

A hulladékot változatlanul,  
a korábbi megszokott rend szerint szállítjuk el. 

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket  
és zsákokat a szállítás napján legkésőbb  
reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Az ügyfélszolgálati irodák  
és a hulladékudvarok 2022. március 14-én  

és 15-én zárva tartanak.

BMH Nonprofit Kft.

TEDD ENERGIATUDATOSABBÁ  
A HÁZTARTÁSODAT!
Egy energiatudatos háztartásban nem kérdés, hogy miért is fontos:
l  az energiafelhasználás csökkentése, a takarékosság a villanyárammal  

és a fűtéssel;
l  az épület szigetelése és a nyílászárók (ablakok és ajtók) korszerűbbre cserélése;
l  a megújuló energiaforrások hasznosítása napelem, napkollektor  

vagy hőszivattyú segítségével;
l  az elektromos berendezések cseréjekor a korszerűbb kisfogyasztású eszközök 

választása az energiacímke segítségével.

És magától értetődő, hogy ezek nemcsak a pénztár-
cánkat kímélik hosszabb távon, de a klímaváltozás 
elleni küzdelemben, a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentésében is segítenek minket.

Rövidesen lezárulnak az Észak-Magyarország Flórája 
Faunája Alapítvány energiatudatos háztartásokért in-
dított szemléletformáló programjai, de akinek kérdé-
se lenne, bátran keresse  a szervezet szakembereit!

emff.alapitvany@gmail.com   
+36 30 3745465 (KEHOP-5.4.1-16-2016-00055)

Az akció érvényes: 2022. 03. 12-től 2022. 03. 18-ig 
Palmolive szappan, 90 g, 1655,55 Ft/kg 199 Ft 149 Ft
Amodent fogkrém, 100 ml, 2590 Ft/l 329 Ft 259 Ft
Perla kéztörlő, 1 tekercs, 499 Ft/tekercs 599 Ft 499 Ft
Ajax általános tisztítószer, 1 l, 499 Ft/l 599 Ft 499 Ft
Clin ablaktisztító, pumpás, 500 ml, 998 Ft/l 599 Ft 499 Ft
Pur mosogató, 750 ml, 731,99 Ft/l 599 Ft 549 Ft
Str 8 roll-on, 50 ml, 7980 Ft/l 699 Ft 399 Ft
Palette hajfesték 899 Ft 799 Ft
Pronto bútorápoló aerosol, 250 ml, 3596 Ft/l 1099 Ft 899 Ft
Coccolino Intense öblítő, 960 ml, 832,29 Ft/l 1199 Ft 799 Ft
Coccolino öblítő, 1680-1800 ml, 654,16-610,55 Ft/l 1199 Ft 1099 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs, 45,79 Ft/tekercs 1299 Ft 1099 Ft
Tomi mosópor, 1,17 kg, 939,31 Ft/kg 1299 Ft 1099 Ft
Active mosógél, 4,5 l + mosogató, 0,5 l, 355,33 Ft/l 1699 Ft 1599 Ft
Héra Prémium színes falfesték, 2,5 l, 1999,6 Ft/l 6399 Ft 4999 Ft
Héra belső falfesték (fehér), 15 l, 566,59 Ft/l 9100 Ft 8499 Ft

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

Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki  
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:

l építésvezető l minőségbiztosítási mérnök  
l beszerző l könyvelő l betanított gépkezelő  
l összeszerelő operátor l targoncavezető.

Amennyiben bármelyik munkakör felkeltette érdeklődését, kérjük, jelezze nekünk,  
felvesszük Önnel a kapcsolatot. Részletesebb állásajánlatainkról honlapunkon tájékozódhat:

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

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

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)

Telefon: 30/9450-228
E-mail:  

info@bagameri-uleshuzat.hu
www.bagameri-uleshuzat.hu

Üléshuzat-  Üléshuzat-  
készítés,készítés,

kárpitjavításkárpitjavítás
Méretpontos,  

minőségi üléshuzat.
Bagaméri üléshuzat:  

az autós hálás lesz érte!

