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Visszatért Bartók szellemisége

A rendezvény csütörtökön 
kezdődött a Miskolci Nemzeti 
Színházban, de lesznek prog-
ramok a Művészetek Házá-
ban, a Szinva teraszon és az 
Erzsébet téren is.

Miskolcon, Győrben és Deb-
recenben is színes programok-
kal, táncelőadásokkal, interak-
tív zenei foglalkozásokkal és 
koncertekkel várja a közönsé-
get a Bartók Tavasz Nemzetközi 
Művészeti Hetek. A program-
sorozat Miskolcon a Magyar 

Nemzeti Táncegyüttes A hűtlen 
feleség című előadásával kezdő-
dött meg csütörtökön (címlap-
fotónk az előadás egyik pillanat-
képe), péntek este a Győri Balett 
Lajkó Félix zenéjére született 
GisL című koreográfiáját lát-
hatta a miskolci közönség, áp-
rilis 28-án pedig a Pécsi  Balett 
Vasarely-etűdök című előadá-
sa vendégszerepel a Miskolci 
Nemzeti Színház színpadán.

A Művészetek Háza ad ott-
hont a világhírű zenész-komikus 
páros, Alekszej Igudesman és Jo 

Hjung Ki Play it Again című est-
jének, valamint Maxim Venge-
rov hegedűművész és a Pannon 
Filharmonikusok hangverse-
nyének. A Ritmo Piknik a Szin-
va teraszon és az Erzsébet téren 
várja világzenei és népzenei kon-
certekkel, interaktív zenei fog-
lalkozásokkal és gyerekprogra-
mokkal a fesztiválozókat.

„A Bartók Tavasz fontos kül-
detése, hogy szerte az országban 
felejthetetlen kulturális élmé-
nyekkel gazdagítsa a közönsé-
get: a fesztivál keretében olyan 

programok várják a művészet 
szerelmeseit és a kikapcsolódni 
vágyókat Magyarország meg-
határozó nagyvárosaiban, ame-
lyek a helyi közösségek számára 
is sokat jelentenek, de az ország 
számtalan pontjáról, sőt hatá-
rainkon túlról is az adott város-
ba vonzzák a látogatókat, így tá-
mogatva a kulturális turizmus 
erősödését” – fogalmazott Káel 
Csaba, a Müpa vezérigazgató-
ja, a Bartók Tavasz Nemzetközi 
Művészeti Hetek alapítója.

Folytatás a 3. oldalon

A Herman a harmincadik, 
a Fényi a hatvanhatodik, 
a Földes pedig a hetven-
ötödik helyen áll a HVG 
2022-es középiskolai rang-
során.

A lista szerint holtverseny-
ben a Budapest V. Kerüle-
ti Eötvös József Gimnázium 
és a Budapesti Fazekas Mi-
hály Gyakorló Általános Is-
kola és Gimnázium vezeti a 
HVG gimnáziumi rangsorát 
idén. A dobogó harmadik he-
lyét az ELTE Radnóti Miklós 
Gyakorló Általános Iskola és 
Gyakorló Gimnázium szerez-
te meg – írja az Eduline. Az 
oktatási szakportál emlékez-
tet rá, hogy a tíz legjobb közé 

csak egy debreceni került, de 
a százas listán összességében 
több a vidéki iskola, mint a fő-
városi. A listára három mis-
kolci középiskola került fel. 
A 30. helyre a Herman Ottó 
Gimnázium futott be, a 66. 
helyen a Fényi Gyula Jezsuita 
Gimnázium és Kollégium, a 
75. helyen pedig Földes Ferenc 
Gimnázium áll.

A programsorozat Miskolcon a Magyar Nemzeti Táncegyüttes A hűtlen feleség című előadásával kezdődött meg csütörtökön. Fotó: Juhász Ákos

Három miskolci iskola  
a legjobbak közöttSzombaton ismét kinyitottak a 

pincék, a boré, a találkozásé és 
a beszélgetéseké volt a főszerep 
az avasi pincesorok ölelésében, 
emellett számos programmal 
csábították lépcsőzésre a vá-
roslakókat.

