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Lillafürednél a pályafelújítás

A szerelvények jelenleg a Dorottya utca és Lillafüred között jár-
nak. Nyáron új szakaszához ér a vágánycsere, akkor majd Lilla-
füred és Garadna között közlekednek a kisvonatok.

Továbbra is nagy erőkkel zaj
lik a lillafüredi kisvasút pályá
jának rekonstrukciója. A mun
kálatok miatt március második 
felében átmenetileg ismét szüne
telt a LÁEV menetrendszerinti 
közlekedése, ugyanis a lillafüre
di végállomáson és környezeté
ben is megkezdődött a vágányok 
cseréje. A szerelvények most is

mét közlekednek a Dorottya 
utcától, Lillafüreden azonban 
ideiglenes végállomáson állnak 
meg – mondta el lapunknak a 
Lillafüredi Állami Erdei Vasút 
(LÁEV) üzemigazgatója.

– A munkálatok jelenleg több 
szakaszon is zajlanak. Lillafüred 
környezetében az ottani delta két 
ágát már teljesen elkészítették, 

azalatt volt szükséges vágányzá
rat elrendelni, amíg ezeken dol
goztak. Jelenleg a harmadik ág, 
vagyis az állomás előtti szakasz 
cseréje zajlik. Most a hídszige
telés van soron, de rövidesen a 
vágányépítés is megkezdődik – 
részletezte Pintyili Gergely.

Húsvét után az ottani útát
járóban is cserélik a síneket, de 
rövidesen befejeződik az alag
út utáni ívhíd, vagy ahogyan 
a köznyelvben hívják, görbe
híd felújítása. Garadna felé is a 

vége felé járnak az ősszel kez
dődött vágányépítési munká
latok, a Leventeforrásig már 
készen van a pálya.

Jelenleg a görbehíd és a Jávor
kúti elágazás között dolgoznak: 
előbb a vízelvezetést oldják meg, 
utána viszont már ott is a vágá
nyokat építik. A KözépGarad
na és Garadna között, valamint 
a Dorottya utcai és majláthi te
lephely között pedig már koráb
ban elkészült a pálya.

Folytatás az 5. oldalon

Halaszthatatlan ügyek mi-
att rendkívüli közgyűlést 
hívott össze csütörtökre a 
polgármester. 

Az ülésen öt előterjesztést 
tárgyaltak meg a város veze
tői, ebből hármat nyílt, ket
tőt pedig zárt ülésen. Utób
bin határozott a grémium 
arról, hogy a város vegyene 
fel 8 milliárd forintnyi hi
telt, melynek fele korábbi 
tartozások egyenlítésére, 4 
milliárd pedig gazdaságfej
lesztésre ment volna: az in
dítványt végül nem szavaz

ták meg. A döntést követően 
rendkívüli sajtótájékoztatót 
tartott Veres Pál és Szopkó 
Tibor, ahol a polgármester 
részletesen ismertette, mire 
szerették volna fordítani a 
felvenni kívánt összeget.

„A közgyűlés elején béke
jobbot kínáltam az ellenzéki 
frakcióknak, és ismét felaján
lottam az együttműködés le
hetőségét. Ahelyett, hogy az 
ellenzék elfogadta volna ezt, 
a hitelfelvétel kapcsán nyílt 
had üzenetet intézett” – fo
galmazott a városvezető.

Cikk a 3. oldalon

Rendkívüli közgyűlés 

Jelenleg a görbehíd és a Jávorkúti elágazás között dolgoznak: előbb a vízelvezetést oldják meg, majd a vágányokat építik. Fotó: Juhász Ákos

ISMÉT A TÁNC FŐVÁROSA
Idén már az ötödik Horizont Nemzetközi Kortárstánc 
Fesztiválra készül a Miskolci Nemzeti Színház és a Mis-
kolci Balett. A pandémia miatt 2021-ben augusztusban 
került sor a táncfesztiválra, most azonban visszatér-
nek a hagyományokhoz, és idén ismét áprilisban lesz 
táncünnep Miskolcon, ahol a külföldi és hazai meghívot-
tak között fiatal, pályakezdő koreográfusok is lehetősé-
get kapnak a bemutatkozásra. Cikk a 7. oldalon

MARATONI ÖTLETELÉS 
Május 6. és 8. között szervezik meg a miskolci öt-
letmaratont, ami a techvilágból eredő formulát 
használ. Az állampolgárok előzetesen ötleteket 
küldhetnek be, ezeket 48 óra alatt csapatok dol-
gozzák ki a rendezvényen, majd zsűri előtt verse-
nyezhetnek a tervek. Közben pedig koncertek és 
közösségi programok várják a résztvevőket. Cikk 
a 4. oldalon

HAGYOMÁNYOS ÜNNEPI 
ÍZEK OLASZORSZÁGBÓL 
A húsvét közeledtével feldereng szemünk előtt a 
sonkatál, a fonott kalács, a sárga túró és a zserbó 
– ami minden hazai ünnep lekvártöltetű nagyágyúja 
tulajdonképpen. Most azonban teszünk egy medi-
terrán kitérőt, hogy megvizsgáljuk, mi kerül az ola-
szoknál a húsvéti asztalra. Cikk a 6. oldalon

Végéhez közelednek az El-
lipsum Élmény- és Strand-
fürdő karbantartási mun-
kálatai. 

A nyitás időpontjáról és a 
tervezett programokról is szó 
esett a fürdő halljában tartott 
hétfői sajtótájékoztatón, ahol 
ismertették azt a kedden elin
dult, a jövő pénteki nagysza

bású nyitórendezvényhez is 
kapcsolódó marketingkam
pányt is, melytől a szakembe
rek a fürdő országos – de akár 
az országhatárokon átívelő – 
ismertségének és látogatottsá
gának növelését várják. Egy
úttal bemutatták az Ellipsum 
márkanagykövetét is, aki nem 
más, mint Péter Szabó Szilvia.

Cikk az 5. oldalon

Húsvétra újra nyitva

Hirdetés

Péter Szabó Szilva az Ellipsum új márkanagykövete. Fotó: H. Cs.
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Az önkormányzat hegy-
gazdákat állít az Avas élére, 
akik a problémák megol-
dásában és a javaslatok ösz-
szegyűjtésében nyújtanak 
segítséget.

Két hegygazdát kapott a 
miskolciak kedvenc dombja, 
az ő feladatkörükre és sze-
mélyükre derült fény a na-
pokban.

– Tulajdonképpen koor-
dinátori feladatokat látunk 
majd el: közvetítjük a pince-
tulajdonosok és a történelmi 
Avason tevékenykedő civil-
szervezetek igényeit a város-
háza felé – fogalmazott Ma-
gyar László hegygazda, aki 
elsősorban a beruházások 
összehangolásáért, az utak 
állapotával kapcsolatos ügy-
intézésért felel majd. – A stra-
tégiai célok között egyaránt 
szerepel a turizmus fellendí-
tése és a helyi lakosság meg-
szólítása is.

A másik hegygazda Jacsó 
Pál, akinek a fő feladatköre a 

kulturális rendezvények ösz-
szehangolása lesz.

– Jogászként azért az in-
gatlanügyekbe is belefolynék, 
hiszen sok a gazdátlan és el-
hanyagolt pince, emellett az 
önkormányzati ingatlanokra 
is figyelmet kell fordítani. Az 
elsődleges célom azonban a 
közvetítés, az Avason műkö-
dő civil egyesületek jogi segí-
tése. Minden héten tartunk 
majd terepbejárást, lesznek 
fogadóóráink is. Ott leszünk a 
terepen, a többit pedig az élet 
eldönti majd – fogalmazott Ja-
csó Pál.

– Úgy gondoltuk, célsze-
rű lenne, ha valaki csokor-
ba gyűjtené az arra érdemes 
kezdeményezéseket, fejlesz-
tési javaslatokat, elképzelése-
ket, programokat: tehát való-
ban jó gazdaként tekintene az 
Avasra. Azt hiszem, ez nem 
egyemberes feladat, így esett a 
választás Magyar Lászlóra és 
Jacsó Pálra – fogalmazott Ve-
res Pál polgármester.

BÁJER MÁTÉ

Hegygazdák az Avasért
Merre tovább, ellenzék? Hová 
tűntek a Jobbik szavazói? 
Elfordulhat végleg a magyar 
társadalom a Nyugattól? – 
három nappal a választás 
után kerekasztal-beszélgetést 
rendezett a Miskolci Egyetem 
Bölcsészettudományi Kará-
nak Alkalmazott Társada-
lomtudományi Intézete.

Szerdán összeült a helyi po-
litológus és történész szakma, 
hogy frissiben megpróbáljanak 
választ találni a váratlanul ko-
moly ellenzéki vereségre. Azt 
egyöntetűen megállapították, 
hogy nem számítottak ilyen 
eredményre, Zárug Péter Far-
kas politikai elemző, a böl-
csészkar egyetemi adjunktusa 
például közel húsz olyan man-
dátumot talált, amiket a szak-
mán belül előzetesen senki – ő 
maga sem – adott volna oda a 
Fidesznek. Véleménye szerint 
az ellenzék több nagyvárosban 
a 2019-ben még meglévő elő-
nyét mostanra „teljes mérték-
ben elherdálta”.

Fazekas Csaba történész, 
egyetemi docens rámutatott, az 
ellenzéki összefogás közel 890 
ezer szavazattal kapott keve-
sebbet, mint négy évvel ezelőtt, 
amikor a pártok külön-külön 
indultak.

– A többség nem leváltani, 
hanem megerősíteni akarta a 
rendszert, ezt el kell fogadni – 
mondta, hozzátéve, hogy 1990 
óta talán ez a legváratlanabb 
eredmény az előzetes várakozá-
sokhoz képest.

Csizmadia Ervin egyetemi 
docens, a Méltányosság Poli-
tikaelemző Központ igazgató-
ja nem húzná rá a vizes lepe-
dőt az ellenzékre, hiszen míg 
2010-18 „teljesen tanulókép-
telen volt”, nem akarták meg-
érteni a Fidesz felemelkedé-
sét, addig azóta ezen a téren 
történt változás. Ennek jele az 
előválasztás.

– De van-e egyáltalán győz-
tes stratégia? Szerintem a fő 
hiba, hogy még mindig nem 
veszik annyira komolyan a Fi-
deszt, mint kellene – vélekedett.

A választójogi kényszer – és 
a közös ellenségkép – miatt 
fogtak össze az ellenzéki pár-
tok Zárug Péter Farkas szerint. 
Hiányolta a víziót, és identitás-
problémákat is látott. Fazekas 
Csaba azonban nemzetközi 
példákkal (Izrael, Csehország) 
igyekezett igazolni, hogy egy 
nagy gyűjtőpárttal szemben 

sikerre lehet vinni az ellenzéki 
összefogást. Nálunk azonban 
talán nem kellően mérték fel, 
hogy valóban összeadhatók-e a 
2018-as szavazatok.

– Innen csak felfelé vezet az 
út, hogy stílusos legyek – fogal-
mazott.

Az ellenzék számára nem az 
egységesülés az egyetlen út – 
mutatott rá Zárug Péter Farkas 
–, a legtöbb fantáziát abban lát-
ja, hogy minimum három párt-
ban, önálló arcélt megőrizve 
induljanak. Hogy hová tűntek 
az ellenzéki szavazatok 18-hoz 
képest? Döntő lehetett a Job-
bik-szavazók otthonmaradása, 
de szerinte legalább 200-250 
ezer ellenzékit passzivált a kor-
mány a „helikopterpénzekkel” 
(nyugdíj, családtámogatás), bő 
300 ezer szavazót elvitt a Mi 
Hazánk, voltak, akik a Magyar 
Kétfarkú Kutyapártnál „landol-
tak”, de akár több százezerre is 

tehető azok száma, akik egysze-
rűen eltűntek az elemzők ra-
darjáról.

Fazekas Csaba amondó: le-
het, hogy most meg kell várni, 
amíg külső vagy belső hatásra 
kiábrándul a fideszesek többsé-
ge. A sok botrány ellenére sem 
történt meg ez, nem volt jelen-
tős, mindent elsöprő felháboro-
dás. Csizmadia Ervin távlatok-
ban gondolkodva inkább arra 
mutatott rá, hogy a magyar tár-
sadalom nem fogadta el a vál-
tógazdálkodást a politikában, 
rendszerpártot akart.

Hallgatói kérdésekre elhang-
zott Fazekas Csabától, hogy a 
jobboldali „héják” akár el is kez-
dik feszegetni az unióból való 
kilépés kérdését, Zárug Péter 
Farkas inkább a jobboldaliak 
oroszbarátsága miatt aggódik.

– Konzervatív és nyugatos 
orientációjú emberként kimon-
dom: elítélem a tendenciát, Ma-
gyarország kárára van – szö-
gezte le.

Csizmadia Ervin annyiban 
csatlakozott ehhez, hogy feli-
dézte, a konzervatív, nyugatos 
Apponyi Albert 1915-ben azt 
írta: egy esetben fordul el Ma-
gyarország a Nyugattól, és te-
kint kelet felé: amikor a nem-
zeti függetlenségét veszélyben 
érzi.

– A magyar jobboldalnak el 
kell fogadnia Nyugat-Európát, 
ami most nem megy automati-
kusan. Át kell állítani egy má-
sik pályára, amiben a baloldal-
nak is van feladata – vélekedett.

KUJAN ISTVÁN

A választási eredményeket elemezték

Konszenzus és vita – egy asztalnál a Miskolci Egyetem oktatói. 
Fotó: Juhász Ákos

A közelmúltban mutatták be a hegygazdákat. Fotó: Mocsári L.

Mindkét miskolci választó-
kerületet elhódította a Fi-
desz-KDNP a múlt vasárnap 
megtartott országgyűlési vá-
lasztáson. Az ezzel egy időben 
megrendezett népszavazás 
érvénytelen lett.