VALÓDI TISZTA ÉLELMISZERT,  MINŐSÍTETT BIO- 
TERMÉKEKET KERESEL HAZAI BIOGAZDÁKTÓL?
NÉZZ BE HOZZÁNK PÉNTEKEN 8-16 ÓRA KÖZÖTT!
NE DŐLJ BE A TRÜKKÖKNEK, KERESD AZ IGAZI  
EGÉSZSÉGES ÉLELMISZEREKET NÁLUNK!
ÉSZAK-MAGYARORSZÁG FLÓRÁJA FAUNÁJA 
ALAPÍTVÁNY
Miskolc, Szilágyi Dezső utca 17.
Tel.: 30/374-5465, Facebook: miskolcizoldkosar
E-mail: emff.alapitvany@gmail.com 
Előrendelés minden szerdán 15 óráig:
www.miskolcizoldkosar.hu
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MÁRCIUS 12., szombat
9:00 TÜCSÖK-ZENE, Pontközpont (Széche-

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

formáció: mvsctura.hu
10:30 Gáll Viktória Emese: Ringató, Mese-

malom Bábszínház
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
10:30 Rákherceg, Mesemalom Bábszínház
17:00 DVTK – Békéscsaba labdarúgó-mér-

kőzés, NB II. 28. forduló, DVTK Stadion
18:00-24:00 Szabad Miskolcz – színes váro-

si programok a Szent István téren, a Város-
ház téren és az Erzsébet téren

22:00 Helynekem Retro Házibuli, Helynekem

MÁRCIUS 14., hétfő
14:00 Forradalmi menet a Villanyrendőr-

től a Szent István térig
14:00-18:00 Kézműves portékák vására, 

Erzsébet tér
14:00-24:00 Szabad Miskolcz – színes váro-

si programok a Szent István téren, a Város-
ház téren és az Erzsébet téren

MÁRCIUS 15., kedd
8:35 Népek Tavasza teljesítménytúra 2. Már-

ciusi ifjak a 10 km-es táv teljesítése, Ómas-
sa-Pisztrángtelep, információ: mvsctura.hu

10:00-16:00 Családi nap, Szent István téren

MÁRCIUS 16., szerda
10:00 Szemezgető: Meteorológiai világ-

nap, József Attila Könyvtár
16:00 Mutatom, csináld utánam! – Kéz-

műves délután, Petőfi Sándor Könyvtár
17:00 Mesetarisznya, Központi könyvtár, 

gyermekkönyvtár
17:00 Sípos Anna ”Mirákulum” című ver-

seskötetének könyvbemutatója és a 
Tóth Ilona által megalkotott grafikák 

kiállításának megnyitója ”Kapcsoló-
dások” címmel, Ifjúsági Ház

MÁRCIUS 17., csütörtök
10:00 Játszóház piciknek, Pontözpont
16:30 Mesekockák diafilmklub, József At-

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

nyelvi Könyvtár
19:00 Ki nevet a végén? - dr. Csernus Imre 

és Aranyosi Péter közös estje, MÜHA

MÁRCIUS 18., péntek
10:00 Tökmag baba-mama klub, Petőfi 

Sándor Könyvtár
10:00 Maros Krisztina: Egy pöttyös nap, 

Tompa Mihály Könyvtár
14:00 Társasjáték-kaszinó, Petőfi Sán-

dor Könyvtár
15:00 Alkossunk együtt! – Nyílt festőnap, 

József Attila Könyvtár
16:00 Fonaltündérek klubja, Petőfi Sán-

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

nyelvi Könyvtár
17:00 „Életközépi krízis” – Mélysé-

gek-magasságok, az egyensúly meg-
találása, Gárdonyi Géza Művelődési Ház

18:00 (S)ikertörténetek, beszélgetős prog-
ramsorozat. Vendégek: Karafiáth Orsolya 
és Nyáry Krisztián, Művészetek Háza

19:30 Miskolci Illés Klub, Ady Endre Műve-
lődési Ház

20:00 Jazz Inside Band koncert - vendég 
Erdő Zoltán tárogató- és klarinétmű-
vész, MüHa kávézó és bárterasz