A koccintgatás mellett lehe-
tett beszélni a pincék életéről a 
hegygazdákkal, útjára indult a 
titokzatos avasi bujdosópohár is. 
Rácz György tiszteletére emlék-
táblát avattak, sőt, a rendezvény 
szervezői ezen az estén kivilá-
gították a pincesor egy hosszú 
szakaszát, ily módon felavatva a 
megújult lépcsősort is.

Hat ismert helyszínen kóstol-
hatták végig a kvaterkázók a szo-
kásos gasztronómiai és borászati 
csodákat. A finomságok kínála-
tában szerepeltek különböző or-
szágok füstölt sonkái, de volt zsí-

ros kenyér, pogácsa, csirkemáj 
friss kenyérrel és zöldhagymá-
val, sőt palacsinta is. A lounge 
hangulatról élő zene gondosko-
dott: az Avasi Bortanyán a Mini-
Art-űr zenélt, a Nádler Pincében 

pedig hegedűszóval várták a lá-
togatókat, de DJBordee is feltűnt 
az este folyamán a Pinyóban. 
Bár a szeles idő sokakat vissza-
tartott, a kissé szeszélyes április-
nak nem sikerült elfújnia a ren-

dezvényt: szombaton jókedvvel, 
új sétányokkal, tánccal és kva-
terkázással indult be az élet az 
álmából egyre hangosabban éb-
redő Avasi pincesoron.

Folytatás a 3. oldalon

Kigyúltak az ünnepi fények a Rácz soron

Hat ismert helyszínen kóstolhattak borászati csodákat a kvaterkázók. Fotó: Horváth Csongor

ÜDV ÚJRA, HFL!
Visszatér a Steelers név a Hungarian Football League 
mezőnyébe, a hét végén megkezdi ugyanis HFL-sze-
replését a Miskolc Steelers amerikaifutball-csapata: 
vasárnap délután 2 órától a Győr Sharks ellen itthon 
lépnek pályára az élvonalban. Ezzel folytatódik a bor-
sodi megyeszékhely amerikaifutball-klubjainak két 
éve elindult együttműködése, együtt lépnek pályára 
a steelersesek és a renegadesesek.  Cikk a 9. oldalon

ÚJRANYITOTT AZ ELLIPSUM 
Nagyszabású, négynapos programsorozattal tért vissza 
Miskolc négy évszakos élményfürdője. Az Ellipsum két és fél 
hónapig volt zárva garanciális javítások miatt. Az attrakció 
pedig számos meglepetéssel, húsvéti gyerekprogramok-
kal, éjszakai fürdőzéssel és akciókkal nyitott újra április 15-
én. A péntek estét a fürdőkomplexum márkanagykövete, 
Péter-Szabó Szilvia koncertje tette felejthetetlenné, amit a 
medencéből hallgathattak a vendégek. Cikk a 4. oldalon

A BAJNOKOKAT  
KÖSZÖNTÖTTÉK 
Két éve tartottak utoljára diákolimpiai ünnep-
séget, ahol a kimagasló eredményeket elérő 
sportolókat és tanáraikat jutalmazza a város. 
Idén ismét lehetőség volt elismerni a sikereket. 
Hatvan fiatal sportolót jutalmaztak meg a vá-
rosházán. Cikk a 9. oldalon

Mivel új, szokatlan formá-
tummal dolgozik a Mis-
kolci Ötletmaraton, sok 
kérdés merült fel az állam-
polgárok részéről, ezekre 
akartak válaszokat adni a 
szervezők keddi tájékozta-
tó beszélgetésükön.

A Miskolci Ötletmara-
ton – Fesztivál és verseny 
48 órában nevű rendez-
vény egy újabb lehetőség a 
miskolciak számára, hogy 
kifejtsék véleményüket és 
konkrét ötleteket fogalmaz-
zanak meg arra, mitől lehet-
ne élhetőbb hely a város.

A társadalmi hackathon 
mint módszer adja a for-
mátum alapját, és ez a tech-
nológiai világból eredő el-

képzelés már önmagában 
szokatlan sokak számára, 
hát még ennek a szociális té-
mákra adaptált változata.