A megye 1-es választókerü-
letében – a szavazatok 98,7 szá-
zalékos feldolgozottsága mellett 
– Csöbör Katalin 22 163 (47,24 
százalék) rá leadott vokssal ke-
rekedett felül Szilágyi Szabol-
cson, aki 19 059 voksot (40,7 
százalék) kapott. A fideszes po-
litikus az eredményváróján úgy 
fogalmazott, a választók „sa-
ját térségünk mellett az ország 
helyzetét is biztonságba kíván-
ták helyezni”. Köszönetet mon-
dott a körzetébe tartozó kistele-
pülések vezetőinek, hozzátéve, 
hogy regnálása alatt most elő-
ször szerzett többséget Szirma-
besenyőn is.

– Köszönöm a miskolciak-
nak is, aki ránk adta a voksát, 
és azt akarta, hogy folytatód-
jon az a fejlődés, melynek so-
rán megújítottuk az utakat, a 
közintézményeket, és ami alatt 
munkahelyeket teremtettünk – 
fogalmazott a negyedik ciklusát 
kezdő Csöbör Katalin.

Kihívója, Szilágyi Szabolcs 
lapunknak azt mondta, a kam-
pányban „borzasztóan lejtett 
a pálya”, a médiaviszonyok és 
a pénzügyi erőforrások a kor-
mánypártnak kedveztek. Foly-
tatni kell azonban a munkát.

– Több mint tizenkilence-
zer szavazó belém helyezte a bi-
zalmát, de akik most nem ránk 
húzták az ikszet, nekik is be kell 
bizonyítanunk, hogy egy sza-
badabb, demokratikusabb, élhe-
tőbb országot tudnánk építeni.

A járványveszély csillapodá-
sa után változásra számít a kor-
mány és az önkormányzatok 
kapcsolatában – bár ez nem lesz 
pozitív: visszatérünk a tanács-
rendszerhez – vélekedett.

A megye 2-esben szintén 
98,7 százalékon állt meg a sza-
vazatok feldolgozása. A Fidesz- 
KDNP jelöltje, Kiss János  
19 928 szavazatot (44,46 szá-
zalék) szerzett meg, az egye-
sült ellenzék jelöltjével, Varga 
Lászlóval szemben, aki jelen 

állás szerint 18 898 szavazatnál 
(42,17 százalék) állt meg.

Kiss János lapunknak utólag 
azt írta, nagyon fontos nap volt 
a vasárnapi, sok ember munká-
ja van benne, „nem a szél fújta 
össze ezt a győzelmet”.

– Hittünk a győzelemben, ez 
tartott meg minket abban az erő-
ben, amivel végig tudtuk csinál-
ni. Megpróbáltuk végig feszesen 
kézben tartani a kampányt, mert 
látszott, hogy egy hiba, és elve-
szíthettük volna a választást. A 
munkának nincs vége, van még 
mit tenni Miskolcon.

Az egységes ellenzék jelölt-
je, Varga László azt mondta, az 
előzetes eredményekből az lát-
szik, hogy az ellenzék rosszab-
bul, míg a kormánypártok job-

ban szerepeltek, mint ahogyan 
azt előzetesen várni lehetett.

– Engem ez nagyon meglep. 
Világos volt, hogy mit szeretnék 
kínálni a megyei és a miskolci 
választóknak. Látszik is, hogy 
relatíve jó az eredmény, sokkal 
erősebb a támogatottsága az 
Egységben Magyarországért el-
lenzéki összefogásnak listán és 
egyéniben is ebben a választó-
kerületben, mint a megye többi 
részében, de az egész eredmé-
nyen el kell gondolkodni.

A gyermekvédelminek neve-
zett népszavazáson a választó-
polgároknak csupán mintegy 
44 százaléka adott le érvényes 
szavazatot – a referendum tehát 
érvénytelen lett.                        

MN

Választott Magyarország

Közel hetven százalékos volt a résztvétel az országgyűlési választáson. Fotó: Mocsári László

A miskolci képviselő-tes-
tületből nagy eséllyel két 
politikus is bejut a parla-
mentbe.

Mindketten listáról lehet-
nek az országgyűlés tagjai: 
Hegedűs Andrea az egye-
sült ellenzék országos listá-
jának 36. helyén szerepelt, 
ő egyéni képviselőként tag-
ja a miskolci közgyűlésnek, 
így a megüresedő posztjára 
időközi választást kell majd 
kiírni. Ignácz Dávid jegyző 
érdeklődésünkre sorolta, 
az országgyűlési eskütéte-
lét követően harminc nap 
áll Hegedűs Andrea rendel-
kezésére, hogy a két pozíci-
óból származó összeférhe-
tetlenséget megszüntesse. 
A mandátum megüresedé-
sét követően összeül a he-
lyi választási bizottság, és a 
kitűzés napját követő het-
venedik és kilencvenedik 
nap közé kiírja az időközi 
választást, ami azt jelenti, 
hogy valamikor az ősz ele-
jén lesz a szavazás.

A Mi Hazánk politiku-
sának, Pakusza Zoltán-
nak valamivel egyszerűbb 
a helyzete. Pártja listáján 
a 7. helyen szerepelt, ezzel 
éppen kivívta, hogy parla-
menti képviselő lehessen. 
Mivel azonban ő a miskolci 
közgyűlésbe is listáról ke-
rült be, így pusztán annyi 

fog történni, hogy a 2019-
es önkormányzati választás 
Mi Hazánk pártlistáján utá-
na következő jelölt – vélhe-
tően Duzsik István – veszi át 
a helyét a miskolci közgyű-
lésben.

Addig is van azonban még 
teendő. Először is meg kell 
számolni a külképviselete-
ken leadott, valamint az át-
jelentkezéses szavazatokat 
(ez péntek estére, lapzártánk 
után megtörtént). Ezért nem 
vált még véglegessé a válasz-
tási eredmény vasárnap este. 
A jegyzőtől a hét közben 
megtudtuk, hogy Miskolc-
ról az 1-es választókerület-
ben 761-en, a 2-esben pedig 
1565-en kérték az átjelent-
kezési lehetőséget. A kül-
képviseleteken együttesen 
1130 miskolci kérte a szava-
zást. A választás végeredmé-
nyét ezekkel a szavazatokkal 
együtt állapítják meg.

A jegyző elmondta azt 
is, hogy a választás napjá-
tól számítva harminc nap-
juk van a jelölteknek és a 
jelölőszervezeteknek arra, 
hogy eltávolítsák a kam-
pányidőszakban kirakott 
választási plakátjaikat. Ha 
a hirdetményeket nem sze-
dik le időben, akkor az ön-
kormányzat intézkedik, és 
a költségeket kiszámlázzák 
a plakátok tulajdonosainak.

K. I.

Időközi választás jöhet



Zárt ülésen határozott a 
közgyűlés arról, hogy a vá-
ros vegyen-e fel 8 milliárd 
forintnyi hitelt, melynek fele 
korábbi tartozások egyenlí-
tésére, 4 milliárd pedig gaz-
daságfejlesztésre ment vol-
na: az indítványt végül nem 
szavazták meg.

– A választás lezárult va-
sárnap. Ennek fényében, a 
csütörtöki közgyűlés elején 
békejobbot kínáltam az el-
lenzéki frakcióknak, és ismét 
felajánlottam az együttmű-
ködés lehetőségét – mondta 
Veres Pál csütörtök délutá-
ni sajtótájékoztatóján. Hoz-
zátette, ahelyett, hogy az el-
lenzék elfogadta volna ezt, 
a hitelfelvétel kapcsán nyílt 
hadüzenetet intézett. Ezért 
is érdemes szerinte megnézni 

pontosan, miről szólt a szó-
ban forgó előterjesztés.

A felvett összeget két do-
logra szerették volna fordíta-
ni. Ezeket részletezte is Veres 
Pál.

– 2005-2006-ban Miskolc is 
belesodródott egy svájci frank 
alapú kötvényfelvételbe – ha-
sonlóan több százezer magyar-

hoz. A családok úgy próbál-
tak kimenekülni a gazdasági 
válság után ebből a helyzet-
ből, hogy igyekeztek átváltani 
forint alapúvá a hitelüket. Ezt 
megtehette volna az előző vá-
rosvezetés is a saját tartozásá-
val, vagy – a mostaninál sokkal 
kedvezőbb feltételek mellett – 
ki is fizethette volna azt.

A hitel első felét arra for-
dítanák, hogy megszabadul-
janak a tehertől, amit ez a 
svájci frank alapú kötvény 
kamatterhe jelent: ez több 
százmillió forint egy évben, 
úgy, hogy a tőketartozás nem 
csökken. A második részből 
finanszíroznák a gazdaság 
fejlesztését.

– Ez azért szükséges, mert 
hetente több megkeresés ér-
kezik tőlünk cégektől, amik 
szeretnének a városba települ-
ni. Egyszerűen fogalmazva: ha 
ezt a befektetési lehetőséget el-
szalasztjuk, akkor Debrecent 
és Nyíregyházát választják he-
lyettünk ezek a vállalatok – ál-
lította Veres Pál.

Szopkó Tibor alpolgármes-
ter részben megerősítette a 
fenti állításokat, néhány pon-
ton kiegészítve azokat.

– Az ellenzéki frakciók azt 
állították, hogy eltűnt az a 
pénz, amit annak idején a köt-
vényeken keresztül vett fel a 
város. Valójában ebből a for-
rásból fejlesztették a Mechat-
ronikai Ipari Parkot, ebből 
valósult meg a belváros reha-
bilitációja is. Szóval hazug-
ság, hogy ez a forrás eltűnt. 
Az viszont tény, hogy ezt a 
korábbiakban említett köt-
vényállományt a 2010-es év 
elején sokkal olcsóbban ki le-
hetett volna egyenlíteni – ak-
kor ugyanis az állomány közel 
3 milliárd forinttal lett volna 
kevesebb, mint amit most, 12 
évvel később vissza kell fizet-
nünk. Ezt a problémát nem ol-
dották meg, így ránk maradt 
– fejtette ki a városvezetés ál-
láspontját Szopkó Tibor.

MN

aktuális2022. április 9. 
14. hét | XIX. évfolyam 14. szám 3Miskolci Napló

Halaszthatatlan ügyek miatt 
rendkívüli közgyűlést hívott 
össze csütörtökre Veres Pál 
polgármester.

Az ülésen öt előterjesztést 
tárgyaltak meg a város vezetői, 
ebből hármat nyílt, kettőt pedig 
zárt ülésen. Két hiányzója volt a 
mostani ülésnek: Erdei Sándor 
(Velünk a Város) és Molnár Pé-
ter (Fidesz-KDNP), a közgyűlés 
tehát határozatképes volt.

Veres Pál polgármester expo-
zéjában előbb gratulált a parla-
mentbe bekerült miskolci kép-
viselőknek, úgy fogalmazva, 
hogy reménnyel tölti el, hogy 
négyen is – Csöbör Katalin és 
Kiss János a Fidesz-KDNP szí-
neiben, Hegedűs Andrea az 
egyesült ellenzéktől, valamint 
Pakusza Zoltán a Mi Hazánktól 
– képviselik majd Miskolcot az 
Országgyűlésben.

„Nehéz időszak következik 
számunkra, összefogásra lesz 
szükség. Alighogy kezdtünk 
felocsúdni a járvány után, egy 
talán még nagyobb problémá-
val, az ukrán-orosz háború ha-
tásaival kell szembenéznünk. 
Ez senki számára nem lesz 

könnyű időszak, de hogy meg-
felelő módon, sikeresen tud-
juk a várost fejleszteni ebben a 
helyzetben, szükség van a kö-
zös munkára, a közös felelős-
ségre pártállástól függetlenül. 
Hiszen arra kaptunk felhatal-
mazást, hogy mindent megte-
gyünk Miskolc érdekében” – 
húzta alá Veres Pál.

Az ülésen megszavazták a 
városatyák, hogy a József Atti-
la utcán – a volt Fonoda ingat-
lanán – egy kétszáz férőhelyes 
munkásszállót alakíthasson ki 
a Divinius Ingatlanbefektetési 
Alap. A belvárosban pedig –  a 
Kazinczy Ferenc, a Batthyány 
Lajos és a Jókai Mór utcára nyí-
ló ingatlanon egy A– kategóriás 
irodaházat szeretne felépíteni a 
Coctail & Dreams Kft.

A második napirendi pont 
arról szólt, hogy január 1– jén 
hatályba lépett a kóbor álla-
tok befogásával, tulajdonjogá-
nak átruházásával, valamint 
el helyezésükkel kapcsolatos 
fela datok ellátásának szabálya-
iról szóló rendelet, melynek lé-
nyege: a kóbor állatok leadását 
jegyzői hatáskörbe adja, ő pedig 
ezt a Városgazdára ruházza át.

Talán nem gondolta sen-
ki, de az előterjesztés kapcsán 
éles pengeváltás alakult ki a 
frakciók között. Az ellenzéki 
fideszesek szerint ez az első 
olyan terület, ahol végre jól 
működhet a Városgazda – ed-
dig ugyanis véleményük sze-
rint ez egy „kudarctörténet”. 
A Velünk a Város politikusai 
ezzel szemben sorolták: busz-
várókat, lépcsőket, járdákat 
újítottak fel, új eszközöket vá-
sároltak, gallyaznak, kátyú-
mentesítik Miskolc útjait.

–  Mindent megtesznek azért 
a közszolgáltatást végző vál-
lalat munkatársai, hogy Mis-
kolc tiszta és rendezett legyen 
– emelte ki Hegedűs Andrea.