20:00 Little G-koncert, Görömbölyi Műve-
lődési Ház

22:00 Nosperdone - Project X, Helynekem

MÁRCIUS 19., szombat
8:30 Túra a verebek világnapjának tisz-

teletére, Ómassa-Garadna, informá-
ció: mvsctura.hu

10:30 Rákherceg, Mesemalom Bábszínház
17:00 Reményi Ede Kamarazenekar – 

Megyénk virtuózai és zeneszerzői, 
Művészetek Háza

MÁRCIUS 20., vasárnap
8:30 Bükk szirtjei túra, info: mvsctura.hu
11:00 Kicsi Gesztenye Klub, Művésze-

tek Háza

PROGRAMAJÁNLÓ 

• Művészetek Háza, Uránia-terem: 
MÁRCIUS 10-16., csütörtök-szerda, 
naponta 16:00 Spencer, 18:30 Batman | 
MÁRCIUS 17-20., csütörtök-vasárnap, 
naponta 15:30 Péter Meseországban | 
MÁRCIUS 21., hétfő 15:30 Cukorsólyom | 
MÁRCIUS 22., kedd 15:30 Vad víz – Aqua 
Hungarica | MÁRCIUS 17-23., csütör-
tök-szerda, naponta: 17:30 Út a díjesőig, 
20:00 Kilakoltatás

• Művészetek Háza, Béke-terem: 
MÁRCIUS 10-16., csütörtök-szerda, 
naponta 15:45 Menekülés, 17:30 C’mon 
C’mon – Az élet megy tovább, 19:30 A sö-
tétség útja – Mulholland Drive | MÁRCI-
US 17-23., csütörtök-szerda, napon-
ta: 16:30 A művészet templomai: Palladio, 
18:30 Vezess helyettem

MOZIMŰSOR

MÁRCIUS 12., szombat | 19:00 Produce-
rek, bérletszünet, Nagyszínház | 19:00 Vojá-
ger, Játékszín

MÁRCIUS 16., szerda | 17:00 A Mester és 
Margarita, Latabár ifjúsági bérlet, Nagyszín-
ház | 19:00 Tartuffe, bérletszünet, Kamara

MÁRCIUS 17., csütörtök | 17:00 Egy óra versek 
közt a MNSZ művészeinek társaságában, Já-
tékszín | 19:00 Feketeszárú cseresznye, bérlet-

szünet, Kamara (A január 25-ei előadás pótlása.) | 
19:00 Veron, Móricz Zsigmond-bérlet, Nagyszínház

MÁRCIUS 18., péntek | 15:00 Rumini, Inver-
sedance - Fodor Zoltán Társulat előadása, Kama-
ra | 18:00 Hermelin, bérletszünet, Nagyszínház

MÁRCIUS 19., szombat | 18:00 Hermelin, 
bérletszünet, Nagyszínház | 19:00 Héttorony 
– Makovecz Imre emlékére, a Duna Művé-
szegyüttes előadása, Kamara

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

Szerethető rémrom, ősi rozs-
daboglya, gyárpárduc – ilyen 
szavakkal illette az elmúlás 
jelképeként funkcionáló egy-
kori vasgyárat a Művészetek 
Háza új tárlatát megnyitó 
költő.

11 éve többnapos művész-
telepet szervezett a Mission 
Art Galéria a volt miskolci 
vasgyár területére. A részt-
vevők szabadon mozoghat-
tak a gyárban. A csarnokok, 
bár már nem folyt bennük 
munka, absztrakt, kissé hor-
rorisztikus polaroidjai vol-
tak – máig azok – az egykor 
zsongó ipari monstrumnak. 
A csarnokokban rég meg-
állt a munka, de nem voltak 
üresek, őrizték a valamikori 
gyártás kevésbé értékes tár-
gyi emlékeit. Több perfor-

mansz, filmetűd, sok ezernyi 
fotó készült a „táborlakók” 
jóvoltából, akik között nem 
kisebb neveket lehetett talál-
ni, mint Bánki Ákos, Csontó 
Lajos, feLugossy László, Ko-
ronczi Endre, Molnár Ágnes 
Éva, Szabó Attila, Szirtes Já-
nos, Varga Éva vagy Vere-
bics Ágnes. Az ő képeikből 
állt össze a Művészetek Háza 
Kortárs Galériájának mos-
tani kiállítása. A csütörtöki 
megnyitón Zemlényi Attila 
költő, a Műút folyóirat ala-
pító főszerkesztője mutat-
ta be a tárlat – egyébként a 
képek száma miatt könnyen 
emészthető, mégis kabalisz-
tikus – anyagát.