Április elején lépett az Öt-
letmaraton szervezése a nyil-
vános szakaszba. Az eltelt 
idő alatt több visszajelzést is 
kaptak már a szervezők, és 
az volt az egyik fő tapaszta-
latuk, hogy a miskolciak ak-
tívak, szívesen csatlakozná-
nak a programhoz, azonban 
több kérdésük merült fel. 
Ezért szervezte meg a Dialóg 
Egyesület, az Esély és Részvé-
tel Közhasznú Egyesület, az 
Északi Horizont Alapítvány, 
a Részvételi Pontok Hálózata 
és Miskolc önkormányzata a 
keddi tájékoztató fórumot.

Folytatás az 5. oldalon

Nincs olyan,  
hogy rossz ötlet!

A fórumon szívesen fogadtak bárkit, aki többet akar megtud-
ni az ötletmaratonról. Fotó: Horváth Csongor



Immáron hivatalos a válasz-
tások végeredménye – ennek 
kapcsán beszélgettünk az 
eredményről, az okokról és a 
következményekről dr. Varga 
Lászlóval.

– Előzetesen egy stabil ellenzé-
ki körzetként könyvelte el min-
denki Borsod kettes számú vá-
lasztókörzetét. Ön szerint mi 
vezetett végül a kormánypárt 
győzelméhez?

– Az önkormányzati válasz-
tásokon aratott sok ellenzéki 
győzelem miatt tartotta magát 
az a vélekedés, hogy az ellen-
zéki pártokra korábban leadott 
szavazatok könnyen adódnak 
össze egy tömbbe. A választók 
gondolkodását azonban egy or-
szággyűlési választáson, ahol a 
kormányzásról döntenek, más 
szempontok motiválják. Végül 
olyan dolgok befolyásolták a vá-
lasztás végkimenetelét, amikre 
előzetesen vagy közben nem is 
gondoltunk, vagy nem mértük 
fel jól. Ugyan mindenki lát-
ta, hogy a háború hatással lesz 
a választások kimenetelére, és 
azt is sejtettük, hogy egy ilyen 
helyzet szinte mindig az aktu-
ális kormányok támogatottsá-
gának erősödését eredményezi. 
Ennek mértéke, elsöprő jellege 
azonban láthatólag még a kor-
mánypártokat is meglepte, hi-
szen utólag így semmi szükség 
nem volt az utolsó két-három 

hét alávaló hazudozására, és az 
ellenem is zajló intenzív, félre-
vezető lejáratókampányaira a 
körzetben. Megjegyzem, ezeket 
a módszereket egy tisztességes 
versenyben nem is igazolhatja 
semmi.

– Ez volt az egyetlen tanulság? 
A háború?

– Korántsem, viszont látható-
an sokaknál működött az a ha-
zugság, mely szerint az ellenzék 
háborúpárti, de fontosak voltak 
a végtelenségig egyszerűsített 
kormánypárti szociális üzene-
tek is. Ami azonban az igazán 
fontos tanulság, hogy az ellen-
zéknek pontosabb, világosabb 
alternatívát, közérthető és hite-
les válaszokat kell adni.

– Mindezek ellenére az ön 
körzetében szoros eredmény 
született.

– Igen. Mintegy 5000 szava-
zattal szereztem többet, mint 
2018-ban, és mindössze 492 
szavazattal maradtam alul. A 
cunami elvitte a fővároson kí-
vül az ország nagy részét az el-
lenzék szempontjából, de a mi 
miskolci támogatottságunk-
kal legalább meg tudtunk ka-
paszkodni, esélyünk van a ta-
nulságok levonása után újra 
erősödni. Az ellenzéki tábor 
Miskolcon egyben maradt, és 
ezt egyben is kell tartani.

– 2018-hoz képest csökkent a 
részvétel és ezzel együtt az ellen-
zéki szavazók száma is. Sokan 

az ellenzéki érzelmű bizonyta-
lanok távolmaradásában vagy 
elfordulásában, mások pedig a 
Jobbik szavazóbázisának szét-
porladásában látják a vereség 
okát. Ön szerint melyik az igaz?