Frakcióvezető-helyettes társa, 
Szarka Dénes ezt azzal egészí-
tette ki, hogy vannak olyan ré-
szei a városnak, ahol korábban 
nem szedték össze a szemetet, 
most ezt is ki tudták pipálni.

Végül azt is megszavazták a 
képviselők, hogy az Egy Esély 
civilszervezet térítésmente-
sen megkaphassa az egyik 

Andrássy utcai épület föld-
szintjén található helyiséget.

Két előterjesztést tárgyalt 
még a grémium, de ezeket 
már zárt ülés keretében: egy-
részt Miskolc város kitüntető 
címeiről és díjairól döntöttek, 
másrészt a Miskolc Holding 
Zrt. által megkötendő 8 mil-
liárd forintos, 10 éves futami-
dőre szóló beruházási hitelhez 
kapcsolódó biztosítékok válla-
lásáról is vita volt – a témáról 
külön cikkben számolunk be.

KUJAN ISTVÁN

Egységet kért a polgármester

Az ülésen öt előterjesztést tárgyaltak meg a város vezetői. Fotó: Mocsári László

Szopkó Tibor és Veres Pál. Fotó: Parai Roland

A beruházás a Barabits sé-
tány burkolatának bontásá-
val kezdődött, de a munkák 
első lépései között van a bal-
esetveszélyes fák kivágása is.

A beruházás kezdetét már-
cius végén jelentette be a hely-
színen az önkormányzat, az 
ezt követő napokban pedig a 
burkolatok bontásával a tény-
leges munkálatok is megkez-
dődtek. A Barabits sétány bon-
tása miatt most átmenetileg a 
Barlangfürdő is csak kerülővel 
közelíthető meg. A park hatal-
mas változáson megy át a kö-
vetkező hónapokban.

A növényállomány megfia-
talodik: a legtöbb fát csak galy-
lyazzák, ez ugyanis meghosz-
szabbítja az élettartamukat. Van 
viszont olyan fa is, ami már any-
nyira korhadt, beteg, hogy nem 
lehet megmenteni – mondta el 
lapunknak Czifrusz Natália fő-
kertész. Az elmúlt napokban 
a park ezerkétszáz fája esett át 

műszeres vizsgálaton. Az ered-
mények tükrében tizenkét na-
gyobb fa kivágása mellett dön-
töttek a balesetveszély miatt.

– Már a tervezési szakasz-
ban egyértelmű volt a favizs-
gálatok után, hogy élet- és bal-
esetveszély miatt néhány fát ki 
kell vágni. Ezt a munkák során 
a kivitelező igyekezett a lehető 
leghamarabb elvégezni, amíg 
erre a természeti körülmények 
adottak – mondta a főkertész. A 

kivágott fákat egytől egyig pó-
tolják, valamint kilencezer cser-
jével és több mint 20 ezer darab 
évelő és hagymás növénnyel is 
bővül a miskolctapolcai park.

Térköveznek, felújítják a köz-
műveket, új utcabútorokat, kan-
delábereket és tájékoztatótáb-
lákat is kihelyeznek majd. „Ha 
végzett a kivitelező az őspark-
kal, utána tud továbbhaladni a 
geometrikus parkrészre, ezt kö-
veti a csónakázótó partfalának 

rekonstrukciója és utolsóként a 
Dehmel sétány – árulta el Mik-
lós Viktor, a polgármesteri hiva-
tal pályázati főosztályának veze-
tője.

A projekt a Miskolci Egy-
házközséggel közösen, kon-
zorciumban valósul meg. A 
másik fejlesztési elem ugyan-
is az Akropolisz Szabadtéri 
Színpad, ami Miskolc nyári 
kulturális életének nélkülöz-
hetetlen szelete a nyári szín-
házi előadásaival. A színpad 
infrastrukturális fejlesztésé-
vel alkalmassá válik a maga-
sabb technikai igényű előadá-
sok megtartására, bővülhet a 
programlehetőségek köre.

A projekt a tervek szerint 
egy éven át tart majd, amit 
igyekeznek úgy elvégezni, 
hogy a lehető legkevesebb, az 
érintett szolgáltatók, vállalko-
zások, illetve a lakosság szá-
mára is elfogadható korláto-
zással járjon.

TÁ

Már dolgoznak Miskolctapolcán 

Az ellenzék úgy döntött, a svájci hitel marad, a befektetők mehetnek

FOLYTATJÁK A FELÚJÍTÁST. Folytatódik a Villanyrendőrnél talál-
ható buszmegálló felújítása, a kivitelező munkatársai hétfőn reggel 
vonultak fel, a munkaterületet körbekerítették és megkezdődött a 
munka. A megálló felújítását januárban kezdték meg, ekkor a 2006-
ban lerakott, mára teljesen összetöredezett, balesetveszélyessé vált 
követ távolították el, majd a szintkülönbség és a balesetveszélyes 
helyzetek elkerülése miatt körbebetonozták a járdaszegélyeket, és az 
aknafedlapokat. Ez utóbbi környezetének betonozása felfagyott, ezért 
a munkákat nem folytatták tovább. A héten már enyhébb volt az idő-
járás, így újra megjelentek a területen a munkások. A buszmegálló áp-
rilis közepére készül el. Fotó: Parai Roland

Polgármesteri fogadóóra
Veres Pál pol-
g á r m e s t e r 
lakossági fo-
gadóórát tart 
április 13-án, 
szerdán 15:00-tól a város-
háza dísztermében. Sor-
számosztás április 11-én, 
hétfőn reggel 8 órától a pol-
gármesteri hivatal Hunya-
di János utcai főportáján. 
A fogadóórára tíz sorszám 
osztható ki.

Kezdődik a fűnyírás. Az idei 
fűnyírási szezon április 11-én, 
hétfőn kezdődik. Elsőként a 
belváros, az Avas városrész, a 
Szent István tér, a Győri kapu 
és a Szentpéteri kapu zöldte-
rületein végzik majd a kaszá-
lási munkákat. A feladatokat a 
Városgazda 82 munkavállaló-
ja fogja ellátni, 37 darab fűka-
sza, 16 darab fűnyíró traktor és 
29 tolós fűnyíró bevonásával. 
Az áprilistól novemberig tartó 
fűnyírási szezonban a város 
területén időjárástól függően 
kaszálják majd a területeket.

Közlekedik a Zoo járat. A ta-
vaszi szünet minden nap-
ján, április 14-19. között az 
MVK igény szerint közle-
kedteti a ZOO-járatot, mely 
előzetes telefonos beje-
lentkezés alapján vagy sze-
mélyesen Felső-Majláth 
vég állomáson, indulás előtt 
kérhető. A telefonos utazási 
igényt 30 perccel a járat in-
dulása előtt szükséges be-
jelenteni a (46) 514-949-es 
telefonszámon, megjelölve 
azt is, ahol az utas felszállni 
kíván. A végállomáson elég 
a járat indulása előtt jelezni 
a járművezetőnek, ha utaz-
ni kíván. 

HÍREK RÖVIDEN

A burkolatok bontásával a munkálatok is megkezdődtek. Fotó: M. L.
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Miskolci olvasónk leve-
lében leírta, hogy fél éve 
eladott lakásuk árából egy 
vidéki ingatlant vettek. Mi-
vel a vételár megegyezett, 
arra számítottak, hogy az 
illetékkedvezmény miatt 
nem kell ilyen terhet fizet-
niük. Most kapták meg az 
adóhatóság határozatát, 
miszerint a teljes vételár 
után meg kell fizetniük az 
illetéket, mivel a vásárolt 
ingatlan üdülőként van 
nyilvántartva, ezért nem 
illeti meg a cserepótló ille-
tékkedvezmény őket.

Ingatlanvásárlás során  
megfelelő körültekintéssel 
szükséges eljárni. Igaz ez a 
megvételre kiszemelt ingat
lan övezeti besorolásának 
a megállapítása kapcsán is. 
Az ingatlan jogi minősíté
sét nem az épület otthon
ként történő használhatósá
ga határozza meg, hanem az 
önkormányzat általi övezeti 
besorolás. Elengedhetetlen 
az adásvételi szerződés meg
kötése előtt az övezeti beso
rolást is tisztázni.

Üdülő vásárlása esetén, az 
illetéktörvény szerint, nem 
illeti meg a vevőt a cserét 
pótló illetékkedvezmény.

Magánszemély vagyon
szerző esetén az illeték alap

ja a lakás
t u l a j d o n 
vásárlása
kor, ha a 
vevő a má
sik lakástulajdonát 
a vásárlást megelőző három 
éven belül vagy a vásárlást 
követő egy éven belül elad
ja, így a vásárolt és az eladott 
lakástulajdon forgalmi ér
tékének különbözetét kell 
fizetnie. E szabályban kife
jezetten benne foglaltatik, 
hogy mind az eladott, mind 
a vásárolt ingatlannak lakás
tulajdonnak kell lennie.

Az adókedvezmény igény 
be vételekor nem az szá mít, 
hogy miként használ juk a 
megvásárolt új in gat lant, ha
nem az, hogy az in gatlan
nyil vántartásban hogyan 
sze re pel.

Az üdülőként történő in
gatlannyilvántartási bejegy
zés az egyes lakáscélú állami 
támogatások igénybevétele 
esetén is hátrányt jelent. To
vábbi jogi megkötések is 
nehezítik azok életét, akik 
lakás célra vásárolnak üdülő
ként nyilvántartott ingatlant. 
Ezért elengedhetetlen, hogy 
szakszerű ügyvédi közre
működést vegyünk igénybe 
adásvételi szerződés során.

dr. Strassburger Gyula 
ügyvéd

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Jogi különbség lakás  
és üdülő között 

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

Intézze tudatosan távhőügyeit!
Panasz, műszaki hibabejelentés – mit, hol intézhet?

Távhőszolgáltatással kapcsolatos panaszá-
val, észrevételével elsősorban ügyfélszolgála-
tunkhoz fordulhat.

A panasz benyújtása történhet:

•  személyesen: MIHŐ Kft. Ügyfélszolgálati  
iroda 3530 Miskolc, Szemere u. 5.

• telefonon: +36 46 501 740
•  postai vagy elektronikus úton:  

ugyfel@miho.hu

A távhőszolgáltatóhoz beérkezett panaszok 
kezelésére a Fogyasztóvédelemről szóló törvény 
rendelkezései az irányadók. A távhőszolgáltató 
köteles a panaszok, észrevételek kivizsgálását 
és azok megoldásához szükséges intézkedése-
ket a lehető legrövidebb időn belül elvégezni.

Amennyiben az ügyfél a kapott válasszal nem 
ért egyet, vagy a panaszait nem orvosolták, az 
alábbi szervezetekhez fordulhat: 

• Fogyasztóvédelmi Hatóság
• Lakóhelye szerint illetékes Békéltető Testület
•  Magyar Energetikai és  

Közműszabályozási Hivatal

Műszaki hibabejelentés esetén az éjjel-nappal 
hívható műszaki ügyeletünket keresse.

A megkeresés történhet:

• telefonon:  +36 46 379 360 vagy  
+36 46 379 450

•  elektronikus úton:  
                         muszakiugyelet@miho.hu

TARTSANAK VELÜNK! Részletek: https://www.facebook.com/mihokft

Hirdetés

Miskolcon volt egy olyan 
speciális hivatal, ahol minden 
kockázat nélkül bárki kipa-
naszkodhatta magát. A hetve-
nes években a Magyar Posta 
kebelén belül létezett a rádió– 
és televízió műszaki igazga-
tóságának egy zavarelhárító 
üzeme a Széchenyi utca 38. 
szám alatt, kis stábbal s ko-
moly technikai felszereléssel. 
Itt lehetett jelenteni, ha rossz 
a rádió vagy a televízió adás-
vétele. Azokban az időkben, 
amikor a tető– és a szobaan-
tenna között lehetett választa-
ni, magunk is könnyen eldönt-
hettük, a sugárzásban vagy a 
készülékünkben van a hiba. Jó 
csapat volt a zavarelhárítás, 
csupa felkészült rádió– és té-
vészerelő-műszerész dolgozott 
ott Jánosházi Dénes főnöksége 
idején. Mezey Béla, Krisztián 
Péter és File Tamás technikus 
szinte állandó szereplők vol-
tak a miskolci újságban.

Mindig szolgálhattak érdekes-
séggel, megnézhettem a háborús 
filmekből ismert bemérőkocsit, 
a speciális kütyüket, amelyek-
kel lesik az éter hullámait. Ezzel 
nyomozták ki a műsort zavaró 
elektromos hegesztő– és habarcs-
keverő-gépeket. Annyira sikere-
sen reklámoztam ezt a szolgálta-
tást, hogy egyre több futóbolond 
fedezte fel, ez az a hely, ahol a 
legkülönlegesebb sejtelmeikkel 
állhatnak elő.

Ügyfeleik egy része azt ál-
lította, szomszédja sugározza 
őket. S ez már annyira fáj-
dalmas, csak páncélsisakban 
képes aludni. Az egymással 

acsarkodók itt jelentgették 
egymást. Elmondták, valaki 
lehallgatja őket, s érzik, ho-
gyan árad a melegség feléjük. 
Noha akkoriban még a mikro-
hullámú sütőkről csak az Élet 
és Tudományban olvashat-
tunk. Gyakori volt a félreértés, 
mivel az elhárítás szerepelt az 
üzem nevében, többen gon-
dolták, itt jelenthetik fel, hogy 
esténként a falon át hallják a 
Szabad Európa rádiót a szom-
szédból. Hét nem múlt el, hogy 
az éber polgárok ne jelentettek 
volna egy-két kémgyanús ese-
tet. Minden bejelentésről jegy-
zőkönyvet kellett felvenniük, 
indigósan, három példány-
ban, egyet az ügyfél kapott. 
Ezek voltak azok a példányok, 
amelyek aztán hónapról hó-
napra visszaköszöntek, a beje-
lentők ugyanis folyamatosan 
érdeklődtek az ügyükről.