– Rendkívül erős érzelme-
ket váltott ki belőlünk a vas-
gyári környezet, az illusztrá-
lis romok, egy régi, elhagyott, 

heroikus világnak a marad-
ványai. Amikor 2010-ben a 
vasgyárban jártunk, olyan 
horrorisztikus volt, mint egy 
háborús övezet lehet, de nem 
éreztette az erőszakot, inkább 

a lassú szenvedést – ennek a 
lecsapódása látszik a most ki-
állított képeken – fogalma-
zott a megnyitón Zemlényi 
Attila.

BÁJER MÁTÉ

Képeken ugrik a „gyárpárduc”

Hirdetés

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

MÁRCIUS 14., hétfő 06:00 Az előző esti adás 
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 
Miskolci Napló ünnepi különkiadás (12) 
18:30 Vendégségben Böjte Csabánál (12) 
19:00 48 becsülete (rövidfilm) (12) 19:20 
Veteránfilm (dokumentumfilm) (12) 20:25 
Film (12) 

MÁRCIUS 15., kedd 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 Sportpercek (12) 
19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 19:25 Ünnepi Magazin 
(12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Idő-
járás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 
Képújság (12)

MÁRCIUS 16., 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 Egészségpercek (egész-
ségügyi magazin) (12) 19:00 Miskolc Ma 
ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 
ArtTér (12) 20:25 Miskolc Ma ism. (12) 20:40 
Időjárás-jelentés (12) 20:45 Film (12) 21:45 
Képújság (12) 

MÁRCIUS 17., csütörtök 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Idő-
járás-jelentés (12) 18:25 Promenád (kul-
turális magazin) (12) 19:00 Miskolc Ma 
ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 
Kilátó (közéleti magazin)ism. (12) 20:00 

Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelen-
tés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)

MÁRCIUS 18., 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 Suhanj velem! (autós 
magazin) ism. (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 19., szombat 06:00 Az előző esti adás 
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 Mis-
kolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelen-
tés (12) 18:25 Kilátó ism. (közéleti magazin) 

(12) 19:00 Miskolc Ma ism. 
(12) 19:15 Időjárás-jelentés 
(12) 19:25 Egészségpercek 
(egészségügyi magazin) ism. (12) 20:00 Mis-
kolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

MÁRCIUS 20., vasárnap 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
16:00 Hívőszó (12) 18:00 Miskolc Ma (hír-
adó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 
Kilátó (közéleti magazin) ism. (12) 19:00 
Miskolc  Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés 
(12) 19:25 Miskolci Napló (riportmagazin) 
ism. (12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 
Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 1:30 
Képújság (12)

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
március 13-án, vasárnap 
16 órától a belvárosi refor-
mátus templomból közve-
títenek. Igét hirdet: Tőkés 
László püspök.

HARANG-HÍREK

A kiállítás április 10-éig tekinthető meg. Fotó: Parai Roland

Hirdetés

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

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

HIRDESSEN ÖN IS!HIRDESSEN ÖN IS!
Keresse hirdetésszervezőinket!Keresse hirdetésszervezőinket!



HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) Egy hír felkavarhatja az ön kö
rülötti állóvizet. A változás elsőre ijesztőnek tűnhet, 
de ne rémüljön meg, végül minden kedvezően alakul, 

és maga is meglepődik majd, milyen ügyesen helytállt.

Bika (04. 21.–05. 21.) Végre jut egy kis idő a pihe
nésre is, ami nagyon jól jön, mert az elmúlt héten 
alaposan kihajtotta magát. Vasárnapra szervezzen a 

családdal közös programot, ez csodákat tesz majd az energiáival.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Egy nagy szerelem van ki
bontakozóban, amiről még éppen csak az érintettek 
nem sejtenek semmit. Ne siessen el semmit, a szívé

nek még időre lehet szüksége egy ilyen nagy változáshoz.

Rák (06. 22.–07. 22.) Egy kellemes családi program 
feldobja a napját a hétvégén, de estére kicsit meg
gyengülhet az egészsége. A lazítás ajánlott, de a csa

ládi programok alól most se húzza ki magát!

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Érdekes híreket kap egy 
ismerőse felől, amelyek elgondolkodtatják, hogy va
jon jó úton halade a saját dolgaival. Mindenki más 

ösvényeket jár, de ami nekik jó, nem biztos, hogy önnek is az lenne.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Lelepleződik ön előtt egy 
titok, ami alaposan meglepi, de még nem érdemes 
felfednie a kártyáit. Várja ki, amíg az érintett maga 

hozakodik elő a rejtegetnivalójával!