– Valószínűleg több válasz is 
van a problémára. Egy balol-
dali centrumú ellenzéki tömb 
nem minden jobboldali sza-
vazónak vonzó, a bizonytalan 
szavazók pedig vélhetően na-
gyobb kockázatát látták egy 
kormányváltásnak, mint a már 
jól ismert rossznak, amivel 

már megtanultak együtt élni. 
Egy baloldali centrumú töm-
böt pedig végül részben balról 
sikerült a Fidesznek legyőzni, 
ráadásul úgy, hogy közben az 
ellenzék jobboldali szavazói 
is jórészt lemorzsolódtak. Az 
elmúlt hetek felelőskeresésé-
re pedig azt tudom mondani: 
csapatként kell tudni nyerni, 
teljesen mindegy, hogy a vesz-
tes csapatban ki a legnagyobb 
labdazsonglőr.

– Mik a tervei a jövőre nézve? 
Készül helyi szerepvállalásra? 

Elképzelhető, hogy legközelebb 
is indul?

– Miskolc az otthonom, a 
családom otthona. Hogy a 
közéletben vagy a magánélet-
ben vagy mindkettőben egy-
szerre teszek majd érte, rö-
videsen kiderül. Egy dolog 
azonban biztos: az ellenzéki 
tábor Miskolcon erős maradt 
és ezt egyben is kell tarta-
ni, mert csak együtt lehetünk 
erősek. Ez egy komoly feladat 
és komoly felelősség is.
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„Csak együtt lehetünk erősek”

Varga László szerint az ellenzéknek pontosabb, világosabb alternatívát, közérthető és hiteles vála-
szokat kell adnia. Fotó: Horváth Csongor

Miskolci Napló

Képviselői fo-
gadóóra. Ba-
zin Levente 
önkormány-
zati képviselő 
fogadóórát tart április 27-én, 
szerdán 17:00 órától a Pere-
cesi Közösségi Házban (Bol-
lóalja utca 160.).

Korábban indulnak. Figye-
lembe véve az utasok ké-
réseit, április 25-e hétfőtől 
változik néhány indulási idő-
pont az 1B-s és 21-es au-
tóbuszvonalakon. Az 1B-s 
autóbusz tanulmányi idő-
szakban, munkanapokon Be-
rekalja végállomásról 16:15 
helyett öt perccel korábban, 
16:10-kor indul. A 21-es au-
tóbusz esetében két indulá-
si időpont módosul a Kandó 
Kálmán utca végállomásról: 
csak munkaszüneti napon 
05:15 helyett 05:10-kor in-
dul, illetve munkanapon és 
munkaszüneti napokon egy-
aránt 23:13 helyett 23:08-
kor indul az MVK járata.

Újra közlekednek. Egy újabb 
üteme fejeződött be a Lil-
lafüredi Állami Erdei Vas-
út felújításának: Lillafüred 
állomás és környezete az 
elmúlt hetekben teljesen 
megújult. Így a szerelvények 
Miskolc-Dorottya utca és 
Lillafüred között május ele-
jéig – már hétköznapokon 
is – csütörtöktől vasárnapig 
közlekednek. A személyszál-
lító vonatok már nem az ide-
iglenes peron mellett, ha-
nem a kibővített állomáson 
várják az utasokat. Az aktu-
ális menetrend az erdőgaz-
daság honlapján érhető el. A 
korszerűsítés a Lillafüred és 
Garadna közötti szakasszal 
folytatódik tovább.

HÍREK RÖVIDEN

Miskolc elkövetkezendő 
időszakra kitűzött kátyú-
zási ütemtervéről számolt 
be pénteken Badány Lajos 
alpolgármester és Révész 
Péter, a Velünk a Város ön-
kormányzati képviselője az 
aznapi munkavégzés egyik 
helyszínén, a Perczel Mór 
utcán.

A Miskolci Városgazda 
Nonprofit Kft. három hete 
kezdte meg azt a nagy volu-
menű kátyúzási munkát, ami-
nek keretében a város 318 ut-
cájában 22 ezer négyzetméter 
területen, 1800 köbméter asz-
falt bedolgozását teljesítik a 
szakemberek. A város útháló-
zatát előzetesen műszaki ellen-
őrök térképezték fel. Április-
ban egyidejűleg több helyen 
is végzik a hibás útszakaszok 
reparálását. A megvalósítás – 

a városüzemeltetésért felelős 
alpolgármester tájékoztatása 
szerint – a felmerülő időjárási 
nehézségek dacára is jó ütem-
ben halad. Badány Lajos hoz-
zátette: a hivatali szakembere-
ken kívül az önkormányzati 
képviselőket is bevonták.