Érdekes, hogy a környező he-
gyek, dombok árnyékában élők 
kevésbé voltak ennyire aktívak, 
türelmesen kivárták, míg meg-
oldódott a vételi problémájuk. 
A hivatal feladata volt az is, 
hogy feltérképezzék a televí-
ziós adóállomások környékén 
a vételi lehetőséget. Rajtuk is 
múlott, na meg az anyagi le-
hetőségeken, hogy az elzártabb 
településeken folyamatosan 
javították a sugárzók teljesít-
ményét. Egyébként sokáig ez a 
részleg a posta egyik legcsönde-
sebb területe volt.

Mígnem beköszöntött a cé-
bés korszak a nyolcvanas évek 
elején. Ezen sétáló, civil rádió 
adóvevők elterjedése fenekes-

től fordította fel a hivatal életét. 
Váratlanul szabadult fel a hu-
szonhét megahertzes hullám-
hossz, éppen akkor, amikor a 
nagy miskolci rádióamatőrök 
sugárzási teljesítményét már 
sikerült megzabolázni. Koráb-
ban csupán néhány ember volt 
csak képes megzavarni a nor-
mális rádióadásokat. Innentől 
százszámra jöttek a panaszok, 
hogy hallják a szomszédjukat 
a Szokol rádiójukban megszó-
lalni, éppen akkor, amikor a 
Táskarádiót vagy a rádiókaba-
rét hallgatnák.

Mivel a városban én voltam 
az első ilyen cébérádiós, ha-
mar megcsíptek. Fogorvos ba-
rátom éppen a Jézus Krisztus 
szupersztár című nagylemezét 
másolta a lemezjátszóról sza-
lagra, amikor belerondítottam. 
Behallatszott, itt a 807/1 hívja 
a 807/2 állomást. Pedig nem is 
léptem túl a megengedett sugár-
zási teljesítményt, de a szom-
széd gramofonjának nem volt 
még olyan speciális szűrője.

Ezek az évek pokoliak vol-
tak a zavarelhárítóknak. A ta-
xisok és az éjjeli baglyok, akik 
 nonstop az éterben diskurál-
tak, megkeserítették az életü-
ket. Macska-egér játék zajlott 
országszerte, vadászniuk kellett 
a nagy teljesítménnyel sugár-
zókra. Kezdetben megintették, 
megbírságolták őket, majd egy 
idő után feladták a küzdelmet.

Jól tették. Mint minden, ez 
is egyszer csak elmúlt, nincs az 
a nagy probléma, amely nem 
oldódna meg magától.

SZÁNTÓ ISTVÁN

Az éjjeli baglyok háborúja az elhárítással
JEGYZET

Az állampolgárok előzete-
sen ötleteket küldhetnek be, 
ezeket csapatok dolgozzák 
ki az ötletmaratonon, majd 
zsűri előtt versenyezhetnek 
a tervek.

Teljes nevén Miskolci Ötlet
maraton – Fesztivál és verseny 48 
órában címmel illették a szerve
zők az eseményt, amelynek rész
leteit csütörtökön sajtótájékozta
tón jelentették be. A május 6. és 
8. közötti rendezvény a techvi
lágból eredő formulát alkalmaz 
– kezdte Molnár Aranka, a Dia
lóg Egyesület tagja és a Miskolci 
Ötletmaraton szakmai koordiná
tora. Felidézte, hogy a szoftver
fejlesztés egyik nyugati eszköze a 
hackathon, amit később a szoci
ális világ társadalmi hackathon
ként formált a maga igényeire.

Magyarországon eddig két
szer szerveztek ilyen eseményt, 
amelynek célja új formában 
megismerni az állampolgá
rok elképzeléseit. Miskolc lesz 
a következő helyszín. Ennek 
menete, hogy az emberek elő
ször ötleteket nyújthatnak be 
a Miskolci Ötletmaraton hon
lapján keresztül, a miskolciot
letmaraton.hun ezt április 25
éig tehetik meg. Olyan ideákat 
várnak a szervezők, amik élhe
tőbb hellyé teszik a várost.

Ugyanitt és ugyaneddig je
lentkezhetnek résztvevőnek az 
eseményre, ami annyit takar, 
hogy a korábban beérkezett 
ötleteket – amiket a szervezők 
szortíroznak – az eseményen 

rögtönzött csapatok dolgoznak 
majd ki mentorok segítségével 
egészen a megvalósíthatóságig.

A „Verseny és fesztivál 48 órá
ban” alcímet sem véletlenül ad
ták a szervezők, mint megtud
tuk Molnár Arankától. Verseny, 
mert az említett kidolgozott öt
letek rangos zsűri előtt méret
nek meg. A tervek szerint mások 
mellett Veres Pál polgármester 
és Palágyi Máté, a Bohemian 
Betyars hegedűse is tagjai lesz
nek ennek. A legjobb elképzelé
sek díjazásra számíthatnak.

A fesztiválrésze a dolognak 
abban merül ki, hogy az ötlet
maraton 48 órája egyfelől mun
ka lesz, másrészt a szervezők 
szeretnék ezt oldott hangulat
ban, jó közösségben megvalósí
tani. Ezért lesznek koncertek és 
egyéb kikapcsoló programok is.

A sajtótájékoztatón Varga 
Andrea alpolgármester feli
dézte a 2021 decemberében 
elfogadott részvételi koncep
ciót, amely kereteket ad az 
önkormányzat számára az ál
lampolgárok hatékonyabb be
vonására a döntéselőkészítési 
folyamatokba. A Miskolci Öt
letmaraton egy újabb módsze
re a részvételi demokráciának, 
a valódi párbeszédnek.

Az önkormányzat több mó
don támogatja a kezdeménye
zést a közös tervezés jegyében. 
Az elkötelezettséget mutatja az 
is, hogy Veres Pál polgármes
tert kérték fel a zsűri egyik tag
jának. „Az a közös érdekünk, 
hogy a miskolciak megtapasz
talják: milyen jó együtt lenni, 
és közösen gondolkodni” – 
mondta az alpolgármester, aki 

hozzátette, hogy a győztes öt
letek megvalósítását az önkor
mányzat is támogatja majd.

Végezetül emlékeztetett Var
ga Andrea, hogy idén a Miskol
ci Ötletmaraton mellett újabb 
eszközökkel bővül a részvételi 
demokrácia eszköztára váro
sunkban: a részvételi költségve
téshez májustól gyűjti az ötlete
ket az önkormányzat. A tervek 
szerint áprilisban a görömbölyi 
pincesor megújulásáról gon
dolkodhatnak közösségi terve
zés részeként az emberek, amit 
júniusban a Szinva mentén 
létrehozandó zöldfolyosó kö
vet. Április utolsó csütörtökén 
indul a Városi Estéksorozat, 
amely első alkalommal a diós
győri Királyné Fürdőjének le
hetőségeit tárgyalja ki.

KIRÁLY CSABA

Újabb lehetőség a részvételre

Molnár Aranka és Varga Andrea a csütörtöki sajtótájékoztatón. Fotó: Horváth Csongor
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Nyáron új szakaszához ér 
a vágánycsere, akkor majd 
Lillafüred és Garadna között 
közlekednek a kisvonatok. 

Folytatás az 1. oldalról 

A kisvonatok jelenleg a Do-
rottya utca és Lillafüred között 
közlekednek, ebben azonban egy 
hónap múlva változás várható. 

– Körülbelül egy hónap múl-
va megkezdődik a Majláth és 
Lillafüred közötti pályaszakasz 
felújítása is, ezt azért nyáron 
végezzük, hogy ősszel, télen az 
építkezés már semmiképp se le-
hessen gátja a pandémiás hely-
zet miatt két éve szünetelő Mi-
kulás vonatnak. Bízunk benne, 
hogy a járványhelyzet is enge-
di, és idén végre ismét begör-
dülhetnek a szerelvényeink a 
lillafüredi mesebirodalomba – 
mondta Pintyili Gergely.

A kisvonatok szerelmeseinek 
azonban nyáron sem kell le-
mondania az élményről: a sze-
relvények várhatóan Lillafüred 
és Garadna között járnak majd. 

„Köszönhetően ennek, a nyá-
ri időszakban is a kisvasúttal 
lesz megközelíthető az újmas-
sai Őskohó, a garadnai erdésze-
ti gyűjtemény és a tavaly nyi-
tott Garadna Grund, ami már 
most nagyon népszerű a gye-
rekek körében” – hangsúlyozta 
Pintyili Gergely, aki hozzátette: 
a tervek szerint ezt követően 
már csak egy, az alagút és a gör-
behíd közötti szakasz vágány-
cseréje marad majd hátra. 

A lillafüredi kisvasút tel-
jes felújítása még 2020-ban 
kezdődött. A több milliárdos 
nagyságrendű kormányzati tá-
mogatással megvalósuló mun-
kálatok részeként az elmúlt kö-
zel két évben teljesen megújult 
a gördülőállomány (vagyis a 
mozdonyok és a kocsik), a Do-
rottya utcai és a Garadnai vég-
állomások és azok környezete, 
valamint a lillafüredi végállo-
más épülete részlegesen. A pá-
lyarekonstrukció pedig tavaly 
kezdődött el, és jelenleg is tart.

TAJTHY Á.

Lillafüredre ért  
a pályarekonstrukció 

A munkák rövidesen foly-
tatódhatnak: további zöld-
felületek újulhatnak meg 
az autóbusz-állomáson.

Hangulatos zöldfelületté 
vált a Búza téri öreg tölgy-
fa környéke. A munka civil 
kezdeményezésre valósult 
meg egy széles körű összefo-
gásnak köszönhetően.

– Partner volt az MVK 
Zrt., a Miskolci Városgazda 
Kft., az önkormányzat, Mok-
rai Mihály önkormányzati 
képviselő és a kivitelező cég, 
a Dr. Park is – nyilatkozta 
Czifrusz Natália főkertész.

Fellazították a letaposott 
talajt, és egy magas ágyas 
zöldszigetet hoztak létre a fa 
körül friss termőfölddel és 
növényekkel. A főkertész el-
mondta, az anyagköltséget 
Mokrai Mihály fedezte a kép-

viselőalapjából, a munkadíjat 
viszont a Dr. Park magára vál-
lalta. A cég számára első pilla-
nattól egyértelmű volt, hogy a 
nemes ügy mellé állnak.

– Egyszerűen jólesett a lel-
künknek megszépíteni ezt a 
kis zöldfelületet. Korábban 
annyira szürke volt az egész 
Búza tér, most színt vittünk 
az egész térbe – mondta el 
Tudós-Konkoly Andrea tulaj-
donos. Három nap alatt be-
tonoztak, elkészítették a ma-
gas ágyást, megmetszették a 
fát, és az új növényeket is el-
ültették.

Az autóbusz-állomás kör-
nyéke a következő időszakban 
továbbszépülhet:  megújulhat 
egy másik letaposott zöldfe-
lület, és az aluljáróval szem-
ben található tölgyfa is magas 
ágyást kaphat.

TAJTHY ÁKOS

A munka civil kezdeményezésre valósult meg. Fotó: Parai R.

A lillafüredi végállomáson is megkezdődött a vágányok cseréje. 
Fotó: Juhász Ákos

Megújult a tölgyfa  
környezete a Búza téren Végéhez közelednek az Ellip-

sum Élmény– és Strandfür-
dő karbantartási munkála-
tai. A nyitás időpontjáról és 
a tervezett programokról is 
szó esett a fürdő halljában 
tartott hétfői sajtótájékoz-
tatón.

Mint arról korábban mi is 
beszámoltunk, az élmény-
fürdő február 1-jén ideig-
lenesen becsukta kapuit a 
látogatók előtt. Akkor Né-
meth Judit, a komplexumot 
üzemeltető Miskolci Fürdők 
Kft. ügyvezetője stábunknak 
bemutatta a használat során 
felfedezett több mint ötven 
hiba egy részét, melyeket a 
kivitelező mostanra szinte 
maradéktalanul ki is javí-
tott. Amint teljes a repará-
ció, a fürdő újra kinyit – eh-
hez pedig már nem kell sokat 
várni. – Az utolsó simítások 
vannak hátra. Már van me-
dence, amit fel is töltöttünk. 
A fennmaradó napokban 
megvizsgáljuk, hogy minden 
rendben működik-e. Hogy 
ha esetleg valami probléma 
lépne fel, azon még tudjunk 
javítani – hangsúlyozta ezút-
tal is Németh Judit.

– 2020-ban a vírus leállítot-
ta az ágazatot, megváltoztak a 
vendégek szempontjai. Azó-
ta nagyon magas minőségi és 
biztonsági elvárás fogalma-
zódik meg a látogatók részé-
ről, melynek kiemelten magas 
színvonalon kell eleget tenni-

ük a fürdőknek – hangzott el 
Orosz Esztertől, a  MIDMAR 
Kft. ügyvezetőjétől, aki sze-
rint Miskolc és Miskolctapol-
ca ezzel együtt is helytállt a 
pandémiás időszakban az ide-
genforgalomban.

– Miskolc rendkívül gazdag 
turisztikáját erősítik fürdő-
ink. Tavaly nyáron, a korona-
vírus-járvány kellős közepén 
csatlakozott az európai hírű 
miskolctapolcai barlangfür-
dőhöz az Ellipsum – idézte fel 
a nyitást övező nehézségeket 

Badány Lajos. Az alpolgármes-
ter bízik abban, hogy a komp-
lexum az újranyitást követően 
már alkalmas lesz arra, hogy 
egy valóban emlékezetes él-
ményt nyújtson a látogatóknak, 
egyúttal kérte a megjelent szál-
lásadókat, legyenek partnerek 
annak népszerűsítésében.