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Családjával tölti a szomba
tot, de lehangolhatja, hogy úgy érzi, nem igazán értik 
meg. Lehet, hogy ön más utakat jár, de ha a családja 

nem is érti ezt, legalább támogatja a boldogsága megtalálásában.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Használja ki a péntek vagy 
a szombat estét, és menjen táncolni, koncertre vagy 
egy baráti beszélgetésre! A kikapcsolódás nemcsak a 

lelkének tesz jót, de a karrierje szempontjából is pozitív lehet.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Nem kell elhallgatnia a véle
ményét, de próbálja úgy formálni a szavait, hogy azok 
a lehető legkevésbé bántsanak másokat! Ne feledje, 

ezzel nemcsak a másik félnek tesz szívességet, hanem magának is!

Bak (12. 22.–01. 20.) Óvakodjon azoktól, akik ké
retlenül osztogatnak jó tanácsokat! Ne érezze ma
gát kellemetlenül a környezetükben, könnyen lehet, 

hogy ők sem olyan sikeresek, mint amilyennek mutatják magukat.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Bulizós hangulatúra sike
redik majd a hét vége, és úgy érzi, már nagyon ráfért 
önre egy kis szabadság. Viszont ha kapcsolatban él, 

tartsa észben: buli után jó hazatérni valakihez, aki csak önt várja.

Halak (02. 20.–03. 20.) Mintha valaki azt várná öntől, 
hogy olvasson a gondolataiban, és mivel erre képtelen, 
semmi nem jó, amit csinál. Beszéljen vele, mondja el 

neki, hogy ha megosztja önnel, mit szeretne, találnak megoldást.
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A Táncpedagógusok Országos 
Szövetsége idén 31. alkalom-
mal rendezi meg az Országos 
Táncművészeti Fesztivált. Az 
első vidéki elődöntőnek Mis-

kolc adott otthont múlt hétvé-
gén. A résztvevők a klasszikus 
balett, a karaktertánc, a moz-

dulatművészet, a társastánc, a 
modern tánc, a modern balett, 
a kortárs tánc, a jazztánc és a 
hiphop műfajában nevezhet-
tek szóló, duett és csoportos 

produkciókkal összesen négy 
korcsoportban. A döntőkre 

májusban kerül sor, a legjobb 
amatőr táncegyüttesek az Er-

zsébetligeti Színház színpadán 
mérik majd össze tudásukat. 

Fotó: Juhász Ákos

Elődöntő  
az Adyban 

Akkor és most. A két felvétel között ugyan hatvanhárom év 
telt el, a Városház tér meghatározó épületei ma is állnak, bár 
azt azért nem állíthatjuk, hogy semmi sem változott. Az üzle-
tek például biztosan nem ugyanazok – az orosz-ukrán hábo-
rú miatt idén március elején bezárt Sberbank helyén például 
1959-ben egy sportszerüzlet működött. Némileg a villamos-
megálló is máshol van, ami nem meglepő, hiszen a Széchenyi 
utca ma sétálóutcaként funkcionál, a régi kép készültekor vi-
szont még gépkocsik is közlekedhettek ott. Az egykori Arany-
szarvas Gyógyszertárnak otthont adó Erzsébet téri sarok-
épületet a korábbi felvételen még nem építették át, így még 
látható annak díszes kupolája, a tér másik sarkán lévő saro-
képület szomszédjai pedig még csak egyemeletesek, ezek a 
nyolcvanas években kaptak egy második szintet is. (Tajthy 
Ákos szövege, Mocsári László fotója, a régi felvétel forrása: 
Fortepan/Mészáros Zoltán)

Gazdikereső
Ezen a héten Bocit (6060), 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: Avas
Fajta: keverék
Kor: 7 év
Neme: kan
Szín: fekete-fehér
Súlya: 43,10 kg
Magasság: 62 cm

Boci egy különleges egyéni-
ség. Bár már idős, de megér-
demel egy olyan családot, ahol 
békében és nyugalomban él-
het. Szeretetre méltó egyéniség. 
Nyugodt kutya, gyermekek mel-
lé, családoknak is ajánlott.

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 ezút-
tal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük, 
megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy e-ma-
ilben küldjék el! Beküldési határidő: 2022. márci-
us 30. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes 

megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A nye-
reményt a Géniusz Könyváruház biztosítja. 

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
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