Az Y-híd beruházása nyo-
mán megnövekedett forgalom 
Badány Lajos választókerüle-
tében elsősorban a Csokonai, 
a Szinva és a Fonoda utcákat 
sújtja. Utóbbinál éppen ezért 
még péntek délelőtt is akadt 
jócskán tennivaló. A városve-
zető egyúttal kifejezte remé-
nyét, hogy a beruházás foly-
tatásaként megépülő bekötőút 
kivitelezési munkálataiba kör-
zetének utcáit is be fogják von-
ni. A bevetett munkáskezek a 
város számos egyéb pontján 
túl Perecesen, Martinkertvá-
rosban, Szirmán és a Tiszai 

pályaudvar környékén is tele-
lapátolják a gödröket, mind-
eközben meg-megállnak a bel-
városban is, ezután érintik az 
Avast, mivel a Tampere város-
részen szintúgy bőven találni 
javításra szoruló burkolatot.

Révész Péter körzetében 
már korábban megkezdődtek 
a részleges útkorrekciók. Az 
önkormányzati képviselő em-
lékeztetett: a Csabai kapuban 
már végzett a feladatra kijelölt 
brigád, napokon belül pedig a 
Perczel Mór és az Aulich La-
jos utcákat is rendbe hozzák, 
majd onnan a Szabadságharc 
utca felé haladnak tovább. – Az 
útszakaszok felmérése a Város-
gazda útellenőreinek a segítsé-
gével történik. A feltérképezett 
kátyúkat az ő irányításuk alap-
ján és az érintett forgalom fi-
gyelembevételével igyekszünk 
kijavítani – húzta alá az illetékes 
városatya a Kálvária domb felső 
bejáratánál tartott bejelentés al-
kalmával.             BÓDOGH DÁVIDA város 318 utcájában javítják a burkolatot. Fotó: Parai Roland

A Vadász Úti Óvoda gyer-
mekei a föld napja alkalmá-
ból ültettek színes virágokat 
a Állomás térre.

Színes esőkabátban szor-
goskodó gyermekekkel telt 
meg pénteken délelőtt a pe-
recesi Állomás tér. A MIÓVI 
tagintézményeként műkö-
dő Vadász Úti Óvodába járó 
gyermekek az óvodapedagó-
gusok és a helyi polgárőrök 
segítségével ültettek színes vi-
rágokat a Vilma-forrás mellé 
és a tér előtti két virágdézsába.

Szabó Andrea Éva tagintéz-
mény-vezető lapunknak el-
mondta, az akciót a föld napja 
alkalmából szervezték a terület 
önkormányzati képviselőjével, 
Bazin Leventével közösen.

– A program reggel az in-
tézményünkben kezdődött, 
ahol versekkel és mesékkel ké-
szültünk a kicsiknek, de meg-
ismertettük velük a földgöm-
böt, a bolygókat is – mondta. 
Ezt követően érkeztek meg a 

Vilma-forráshoz, ahol egé-
szen ebédig szorgoskodtak a 
kicsik és nagyok. Bazin Le-
vente kiemelte, a programot 
tavaly szervezte meg először, 
de már akkor is az volt a célja, 
hogy ez évről évre visszatérő 
hagyománnyá váljon.

– A perecesi óvodások 
egyébként is nagyon szép, 
zöld környezetben tanulhat-
nak, és az intézményben évek 
óta nagy hangsúlyt fektetnek 
arra, hogy a kicsiket környe-
zettudatosan neveljék. Én 
ezt alapvetőnek gondolom a 

mai világban, nyilván ez el-
sődlegesen a család feladata, 
de az óvodai, iskolai környe-
zetben nagyszerűen rá tud-
nak erre segíteni akár az ilyen 
programokkal is – mondta 
el a képviselő, aki köszönetet 
mondott a Dr. Parknak is, a 
kiültetett növényeket ugyan-
is a vállalkozás ajánlotta fel. 
Hozzátette, a felajánlott virá-
gok segítségével a Bulgárföldi 
Szolgáltatási Központ és Gon-
dozóház környezetét is szebbé 
tudták varázsolni.