Végezetül Mustosné Barta 
Eszter, a Miskolc Holding Zrt. 
marketingvezetője ismertette 
azt a kedden elindult, a jövő 
pénteki nagyszabású nyitó-
rendezvényhez is kapcsolódó 

marketingkampányt, melytől 
a szakemberek a fürdő orszá-
gos – de akár az országhatá-
rokon átívelő – ismertségének 
és látogatottságának növelését 
várják.

– Az élményfürdő arcának 
olyasvalakit kerestünk, akiről 
sugárzik a kiegyensúlyozottság. 
Sokan tudják róla, hogy nagy-
szerű énekes és kiváló család-
anya – vezette fel a Miskolci Für-
dők Kft. ügyvezetője Péter Szabó 
Szilviát, az Ellipsum kedden in-
dult kampányának márkanagy-
követét. Az énekesnő – aki az új-
ranyitáson is fellép majd – azért 
is örült különösen a felkérésnek, 
mert idén húsz éve annak, hogy 
pályája elindult.

BÓDOGH DÁVID

Húsvétkor újranyit az Ellipsum

A hétfői sajtótájékoztatón ismertették az újranyitás programjait és bemutatták az Ellipsum új 
márka nagykövetét, Péter Szabó Szilviát. Fotó: Horváth Csongor

Április 15-én, nagypénteken csúszdaverseny, sakkverseny, 
aquafitness, szaunaprogramok és a Csodamalom Bábszínház előa-
dása színesíti a napot. Szombaton éjszakai fürdőzés, míg vasárnap 
további húsvéti gyermekprogramok lesznek az Ellipsumban.

Hirdetés
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Hirdetés

Az olasz konyha húsvétkor is 
hozza a tutit: most egy profi 
tolmácsolásában ismerked-
hetnek meg vele olvasóink.

Az olasz csizmán még min-
dig a katolicizmus a fűző, ami 
közös vallásban köti össze a 
nemzetet. Ez azt is jelenti, hogy 
az egyházi ünnepeket gőzerő-
vel ülik meg az országban. És 
ha már asztalhoz ülnek, termé-
szetesen esznek is. Persze nem 
csak Itália földjén termettek 
csak a szakácskönyvek: Pan-
nónia is ontja a belevaló re-
cepteket. A húsvét közeledté-
vel feldereng szemünk előtt a 
sonkatál, a fonott kalács, a sár-
ga túró és a zserbó – ami min-
den hazai ünnep lekvártöltetű 
nagyágyúja tulajdonképpen. 
Most azonban teszünk egy 
mediterrán kitérőt, hogy meg-
vizsgáljuk, mi kerül az ola-
szoknál a húsvéti asztalra.

Azt érdemes leszögezni, Itá-
liában a húsvét a legfontosabb 
ünnep, jelentőségében lekörö-
zi náluk a karácsonyt is. Bár a 
nagypéntek nem szabadnap, 
így kevesebb idő jut a bevásár-
lásra, a húsvét hétfő így is a csa-
lád ünnepe, aminek fénypont-
ja a közös ebéd. Ezt a 40 napos 
böjt után felszabaduló hústila-
lom határozza meg: a főfogás 
természetesen a sült bárány, ám 
ezt „könnyed” reggeli előzi meg, 
többnyire szalámikkal, sertés 
hasfalából készült fűszeres sza-
lonnával – ez a pancetta – és kü-
lönböző kenyerekkel.

Az olaszok tehát az ünnep 
húshősei, ám a sok nehéz fogást 
nekik is le kell fojtani valami 
édességgel. Az itáliai desszertek 
világáról Lazányi János, az Ava-
lon Ristorante mestercukrásza 
mesélt nekünk.

– Mivel nem egy apró ország-
ról beszélünk, az olaszoknál 
igazán sokrétű a húsvéti süte-
ménykínálat is – fogalmaz La-
zányi János. – A panettonénak 
– ami tulajdonképp egy tradi-
cionális karácsonyi kalács ren-
geteg kandírozott gyümölccsel 
– megvan a húsvéti verziója, 
ami ha lehet, még ünnepibb: 
ez a colomba. Nevét azért kap-
ta ez a mandulával és mogyoró-
val szórt sütemény, mert felül-
nézetből egy szárnyait kitáró 
galambra emlékeztet. Bár az 

olaszok a könnyedségükről hí-
resek, ennek a kalácsnak az el-
készítése bonyolult, és igencsak 
időigényes. Talán ezért is iga-
zán ünnepi: az országban min-
denütt fogyasztják húsvétkor.

A mestercukrász szerint ha-
sonlóan elterjedt finomság 
Olaszországban a Salame del 
Papa is, vagyis a csokoládésza-
lámi.

– Ezt sok mogyoróval, sok 
csokoládéval és némi rummal 
készítik. Népszerűek még a kü-
lönböző piték is a húsvéti asz-
talon. Nápolyban előszeretet-
tel készítik a városról elnevezett 
pastiera napoletanat is, amit a 
ricottás, kandírozott citrushéjjal 
és narancsvirágízzel bolondított 
töltelék határoz meg. Északon 
gyakran szolgálnak fel ilyenkor 

pinza triestinat, ami egy külön-
leges édes zsömle. Szardínián 
is a házi jellegű desszertek köré 
fonódik az ünnep: itt leginkább 
casadina kerül a villa alá. Ezt a 
ricottás-mazsolás, vékony tész-
tával készülő édességet a sziget 
egyik nevezetességével, a hely-
ben termő sáfránnyal ízesítik.

Lazányi János hozzátette, bár 
az olaszok védjegye a könnyed-
ség, az ünnepi desszertkészítés-
nek megadják a módját. A fen-
tiek mellett számtalan finom 
süteménnyel találkozhatunk 
Itáliát járva, ezek közül a leg-
több egyébként más-más néven, 
és talán némi különbséggel, de 
országszerte megtalálható – 
tette hozzá az Avalon Ristoran-
te mestercukrásza.

BÁJER MÁTÉ

Ünnepi ízek Olaszországból

A colomba felülnézetből egy szárnyait kitáró galambra emlékeztet

Miskolc belvárosi éttermünk 60 főig vállalja  
rendezvények teljes körű lebonyolítását.

További információ, ajánlatkérés: 30/337-71-59

Családi esemény? Osztálytalálkozó? Céges rendezvény?

Nem csak tyúktojást hasz-
nálhatunk, néhány külön-
leges darabbal is feldob-
hatjuk az ünnepi asztalt.

A húsvéti tojásokat a nyu-
szi hozza, ezt tudjuk. Ahogy 
azt is, hogy emlős lévén a 
húsvéti nyúl kosarába „im-
portáru” kerül.

Nem kacsa például, hogy 
a kacsatojás jó élettani ha-
tásokkal bír. Mivel a mérete 
nagyobb a tyúk által adot-
tól, a fehérje is több benne: 
egy kacsatojásban átlago-
san 9 gramm található – 
Kotkodáéknál ez a szám 6 
gramm. A kacsatojás omega 
3-zsírsavban is gazdagabb, 
elkészítési lehetőségei pedig 
ugyanolyan sokrétűek.

Bár nem túl könnyű a 
szupermarketekben hozzá-

jutni, egyre több a strucc-
farm a környékünkön is, 
így nem lehetetlen vállalás 
strucctojással várni a hús-
vétot. Nem véletlen a töb-
bes szám hiánya, hiszen a 
legnagyobb testű madárfaj 
tojása több mint 20 tyúkto-
jásnak felel meg, ha kony-
hai szemmel nézzük. Ennek 
megfelelően nem egy köny-
nyed vacsorára való omlett 
jön ki belőle, de ha le akar-
juk nyűgözni a vendégeket, 
akkor nincs is jobb válasz-
tás. Pluszban a festett héj 
sem mutat akárhogy – csak 
legyen tüdeje az embernek 
kifújni a tartalmát.

Ha pedig azt a tojást ke-
ressük, amiről a legtöbb 
ódát zengik az egészségtu-
datos fogyasztók, akkor ér-
demes megismerkednünk 
a fürjtojással. Ennek a mini 
egészségbombának a tömege 
körülbelül 10 gramm, ener-
giatartalma pedig 15 kalória. 
A tyúkénál a fürjtojásnak – 
méretarányosan számolva 
– jóval nagyobb a vitamin-
értéke, sőt, a fent említettek 
közül a legalacsonyabb a ko-
leszterin szintje. Nem csak 
nyersen kapható: számos 
izgalmas kombót találunk a 
pácolt és ízesített formától a 
savanyítottig.
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Kakukktojás  
a húsvéti asztalon 
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A Miskolci Nemzeti Szín
ház énekkara rendhagyó és 
különleges produkcióval ké
szül, melyben az opera és a 
musical műfaja találkozik.

Az Anna Karenina erede-
tileg nem volt műsorra tűz-
ve az évadhirdetés idején, 
így egyfajta meglepetés ez 
a bemutató. Kriston Milán 
énekkari művész már rég-
óta tervezte színre vinni Ko-
csák Tibor és Miklós Tibor 
musical operáját, amely Lev 
Tolsztoj egyik leghíresebb re-
gényéből készült.

– Az, hogy ilyen sűrű évad 
mellett engedélyt kaptunk rá, 
hogy ezt a produkciót létre-
hozzuk, hatalmas támogatás 
a színház részéről. Szívvel-lé-
lekkel készítettük, és bízom 
benne, hogy a nézők tetszését 
is elnyeri majd – mondja az 

énekkari művész, aki a kétfel-
vonásos előadás összeállítá-
sáért felel.

– Az énekkarunkban je-
lenleg vannak olyan embe-
rek, akik ezt a nehéz zenei 
anyagot el tudják énekelni, 
és szerintem ez egy igazi 
csoda. A címszereplőt Za-
matócky Florianna alakítja, 
akinek nincs könnyű dolga, 
hiszen rendkívül komoly, 
kihívást jelentő dalokat írt a 
szerző Anna karakterének, 
és Florianna ezt gyönyörű-
en elénekli. Számomra ez 
nem arról szól, hogy én csi-
nálok valamit, hanem, hogy 
mi közösen hozunk létre 
valamit: attól csoda, és at-
tól működik, hogy minden-
ki kiveszi belőle a részét. Itt 
most mindenki főszereplő – 
mondja elismerő szavakkal 
Kriston Milán.

A zeneszerzővel egyeztetve a 
miskolci Kamaraszínház szín-
padán nem a teljes előadás lesz 
látható: két részben, felvoná-
sonként 45 percben adják elő 
Anna Karenina történetét.

– Koncertként hirdetjük, 
azonban a nézők ennél jóval 
többet fognak kapni. Kor-
hű jelmezek és látványos ve-
títés segíti megteremteni az 
atmoszférát, mozgásában is 
próbáltuk izgalmassá tenni 
az előadást, hogy ne „csak” 
egy koncert legyen – meséli 
Kriston Milán, aki elmondta, 
szűk egy hónap alatt készí-
tették el a két felvonást. – Én 
mindig Vronszkijnak szurko-
lok, hiszek abban, hogy vala-
milyen módon működhetett 
volna ez a kapcsolat, de hát 
természetesen nem egy egy-
szerű történetről van szó. 

MN
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Négy ország tizenkét kortárs
táncprodukcióját mutatják 
be a Horizont Fesztivál öt 
napja alatt. Ötödször is az 
volt a cél, hogy a miskolciak 
is szemrevételezhessék, hol 
tart ma a kortárs tánc.

Idén már az ötödik Hori-
zont Nemzetközi Kortárstánc 
Fesztiválra készül a Miskolci 
Nemzeti Színház és a Miskolci 
Ba lett. A pandémia miatt 2021-
ben augusztusban került sor a 
táncfesztiválra, most azonban 
visszatérnek a hagyományok-
hoz, és idén ismét áprilisban 
lesz táncünnep Miskolcon, ahol 
a külföldi és hazai meghívottak 
között fiatal, pályakezdő ko-
reográfusok is lehetőséget kap-
nak a bemutatkozásra.

– Lesz a fesztiválnak egy-
fajta pikantérája: úgy alakult, 
hogy túlsúlyban vannak azok 
az előadások, amelyek női al-
kotók munkái – ecsetelte Koz-
ma Attila művészeti vezető, aki 
szerint érdekes lesz az idei me-
rítés, mert kiderül belőle, hogy 
ma Európában egy női alkotó 
hogyan látja a világot, és ho-
gyan fogalmazza meg a tánc 
eszközeivel a gondolatait.

– Csehországból, Finnor-
szágból és Lengyelországból is 
érkeznek produkciók. A Mis-
kolci Nemzeti Színház és a 
Miskolci Balett egyaránt részt 
vesznek az Imre Zoltán-prog-
ramban, ami alapvetően feltö-
rekvő koreográfusok számára 
biztosít lehetőséget megmutat-
kozni. Ennek keretében szin-
tén meghívtunk pár fiatal höl-

gyet, hogy egy ilyen színes, 
nemzetközi fesztiválon mutat-
hassák be a vízióikat.

Az április 19-23. között meg-
rendezendő táncfesztivál a ha-
gyományokhoz híven idén is 
Éder Vera fotóművész kiállí-
tásával indul. – Ezen a napon 
kerül sor a Miskolci  Balett 
legújabb előadására, melyet 
Hugo Viera portugál koreográ-
fus készít Jobb későn, mint 
soha címmel. Tavaly Garrett 
Smith kalibrálta az előadá-
sát a miskolci táncosokra, ám 
Hugo Viera sem kisebb név a 
szakmában: táncosként kezd-
te pályáját a Portugál Nemze-
ti Balettintézetben, majd kö-
vetkezett  Cannes, Párizs, újra 
Lisszabon és Karlsruhe. Ko-
reográfusként is számos hely-
re kapott meghívást. Szabad-
úszóként dolgozik, 2021-ben 
pedig saját formációt is alapí-

tott  Ballett Contemporaneo 
Do Oeste néven – részletezte a 
művészeti vezető.