TAJTHY ÁKOS

Megszépítették a Vilma-forrás környezetét

Elindult a szavazás a Civil Díj 
2022 nevű, kifejezetten non-
profit szervezetek szakmai 
munkáját méltató elismerés 
közönségdíjáért.

A nonprofit szféra egyik leg-
jelentősebb szakmai elismerése 
a Civil Díj, amelyet szakavatott 
zsűri ítél oda. Az elismerésnek 
van egy közönségszavazati ága, 
amin keresztül mi is elismerhet-
jük a civilszervezetek munkáját.

A Dialóg a Közösségekért 
Közhasznú Egyesület a legna-
gyobb hatású projekt kategóri-
ában nyerheti el a díjat az első 
miskolci közösségi gyűlés meg-
szervezéséért. A Szimbiózis 
Alapítványt pedig a legjobb tár-
sadalmi vállalkozások között 
jelölték idén Civil Díjra a Ba-
ráthegyi Kincsestárban elvég-
zett munkájuk kapcsán. Sza-
vazni az nlc.hu/civil-dij-2022  
oldalon lehet.                         K. CS.

Elindult a szavazásVárosszerte számolják fel az úthibákat

A föld napja alkalmából ültettek virágot a gyerekek. Fotó: Juhász Á.

Révész Péter pénteken tartott 
sajtótájékoztatót. Fotó: Parai R.



Az Avasi Kvaterka keretében 
fogadóórát tartottak az ava-
si hegygazdák, Rácz György 
néhai gyógyszerész halálá-
nak 100. évfordulója alkal-
mából pedig kilátópontot és 
emléktáblát is avattak.

Folytatás az 1. oldalról

Úgy tűnik, a város lakóit 
nem hagyja hidegen a közel 
800 pincét rejtő történelmi 
Avas sorsa: többen keresték 
már meg Magyar László és 
Jacsó Pál hegygazdákat prob-
lémáikkal, elképzeléseikkel. 
Sokan vetették fel a szemét 
kérdését például.

– A Nagyavasra jellemző 
a szemét és az elhanyagolt 
ingatlanok kérdése, az ot-
tani ingatlanok tulajdono-
sainak felkutatása, szankci-
onálásuk kérdése az egyik 

fontos feladat – fogalmazott 
Magyar László. Elmondták, 
hogy sokan szórják ki a gon-
dozatlan telkekre a szeme-
tüket. A hatóságok büntet-
ni csak a tulajdonost tudják 
– aki gyakran csak az érke-
ző levélből tudja meg, hogy 
tarthatatlan állapotok ural-
kodnak a telkén.

– Nem a hivatali szem-
léletre van szükség, hanem 
gazdaszemléletre – a ható-
ságok részéről is – jegyezte 
meg Jacsó Pál. – Első kör-
ben ne a szigorú hangvé-
telű levél menjen ki. Fontos 
ugyanis felhívni a tulajdono-
sok figyelmét is: ha valaki 20 
éve nem jár ki a telkére, az-
zal a többieket is károsítja – 
ezt kell megértetni velük, de 
nem csekkhalmokkal – első 
ízben – hangsúlyozta.

A szombati Avasi Kvater-
kán lehetőség volt beszélget-
ni a hegygazdákkal is, akik a 
Bortanyán várták az érdek-
lődőket, hozzászólókat.

Előkerült a méltán híres 
betyárpohár, valamint fel-
merült, hogy, bár az Avasi 
pincesor a miskolci értéktár 
részét képezi 2016 óta, de – 
erényeit tekintve – a megyei 
értéktárban is helye lenne. A 
közművelődés és a pinceso-
rok kapcsolatáról szintén szó 
esett, valamint annak lehető-
ségeiről, miképp lehet a terü-
letet jobban bevonni a város 
kulturális életébe.

Rácz Györgyre emlékeztek
Rácz György (1857-1922) 

halálának 100. évfordulója 
alkalmából kilátópontot és 
emléktáblát avattak szomba-

ton az Avasi pincesoron. A 
tehetős gyógyszerész anya-
gilag támogatta a várost, az 
Avast, sőt, az Avasi kilátó 
legelső változata és az első 
utcai fények is az ő nevéhez 
fűződnek.