A már említett Imre Zol-
tán-program keretében a Góbi 
Rita Társulat a Nemzeti Tánc-
színházzal közös Tátikák című 
előadást hozza el Miskolcra, a 
Gera Anita/DanceLab jóvoltá-
ból pedig A meztelen majom 
című koreográfia látható a Já-
tékszínben.

Újszászi Dorottya/dot.Cons-
la projekt társulata az SOS le-
begés címet viselő előadást 
mutatja be a miskolci közön-
ségnek, Kovács Emese, Tze 
Long és a Ziggurat Project pe-
dig az Intosomnia című előa-
dást hozza el a fesztiválra. Len-
gyelországból a Teatr Rozbark 
Gemini – Tryptyk (Ikrek – 
Triptichon) című produkciója 
lesz látható Anna Piotrowska 
koreográfiájában, Finnország-

ból pedig a Susanna Leinonen 
Company BODY (Test) című 
előadása érkezik a Horizont 
fesztiválra. Csehországból a 
Lenka Vagnerova & Company 
érkezik a La Loba (Farkasasz-
szony) című táncelőadással.

Kozma Johanna koreográfiá-
ja, a The Illusion of Matter (Az 
anyag illúziója) című produk-
ció a Horizont fesztiválon de-
bütál, Oberfrank Réka és a MU 
Színház pedig a ZOOM című 
előadást mutatja be Miskolcon.

A gyerekek számára is kí-
nál aláhúzandó programot a 
műsorfüzet: a Tellabor társu-
lat Dániel András nagysikerű 
Kuflik mesekönyv-sorozata 
nyomán készített szórakoztató 
táncelőadást a legkisebbeknek. 
A FrenÁk Társulat az InTimE 
című előadást tartogatja a mis-
kolci nézőknek a fesztivál utol-
só napjára.                             MN

Újra a tánc fővárosává válunk

A FrenÁk Társulat az InTimE című előadást tartogatja a fesztivál utolsó napjára. Fotó: Bobál Katalin 

Világhírű együttesek, zse
niális szólisták, különleges 
bemutatók, igazi fesztivál
hangulat országszerte – el
kezdődött a Bartók Tavasz 
Nemzetközi Művészeti He
tek, amelyhez Miskolc is több 
programmal csatlakozik.

Április 1-jétől 17 napon át 
Budapesten, április 21-étől 
pedig Miskolcon, Győrben, 
Debrecenben, Pécsett és Sze-
geden várja izgalmas progra-
mokkal a közönséget a Müpa 
szervezésében megvalósuló 
Bartók Tavasz Nemzetközi 
Művészeti Hetek. A világhí-
rű magyar zeneszerző nevét 
viselő összművészeti fesztivál 
idén a főváros mellett az or-
szág több nagyvárosában is 
színes programkínálattal vár-
ja a látogatókat. Így Miskol-
con is pezsgő fesztiválhangu-
lattal és világzenei piknikkel 
készülnek a szervezők.

A Szinva teraszon és az Erzsé-
bet téren a Ritmo Piknik várja a 
látogatókat április 22-én és 23-
án: napközben kreatív gyer-
mek– és családi programokkal, 
míg esténként kihagyhatatlan 
világ– és népzenei pop-up kon-
certekkel. Többek között olyan 
nagyszerű fellépők állnak szín-
padra, mint Sena, a Bohemi-
an Betyars, a Los Orangutanes, 
Lakatos Mónika és a Romengo, 
Paár Julcsi, a Mordái, a Dresch 
Mihály Ballance Trio, a Napfo-
nat.

A Miskolci Nemzeti Szín-
ház sem marad ki a program-
helyszínek közül. Április 21-én 

a Magyar Nemzeti Táncegyüt-
tes és a Honvéd Férfikar előa-
dásában A hűtlen feleség 
című táncprodukció látható – 
Zsuráfszky Zoltán koreográfus 
rendezésében, Kodály Zoltán 
kórusműveivel. Április 22-én a 
Győri Balett előadásában GisL 
címmel a 19. századi romanti-
kus balett stílusteremtő remek-
művét mutatják be Velekei Lász-
ló koreográfus által újragondolt 
formában, Lajkó Félix magával 
ragadó zenéjére. Április 28-án 
a Pécsi Balett Vasarely-etűdök 
című előadását láthatja a kö-
zönség. A produkciót Victor 
Vasarely művei inspirálták, egy 
kiállításmegnyitó kerettörténe-
tébe helyezi a műtárgyak által 
ihletett táncetűdöket, melyeket 
a társulat művészeti vezetője és 
koreográfusa, Vincze Balázs Ha-
ragozó-díjas érdemes művész 
álmodott színpadra.

A Művészetek Háza is kü-
lönleges programokkal vár a 
Bartók Tavasz ideje alatt. Áp-
rilis 24-én a kivételes hege-
dűművész, Maxim Vengerov 
és a Pannon Filharmoniku-
sok koncertjét tartják az in-
tézményben. A számos le-
mezfelvétellel büszkélkedő, 
Grammy-díjas hegedűművész 
fellépésén Bartók Concertója 
mellett a hegedűverseny-iro-
dalom egyik legnépszerűbb 
remeke, Mendelssohn E-moll 
hegedűversenye is elhangzik. 
Április 26-án a világhírű ze-
nész-komikus páros, Igudes-
man & Joo előadását hallhat-
ják Play it Again címmel.

A felsorolt, illetve a további 
programokról, fellépőkről, ese-
ményekről tájékozódni és je-
gyet vásárolni a bartoktavasz.
hu weboldalon lehet.
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Miskolcon is Bartók Tavasz 

Korhű jelmezek és látványos vetítés segíti megteremteni az atmoszférát. Fotó: Beregi László

A Pannon Filharmonikusok is fellépnek Miskolcon

Meglepetésbemutató a színházban

Életének 90. évében, már
cius 24én elhunyt Pataki 
János festő, grafikus. 

Pataki János élete három 
városhoz kötődött. Szege-
den született, Tiszaújvá-
rosban eresztett gyökeret, 
itt teljesedett ki művészete, 
majd élete utolsó évtizede-
iben miskolcivá lett.

Sokan ismerték és sze-
rették, egy jelenség volt ő, 
ahogy szalad a főutcán vala-
mi mappával a hóna alatt a 
szokásos fantáziadús öltözé-
kében. Mindig sietett, sosem 
láthattuk csak úgy sétálni, 
mintha hajtaná vagy inkább 
húzná őt a sok sok dolog, 
amire készül, ami éppen vár 
rá. Nagyon termékeny mű-
vész volt, első egyéni kiállí-
tása éppen Miskolcon volt 
még 1965-ben, ahol aztán 
sok tárlat követte ezt az el-
sőt, itt és persze Tiszaújvá-
rosban, amely város mindig 
örömmel várta és fogadta 
vissza őt egy-egy kiállítással, 
egészen az utolsó évekig.

Róla szólva kiemelték azt 
a képességét is, hogy „min-
denben meglátta az értéket, 
amit érdemes átmenteni, új-
rateremteni. Babalábban, ki-
tépett újságlapban, sánta ku-
tyában. Képes volt rá, hogy 
kis életmentőként működjön. 
Önnön életének megmen-
tőjeként is, hiszen saját ha-
jánál fogva húzta ki magát a 
nemszeretem szegedi világ-
ból 15 évesen. Életének ezt a 

momentumát reprodukálva 
ugyanígy húzza ki a kidobott, 
elhagyott, koszlott kis képe-
ket, tárgyakat, mütyüröket az 
elmúlásból, a megsemmisü-
lésből, hogy átmentse őket a 
jövőbe, mint ahogyan azt saját 
magával is tette. Mindezek a 
kis (élet)töredékek a keze alatt 
fenséges módon megtisztul-
va, átalakulva egy gyönyörű, 
új életet kapnak, föltámadnak, 
ragyogva élnek tovább.

Az élet körforgása ez: más 
alakban, más kontextus-
ban, de elemeiben tovább 
él minden, tárgy, gondolat 
és ember, s ezzel új életet 
teremt. Az alkotómunka, a 
művészet mellett a sport is 
élete része volt, korábban az 
ejtőernyőzés, majd a kara-
te, a miskolci Justitia egye-
sületben a legidősebbként 
évtizedeken át köszönthette 
rendszeresen a legfiatalabb 
sportolókat. Pataki végső 
búcsúztatása születése nap-
ján, április 13-án, 13 órakor 
lesz a miskolci Mindszenti 
temetőben. 89 éves volt.

KISHONTHY ZSOLT

Elhunyt Pataki János
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A Vascular Plazma működése 
ötödik évfordulóját ünnepli, 
ennek apropóján az egye-
temi röplabdacsapat három 
tagja látogatott el a központ-
ba, hogy vérplazmájukkal ők 
is segítsék a rászorulókat, és 
felhívják a figyelmet a donáció 
fontosságára.

A cég 2017 óta működik Mis-
kolc belvárosában, a Szinvapark-
ban. Naponta kiemelkedő számú 
plazmadonort fogadnak. A plaz-
maközpont így hozzájárul olyan 
vérplazmából készülő, életmentő 
gyógyszerek előállításához, ame-
lyekre naponta csak Magyarorszá-
gon több mint 4000 embernek van 
szüksége. A vérplazmát ugyanis 
nem lehet mesterségesen előállíta-
ni, csakis emberi plazmából.

A központ népszerűsége több 
tényezőnek is köszönhető. A ba-
rátságos hangulat és a profesz-
szionális működés idetartoznak. 
„Munkatársaim szinte családtag-
ként vigyáznak a hozzánk érkező 
plazmaadókra, akik közül többen 
a nyitás óta idejárnak” – nyilatkoz-

ta lapunknak Tóth Garai Andrea, a 
centrum vezetője.

Ezt a vendégszeretetet a MEAFC 
röplabdaszakosztályának három já-
tékosa is megtapasztalhatta. Egyi-
kük, Csizmadia János, rendszeres 
vér adóként szerette volna kipróbálni 
a vérplazma-donációt is, hiszen ezzel 
szintén segít embertársainak: „Kelle-
mes a környezet, kaptunk frissítőt, 
közben jó zene szólt, és az itt dolgo-
zók is rendkívül barátságosak”.

János és csapattársai egy egész-
ségügyi szűrésen vettek részt, mi-
előtt vérplazmát adhattak volna. A 
szűrés részeként részletes kérdőív 
mérte fel az egészségi állapotukat, 
amit orvosi konzultáció követett, 
végül a központban vérvételre is 
sor került. Amennyiben az eredmé-
nyeik alapján megfelelnek, alkal-
massá válnak plazmát adni. A plaz-
maadás egyszerű és biztonságos 
procedúra – a véradáshoz hasonló 
folyamat –, plazmaadást követően 
pedig a donorok kalóriapótlásban 
is részesülnek a központban.

Az ötödik születésnap apropóján 
a donorbarát hangulatot tovább fo-
kozta a centrum: DJ Atti két napon 

át élőben zenélt a váróhelyiségben, 
a donoroknak pedig édességgel, 
meglepetésajándékokkal és aján-
dékkártyával kedveskedett a cég. A 
leghűségesebbek idejét és kitartá-
sát ajándékkosárral köszönték meg.

Tóth-Garai Andrea gyakorlati 
tudnivalókat is megosztott velünk: 
„365 nap alatt 45-ször adhatnak 
plazmát az erre vállalkozók, két al-
kalom között pedig legalább 72 
órának kell eltelnie. Ennyi idő alatt 
termeli újra a plazmából kinyert fe-
hérjéket az egészséges szervezet. 
Azok az egészséges felnőttek ad-
hatnak vérplazmát, akik 18 és 60 
év közöttiek és a súlyuk 50 és 150 
kilogramm közé esik. Ugyanak-
kor bizonyos betegségek és egyes 
gyógyszerek szedése kizáró ok le-
het. Érdemes donornak jelentkez-
ni, hiszen a barátságos hangulat 
mellett a gyakorlatilag ingyenes 
egészségügyi szűrés, a kalóriapót-
lásban kínált finomságok és az al-
kalmanként esedékes juttatás is 
vonzó tényezők lehetnek.”

További információ és idő-
pont-egyeztetés: teddmegmost.hu/
vascular-plazma-miskolc

Szülinap a Vascular Plazmában

Rendeljen  
HÚSVÉTI TÁLAT  

a Príma pékségben!
Húsos tál 5490 Ft
Vega tál 5390 Ft

Vegyes tál 5790 Ft
Érdeklődni a Príma Pékségben vagy 
a  +36 70 904 3772 telefonszámon!
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További információ:

BMH Nonprofit Kft.
Weboldal: www.bmhnonprofit.hu

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

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy  

A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS RENDJE  
NEM VÁLTOZIK  

A HÚSVÉTI ÜNNEPEK ALATT. 

A hulladékot munkaszüneti napokon,  
azaz nagypénteken és húsvéthétfőn 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 Miskolcon található hulladékudvarok  

2022. április 15-én és 18-án ZÁRVA TARTANAK. 

A hulladékudvarok, valamint az ügyfélszolgálatok  
nyitvatartásával kapcsolatban kérjük,  

keressék fel a www.bmhnonprofit.hu oldalt  
vagy érdeklődjenek az alábbi elérhetőségeken. 

Hirdetés

Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki  
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:

l lakatos l hegesztő l gépkezelő l pizzaszakács  
l targoncavezető l összeszerelő operátor l csomagoló  

l termelési csoportvezető.
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.

Hirdetés

Péntek délelőtt a DVTK 
felmentette Kondás Ele-
mért a munkavégzés alól, 
majd délben bejelentették: 
Dragan Vukmir veszi át a 
labdarúgócsapat irányí-
tását.

A szerb és magyar állam
polgársággal is rendelke
ző szakember játékosként 
háromszoros magyar baj
noknak és háromszoros ku
pagyőztesnek mondhatja 
magát. Edzőként legutóbb 
a közvetlen rivális Szeged– 
Csanád Grosics Akadémiát 
irányította.

Benczés Miklós sportigaz
gató azt mondta a klubhon
lapnak, hogy mindent a fel
jutásnak rendelnek alá, a 
legutóbbi, épp a Szeged el
leni vereség pedig egy hosz
szabb folyamat eredménye 
volt –  ezért döntöttek a vál
tás mellett.

–  Dragan Vukmir mun
káját az egész szezonban fi
gyelemmel követtük. Meg
ítélésem szerint egy igazi 
fejlesztő edző, nekünk pe
dig erre van szükségünk. 
Hiszen vannak olyan játé
kosaink, akikből nem hoz
tuk ki a maximumot, pedig 
korábban már bizonyítottak 
csapataikban, és komolyabb 
eredményeket is tudtak el
érni. Másrészt ne feledkez
zünk el arról, hogy van egy 
akadémiánk, sok fiatal te

hetséggel, akik közül minél 
több játékost szeretnénk be
építeni a felnőttcsapatba, ne
kik ez a következő állomás a 
pályafutásukban, és ez a tu
lajdonosi elvárás is.

Dragan Vukmir hozzátet
te, leült a tulajdonossal és 
a vezetéssel, megbeszélték, 
milyen tervei vannak a klub
nak, milyen filozófia mentén 
szeretne működni a DVTK.

–  Mivel nekem ez na
gyon szimpatikus volt, ha
mar meg tudtunk állapod
ni. Örülök annak, hogy rám 
esett a választásuk. Koráb
ban már többször játszottam 
itt ellenfélként, tudom, hogy 
Miskolcon az emberek na
gyon szeretik a labdarúgást, 
én pedig azért fogok dolgoz
ni, hogy sikeres és jó csapa
tot építsünk, amiért érde
mes kilátogatni a stadionba. 
Nincs sok időnk a vasárna
pi, Tiszakécske elleni hazai 
mérkőzésig, mindössze két 
napunk van.                        MN

Vukmir érkezett

Dragan Vukmir. Fotó: dvtk.eu

Miskolci felkészülésük har-
madik hetén meglátogatták 
az U12– es korosztály edzé-
sét az ukrán jégkorongválo-
gatott szakemberei –  köztük 
volt Dimitrij Hrisztics is.

Március 23– a óta –  a DVTK 
Jegesmedvék, valamint a Magyar 
Jégkorong Szövetség közbenjárá
sával –  a Miskolci Jégcsarnokban 
készülhet az áprilisi Divízió I/B 
világbajnokságra az ukrán jég
korongválogatott. A jeges edzé
sek mellett a szakembergárdának 
most jutott ideje arra is, hogy a 
legfiatalabb miskolci játékosokat 
ellássák néhány jótanácssal.

–  Felajánlották, hogy ha már 
itt készülhetnek, akkor egy edzés
re nagyon szívesen eljönnek hoz
zánk –  mondta el Bíró Ignác, a 
DVTK Jegesmedvék utánpótlás 
szakmai igazgatója. –  Termé
szetesen nagy örömmel fogad
tuk a stábot, hiszen olyan neves 
játékos is velük tartott, mint Di-
mitrij Hrisztics. Megtiszteltetés 
mind a gyerekeknek, mind ne
künk, hogy egy NHL– t is meg
járt szakember környezetében, 
útmutatásaival edzhetünk.

A negyven, U12– es korosz
tályú játékos öt állomáson kez
dett el dolgozni csütörtökön, az 
ukránoktól külön edző érkezett 
a négy kapushoz. De a piros– fe
héreken kívül három játékoson 
más mezt is felfedezhettünk.

–  Ezek a fiatalok az első me
nekülthullámmal, az anyuká
ikkal érkeztek Ukrajnából, az
óta nálunk edzenek. Hamar 

összebarátkoztak a mi fiaink
kal, a játék szeretete a közös 
nyelv. A mostani edzést is na
gyon élvezték mindannyian, 
de azt tudom mondani, hogy 
az edzők is így vannak ezzel, 
hiszen régen foglalkoztak eny
nyire fiatal játékosokkal.

Az ukrán válogatott mentor
edzője, Dimitrij Hrisztics nagy 
név a sportágban, hiszen profi 
jégkorongozóként több mint 
nyolcszáz meccset vívott meg 
1990 és 2002 között az ameri
kai ligában, az NHL– ben. Volt a 
Washington Capitals, a Los An
geles Kings, a Boston Bruins és a 
Toronto Maple Leafs játékosa is. 
Érdeklődésünkre elmondta, az 
elmúlt években dolgozott már 
gyerekekkel edzőtáborokban. 
Mivel itt szerencsére sokan be
szélnek angolul, így a kommu
nikáció is könnyebb volt velük.

–  Nagyon élveztem a kö
zös munkát, jó volt látni, hogy 
a gyerekek figyeltek rám és 
próbálták megvalósítani, amit 
mondok. Még ha nem is min
denki értette, de ügyesen segí
tették egymást, így végül min
denki tudta a dolgát. Szeretek 
gyerekekkel foglalkozni, tény
leg jól éreztem magam –  fo
galmazott.

A válogatottra rátérve el
mondta, eddig minden a ter
vek szerint alakul, még úgy is, 
hogy a válogatott egy– másfél 
hónapja nem játszott mérkő
zést. Az elmúlt pár hét azon
ban jó lehetőség volt arra, hogy 
újra formába kerüljenek. Most 
az erőnléti edzések mellett a 
taktikára is koncentrálnak. 
Igyekeznek a lehető legjobban 
felkészülni a lengyelországi vi
lágbajnokságra.

Hogy ez mennyire sikerült, 
azt a miskolci közönség is meg
nézheti, hiszen a magyar válo
gatott Miskolcon pont ellenük 
játssza első felkészülési mér
kőzését – április 14én, este 6 
órától a Miskolci Jégcsarnok ad 
majd otthont ennek.

Egy hétre rá pedig egy ran
gos nemzetközi tornának is 
otthont adunk a DVTK Jeges
medvék Akadémia szervezé
sének köszönhetően. Április 
21– 24. között a finn HIFK, az 
osztrák jégkorong egyik leg
sikeresebb klubja, a Red Bull 
Salzburg, a szlovák utánpót
lásnevelés egyik bástyája, a HC 
Kosice, az U16– os cseh Extra
ligában szereplő HC Hvezda 
Praha, valamint a négy magyar 
akadémia csapatai érkeznek 
Miskolcra.

KUJAN ISTVÁN

Egykori NHL-es ukránnal edzhettek

Nagyon élvezték a közös munkát a fiatalokkal. Fotó: Horváth Csongor

DZSÚDÓZTAK ÉS KÖZÖSSÉ-
GET ÉPÍTETTEK. Huszonöt 
csapat közel százhúsz ver-

senyzője indult a rendvédelmi 
szervek számára kiírt dzsúdó-

bajnokságon csütörtökön, 
ahol a sport mellett az ösz-

szetartás is fontos szerepet 
kapott. Első alkalommal volt 

a Miskolci Rendvédelmi Tech-
nikum a Belügyminisztérium 
Országos Judo Bajnokságá-

nak házigazdája. A verseny 
egyébként több helyszínre és 
sportágra terjed ki. A miskol-

ci megmérettetést a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem 

nyerte, megelőzve a Miskolci 
Rendvédelmi Technikumot. 

Fotó: Juhász Ákos
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Az akció érvényes: 2022. 04. 09-tól 2022. 04. 15-ig 
Dettol szappan, 100 g, 1990 Ft/kg 399 Ft 199 Ft
Palmolive tusfürdő, 250 ml, 1596 Ft/l 529 Ft 399 Ft
Blend-a-med fogkrém, 100 ml, 4490 Ft/l 549 Ft 449 Ft
Perla kéztörlő, 1 tekercs, 499 Ft/tekercs 599 Ft 499 Ft
Viva WC-papír, 10 tekercs, 59,9 Ft/tekercs 699 Ft 599 Ft
Coccolino öblítő, 925-1050 ml, 647,56-570,47 Ft/l 699 Ft 599 Ft 
Fiorillo mosogató, 750 ml, 865,33 Ft/l 749 Ft 649 Ft
Fiorillo ablaktisztító, 750 ml, 865,33 Ft/l 749 Ft 649 Ft
Aquella antibakteriális nedves kendő, 80 db-os, 9,9 Ft/db 999 Ft 799 Ft
Fiorillo mosószer, 2,5 l, 519,6 Ft/l 1399 Ft 1299 Ft
Elmex fogkrém (75 ml) + szájvíz (400 ml) 1499 Ft 1399 Ft
Coccolino mosószer, 1,2 l, 1249,1 Ft/l 1799 Ft 1499 Ft
Ariel mosópor, 2,7 kg, 925,55 Ft/l 2799 Ft 2499 Ft
Trinát zománcfesték (fehér), 1 l, 4699 Ft/l 5899 Ft 4699 Ft
Héra Prémium színes falfesték, 2,5 l, 2479,6 Ft/l 7199 Ft 6199 Ft
Héra Gold belső falfesték (fehér), 15 l, 666,59 Ft/l 12 999 Ft 9999 Ft

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

Apróhirdetés
Tetőfedő, bádogos és ács-
munkát vállalunk A-tól Z-ig, 
azonnali kezdéssel: 30/119-
8691.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket 
kedvezményes áron a Mis-
kolci Naplóban hétköznap 
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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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
ÁPRILIS 11., hétfő 06:00 Az előző esti 

adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Miskol-
ci Napló (riportmagazin) (12) 19:00 
Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-je-
lentés (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) 

ÁPRILIS 12., kedd 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság 
(12) 18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 
18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 
Sportpercek (12) 19:00 Miskolc Ma 
ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 
19:25 A deszka népe (színházi ma-
gazin) (12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 
20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film 
(12) 21:30 Képújság (12) 

ÁPRILIS 13., szerda 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 Basszus-
kulcs (zenei magazin) ism. (12) 19:00 
Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-je-
lentés (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) 

ÁPRILIS 14., csütörtök 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése (12) 18:00 Mis-
kolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 18:25 Prome nád 
(kulturális magazin) (12) 19:00 

Miskolc Ma ism. (12) 
19:15 Időjárás-jelen-
tés (12) 19:25 Kilá-
tó (közéleti magazin) ism. (12) 20:00 
Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 
Képújság (12) 

ÁPRILIS 15., péntek 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság 
(12) 18:00 Nagypénteki istentisz-
telet/szentmise (12) 19:00 Test-
közelből – húsvéti különkiadás 
(12) 19:25 A templomfestő (12) 21:30 
Képújság (12) 

ÁPRILIS 16., szombat 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése (12) 09:00 Képúj-
ság (12) 18:00 Krónika (12) 18:15 
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Kilá-
tó (közéleti magazin) ism. (12) 19:00 
Krónika ism. (12) 19:15 Időjárás-je-
lentés (12) 19:25 Fogadóóra ism. (12) 
20:00 Krónika ism. (12) 20:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 
Képújság (12) 

ÁPRILIS 17., vasárnap 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése (12) 09:00 Képúj-
ság (12) 16:00 Hívőszó (12) 18:00 
Krónika ism. (12) 18:15 Időjárás-jelen-
tés (12) 18:25 Kilátó (közéleti maga-
zin) ism. (12) 19:00 Krónika ism. (12) 
19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Mis-
kolci Napló (riportmagazin) ism. (12) 
20:00 Krónika ism. (12) 20:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 
Képújság (12) 

ÁPRILIS 9., szombat
7:00 Vicinális túra a Tohonya-Kuriszlán tan-

ösvényen, mvsctura.hu
9:00 Húsvétváró családi délelőtt, Petőfi 

Sándor Könyvtár
9:00 Tavaszi virágcsodáló túra: Bükk-

szentlászló-Lillafüred, mvsctura.hu
10:00 Játszóházak ünnepről ünnepre, 

Központi Könyvtár, gyermekkönyvtár

ÁPRILIS 10., vasárnap
8:30 A vándormadarak világnapján: 

Ómassa-Varbó túra, mvsctura.hu
9:00 Miskolci termelői nap, Erzsébet tér
16:00 Bing nyuszi és barátai – showmű-

sor gyerekeknek, Művészetek Háza
17:00 DVTK – Tiszakécske, labdarúgó-mér-

kőzés, NB II. 32. forduló, DVTK stadion

ÁPRILIS 11., hétfő
8:00 Barangolás József Attila életútjának 

főbb állomásain, Vetített képes előadás, 
könyvjelző készítése, József Attila Könyvtár

10:00 Előadás a felelős állattartásról, Jó-
zsef Attila Könyvtár

11:00 Városi költészetnapi ünnepség a lil-
lafüredi Óda-táblánál

14:00 Az én könyvem, az én könyvtáram - a 
költészetnapi rajzpályázat eredményhirdeté-
se és kiállításmegnyitó, Központi Könyvtár

16:00 Húsvétváró kreatív foglalkozás, 
Tompa Mihály Könyvtár

16:30 Természetes életmód és étrend, 
Kaffka Margit Könyvtár

17:00 Seres László újabb művek 2022 – 
kiállításmegnyitó, Művészetek Háza 
Kortárs Galéria

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

ÁPRILIS 12., kedd
10:00 Szemezgető: könyvajánló – Az űr-

hajózás napja, József Attila Könyvtár
10:00 Készítsünk húsvéti nyuszit! Kaffka 

Margit Könyvtár
10:00 Baba-mama klub, Tompa Mihály Könyvtár
10:00 Szívpárnaprogram mellrákkal mű-

tött nőknek, Pontközpont
13:30 A húsvét eredetének történe-

te, húsvéti szokások, Tompa Mihály 
Könyvtár

19:00 A Budapesti Fesztiválzenekar koncert-
je, Filharmónia bérlet, Művészetek Háza

ÁPRILIS 13., szerda
13:30 Bemutatkozik a DJP Élményköz-

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

műves délután, Petőfi Sándor Könyvtár
17:30 Új egészségügyi kihívások a 21. 

században - Varga Gábor előadása, 
Ady Endre Művelődési Ház

18:00 (S)ikertörténetek 4. – Páros beszélge-
tések, vendégek: Várady Szabolcs költő és Bá-
lint András színművész, Művészetek Háza

ÁPRILIS 14., csütörtök
10:00 Játszóház piciknek, Pontközpont
16:30 Mesék a dobozból, József  Attila Könyv tár

ÁPRILIS 15., péntek
18:00 DVTK-Fatum-Nyiregyháza, női röp-

labdamérkőzés, Extraliga rájátszás, 5. 
forduló, Generali Aréna

ÁPRILIS 16., szombat
9:00 Tücsökzene, Pontközpont
21:00 Kowalsky meg a Vega-koncert, 

Helynekem

ÁPRILIS 17., vasárnap
23:00 Z!ENEMi - ötéves születésnapi kon-

cert, Helynekem

PROGRAMAJÁNLÓ 

• Művészetek Háza, Uránia-terem: 
ÁPRILIS 7-13., csütörtök-szerda,  17:45 
Elég a hülyékből | ÁPRILIS 7-10., csü-
törtök-vasárnap,  20:00 Foglalkozása: 
Szülő | ÁPRILIS 9-10., szombat-vasár-
nap,  15:30 Bergman szigete | ÁPRILIS 
11-13., hétfő-szerda,  15:30 Ördöngö-
sök, 20:00 Bergman szigete | ÁPRILIS 
14-20., csütörtök-szerda, : 15:30 Nyu-
szi suli – A húsvét mentőakció 17:30 
Sonic, a sündisznó 2., 20:00 Morbius

• Művészetek Háza, Béke-terem: ÁP-
RILIS 7-10., csütörtök-vasárnap,  20:15 
Lány bilincsben | ÁPRILIS 8-13., pén-
tek-szerda,  18:00 Ahol a nap fel-
kel Párizsban | ÁPRILIS 9-10., szom-
bat-vasárnap,  16:00 A kis Nicolas és az 
elveszett kincs | ÁPRILIS 11-13., hét-
fő-szerda,  16:00 A fiunk élete, 20:15 In-
tenzív találkozások | ÁPRILIS 14-20., 
csütörtök-szerda, : 18:00 Arany 20:15 
Bergman szigete | ÁPRILIS 14-16., csü-
törtök-szombat : 16:00 Szelíd | ÁPRILIS 
17-20., vasárnap-szerda, : 16:00 Szent 
Ignác útja – Camino Ignaciano

• Cinema City: ÁPRILIS 7-13., csütör-
tök-szerda, naponta több időpontban – 
A rosszfiúk | Batman | Clifford, a nagy 
piros kutya (csak hétvégén) | Encanto | 
Énekelj! 2. (csak hétvégén) | Halál a Ní-
luson | Katonadolog | Licorice Pizza | 
Morbius | Péter Meseországban (csak 
hétvégén) | Pirula Panda | Rohammen-
tő | Sonic, a sündisznó 2 | Szelíd | Unc-
harted | Vegyél el

MOZIMŰSOR

ÁPRILIS 9., szombat | 15:00 Veron, Dé-
ryné Széppataki Róza-bérlet, Nagyszínház | 
19:00 Vadkacsa, Játékszín

ÁPRILIS 13., szerda | 17:00 Zöld színház 
– interaktív beszélgetés a jövő nézőiért, 
Csarnok (Tervezett téma: Élelem – termesztés 
– önellátás. Seres Ildikó színművésznő beszél-
get meghívott vendégekkel.) | 19:00 Fekete-
szárú cseresznye, bérletszünet, Nagyszínház 
(Érzékenyített, jelelt, narrált előadás)

ÁPRILIS 14., csütörtök | 19:00 Babaház, 
bemutatóelőadás, Játékszín | 19:00 Bál a 
Savoyban, bérletszünet, Nagyszínház

ÁPRILIS 16., szombat | 19:00 Hegedűs 
a háztetőn, bérletszünet, Nagyszínház

A MISKOLCI NEMZETI 
SZÍNHÁZ MŰSORA

A Miskolc Televízió Hívő-
szó című műsorában április 
10-én, vasárnap 16 órától az 
újdiósgyőri görögkatolikus 
templomból közvetítenek. 
A virágvasárnapi Szent 
liturgiát bemutatja: Papp 
András esperes.

Valamennyi miskolci kato-
likus templomban a helyben 
meghirdetett időpontokban 
kezdődnek a nagyheti szertar-
tások. Április 14-én, nagycsü-
törtökön a szentmise keretében 
utolsó vacsora, lábmosás, majd 
virrasztás szentségimádás-

sal. Nagypénteken keresztút, 
passió, kereszthódolat. Nagy-
szombaton szentsírlátogatás, 
feltámadási mise körmenet-
tel. Húsvétvasárnap vasárna-
pi miserend, ételszentelés az 
első reggeli szentmisében. Az 
adventista egyház szervezésé-

ben Végidei  prófécia  magya-
rázatok a Biblia fényében című 
előadássorozat indul. A har-
madik alkalommal, április 16-
án, délután három órától Tóth 
László tart előadást Lehet-e ön-
zésből világot építeni? címmel 
a  Weidlich udvarban.

HARANG-HÍREK

A Bükki Kerékpáros Tel-
jesítménytúrát tavaly óta 
tavasszal és ősszel is meg-
rendezik: idén május 8-a és 
szeptember 18-a a két dá-
tum.

Huszonharmadik alkalom-
mal rendezik meg május 8-án 
reggel nyolc és este hat óra kö-
zött a Bükki Kerékpáros Tel-
jesítménytúrát. Az eseményen 
ezúttal is négy távon – 30, 50, 
80, 115 kilométeren – lehet 
majd indulni.

Orosz Emese, a verseny szer-
vezője lapunknak elárulta, idén 
a legrövidebb és a leghosszabb 
útvonal is megújult. „Minkét 
változásnak a bükki utak fo-
lyamatos romlása az oka, az 
elmúlt években egyre több ne-
vező panaszkodott arra, hogy 
egyes szakaszok – főként lejt-
menetben – nagyon veszélye-
sekké váltak” – mondta.

A szervezők ezért úgy dön-
töttek, hogy idén a harminc 
kilométeres táv útvonalát 
megfordítják, így aztán a Lus-
ta-völgyön kell majd felfelé te-
kerni, míg a Jávorkútról Lilla-
füredre vezető, nem túl jó, de 

még elfogadható állapotú sza-
kasz vezet majd lefelé. A leg-
hosszabb táv esetén nagyobb 
a változás, ennek köszönhető-
en az öt kilométerrel hosszabb 
lett, a szintemelkedés pedig 
1500-ról 1960 méterre nőtt.

– A 115 kilométeres távnál 
is megfordult az útvonal, rá-
adásképp egy új ellenőrzőpont 
is bekerült Bánkúton. Fontos 
információ, hogy bár Bánku-
tat kétszer is érinti az útvonal, 

az ottani ellenőrzőpont csak 
délelőtt 9-12-ig, első ellenőr-
zőpontként üzemel! Visszafe-
lé Jávorkúton várjuk majd a 
résztvevőket frissítővel. Termé-
szetesen idén az indulók ren-
delkezésére bocsátjuk majd az 
útvonalak térképeit, ezek a na-
pokban készülnek el. Rendelke-
zésre bocsátunk majd térképe-
ket, a GPX-fájlokat e-mailben 
küldjük a túra előtt a nevezők-
nek – mondta Orosz Emese.

A szervezők azt kérik, hogy 
sisakot, lámpákat, működő tele-
font, töltőt, szerszámkészletet és 
poharat mindenki vigyen ma-
gával. Tekintettel arra, hogy az 
eseményt erdei utakon rendezik, 
slick gumikat és a nem megfe-
lelően felkészített kerékpárokat 
nem javasolják, országútisok vi-
szont nyugodtan nevezhetnek, 
éppen ennek érdekében történ-
tek a fent felsorolt változások.

TAJTHY ÁKOS

Ismét hegyi utakon tekerhetnek 

Az eseményen ezúttal is négy távon lehet majd indulni. Fotó: Horváth Csongor

Kokas Katalin, Kokas Dóra, 
Krajnyák Dalma és Antal 
Mátyás neve fémjelzi a Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar 
Szimfonikus bérletének zá-
rókoncertjét.

Április 11-én utolsó, nyolca-
dik állomásához érkezik a Mis-
kolci Szimfonikusok Szimfo-
nikus bérlete. Egyazon időszak 
három különböző habitusú 
alkotójának egy-egy mester-
műve csendül föl a hangver-
senyen. A koncert programjá-
ban szerepel Brahms: a-moll 
kettősversenye, amelynek pre-
zentálásában Kokas Katalin 
hegedű- és Kokas Dóra gor-
donkaművész lesz a zenekar 

partnere. Ezek után a miskolci 
kötődésű Krajnyák Dalma ör-
vendezteti meg a közönséget 
a zenekar élén, Mahler Rüc-
kert-dalaival. Végül a Zene-
kar Richard Strauss: Don Juan 
– szimfonikus költeményének 
előadásával zárja a koncertet. 
A hétfői koncerten már meg is 
ismerheti a közönség az együt-
tes 2022-2023-as évadának 
bérletes programját.

Április 25-én zárul a Zene-
kar Yamaha-bérlete is. Az est 
szólistája Ránki Fülöp, karmes-
tere pedig Rajna Martin lesz. A 
koncert másnapján pedig már 
foglalhatóak lesznek a Szim-
fonikus Zenekar jövő évados 
bérletei.

Parádés bérletzárás
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A Miskolci Szakképzési Cent-
rum Szemere Bertalan Tech-

nikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium végzős fotográfus 

tanulóinak munkáiból nyílt 
kiállítás kedden az Ifjúsági Ház 

galériáján. Az intézményben 
régi hagyomány az, hogy a 

végzős fotósok egy kiállítással 
búcsúznak az iskolától. A tár-
latot Koós László fotóművész 
nyitotta meg, aki beszédében 
örömét fejezte ki, hogy a kiál-
lítók az önkifejezés lehetősé-

geként a kényképezést, a képi 
anyanyelvet választották.   

A kiállítók között volt munka-
társunk, Beregi László (képün-

kön) is. A Fénnyel írt történe-
tek című tárlat április 29-éig 

tekinthető meg.  
Fotó: Juhász Ákos

Kiállítással 
búcsúznak a 

Szemerétől

Gazdikereső
Ezen a héten Buborékot (6080), a Miskolci Állategészségügyi Te-
lep 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: Pingyom
Fajta: keverék
Kor: 10 hónap
Neme: szuka
Szín: sötétbarna
Súlya: 24,10 kg
Magasság: 55 cm

Kölyökként már volt a telepen, 
örökbe is fogadták, aztán sajnos 
visszakerült, ugyanis a gazda 
már nem tartott rá igényt. Be-
szédes, kedves, elbűvölő, és kü-
lönleges kinézetű kutya. Min-
den ebbel barátságos.

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. 
április 27. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A he-

lyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A 
nyereményt 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

2

Sudoku
Akkor és most. A Centrum Áruház – melynek csücske a koráb-
ban készült fotón is látható – három korábbi telekre épült, az ott 
álló 19. századi épületeket elbontották. A létesítmény terveit Hor-
váth István, Szabó József és Thury László készítette 1966-ban, 
építését 1968-ban kezdték, és 1970-re készültek el vele. Az épü-
letet 1990-és 1993 között alakították át szintén Horváth István 
tervei alapján. A régi felvételen még nem látható a BOKIK szék-
háza sem. Ezt Krisztik Pál tervezte, 1979-ben adták át, és sokáig 
a Miskolci Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalatnak adott otthont. 
Az irodaházat a Műépítész Kft. tervei alapján építették újjá. (Tajthy 
Ákos szövege, Juhász Ákos fotója, a régi felvétel forrása: Miskolc 
a Múltban/Kerényi László) *Előző lapszámunkban ugyanez a kép-
pár jelent meg, a szövegben azonban sajnálatos módon több hiba 
is csúszott. A tévedésért elnézést kérünk olvasóinktól.

Ne tüzeld el a zöldet, add vissza a földnek!
A hulladékok nyílt téren történő égetése 

nagy területen elszennyezi környezetünk 
levegőjét, és megkeseríti szomszédjaink 
életét is. A füstben előforduló mérgező és 
rákkeltő anyagok számtalan módon veszé-
lyeztetik az egészségünket, ne idézzünk elő 
újabb kockázati tényezőt! Az égetés bünte-
tése akár 100 000 Ft is lehet. A kerti hulladé-
kok elégetése helyett számos módszer van 
ezek kezelésére, amelyek közül a helyben 
komposztálást az önkormányzat támogat-
ja: alábbi elérhetőségeinken jelentkezhet 
konzultációra, és ingyenes komposztkere-
tet is igényelhet. Kérjük, ne égesse el kerti 
hulladékait, hanem hasznosítsa azokat! 

További információ: Miskolc MJV Önkormányzat, Városház tér 8. – Ökomendzser Iroda l Tel: 46/512 700 l E-mail: hungairy@miskolc.hu
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