– Ez a kezdeményezés a ci-
vilektől ered, a város pedig 
mögé állt – mondta az avatón 
Szunyogh László főépítész. – 
Fontosnak tartom, hogy az 
ilyen tevékeny, nagy hatású, 
a város képén jelentős nyo-
mot hagyó polgárokra mél-
tón megemlékezzünk – tette 
hozzá.

Az Avasi Kvaterkát szer-
vező Miskolczi Borbarátok 
Társasága elnökségének tag-
ja, Burgony Péter elmondta, 
szeretnének több kilátópon-
tot és emléktáblát is avatni a 
közeljövőben.

– Élettel, fénnyel kell meg-
tölteni a történelmi Avast. 
Szerencsére egyre több pin-
cét újítanak fel, nyitnak ki, és 
csatlakoznak a programhoz 
– a Rácz soron is most „de-
bütált” egy hely. Mindennek 
tükrében tíz kilátópontot ter-
vezünk: ennek megvalósítá-
sát Rácz György emléktáblá-
jának átadásával kezdtük. Sok 
olyan miskolci polgár élt, aki 
rengeteget tett a városért, de 
lassan elfeledkezünk róluk. 
Az ő emléküket szeretnénk 
bevonni a „most” történetébe 
– fogalmazott Burgony Péter. 
A miskolci patrónus táblája a 
Rácz soron, a Pinyó Pincénél 
kapott helyet.

BÁJER MÁTÉ
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Kérdések, javaslatok: munkában a hegygazdák

Befejeződtek a felújítási 
munkálatok, így próba-
üzemben újraindították a 
hét végén a Centrum előtti 
szökőkutat a Városgazda 
munkatársai. 

A vízi látványosság április 
22. és 24. között mindennap 
reggel kilenc és este hat óra 
között működik. A bizton-
ság kedvéért a próbaüzem 
alatt még elkordonozva ma-
rad a szökőkút.

A több mint harmincéves 
szökőkút felújítását az ősszel 
kezdték meg, mivel annak 
felszín alatti csőrendszere 
az elmúlt években teljesen 
korrodálódott, kilyukadt. 
A Városgazda szakembe-
rei az őszi bontás után télen 
előkészítették a munkákat. 
Felújították a teljes felszín 
alatti csőrendszert, a szivaty-
tyúrendszert és a gépészeti 
berendezéseket is. A szökő-
kút energia és víztakarékos 

rendszerként működik, kö-
rülbelül 5 köbméter vízzel 
van feltöltve és szűrőkön ke-
resztül folyamatos vízforga-
tással működik, csak párol-
gási vesztesége van.

A felújítást Mokrai Mi-
hály, a terület önkormányza-
ti képviselője finanszírozta a 
képviselői alapjából.

– Még most, a próbaüzem 
során is merültek fel műsza-
ki problémák, ezeket fog-
juk még javítani, szűrőket 
szerelnek be, hogy az ere-
deti fényének megfelelően, 
fátyolszerűen jöjjön a víz 
a szökőkútból, úgy ahogy 
ezt a tervező megálmodta 
– hangsúlyozta Mokrai Mi-
hály.

A Centrum előtti szökő-
kutat – csakúgy, mint a vá-
ros többi hasonló vízi látvá-
nyosságát – Miskolc város 
napján, május 11-én indítják 
újra.

T.Á.

Újraindult a szökőkútÚjraindult a szökőkút

Próbaüzemben indították újra a szökőkutat. Fotó: Horváth Cs.

A város önkormányzatának 
rendezésében, a Miskolczi 
Borbarátok Társasága közre-
működésével idén is borver-
seny keretei között választ-
ják ki Miskolc borát.

A versenyre nevezni lehet a 
bükki, az egri és a Tokaj-hegy-
aljai borrégióból származó 
borokkal. Mintákat adhat-
nak be a versenyre maguk 
vagy meghatalmazottjuk által 
egyéni bortermelők és borter-
melő vállalkozások. Nevezési 
díj nincs. A „Miskolc Város 
Bora 2022” címet fehérbor, 
vörösbor, illetve borkülönle-
gesség kategóriában ítélheti 
oda a bírálóbizottság, ameny-
nyiben talál az adott kategó-
riában a cím viselésére méltó 
bort. A „Miskolc Város Bora 
2022” címet elnyert termelők 
jutalma a cím használatán túl 
egy-egy díszes diploma és ser-
leg, valamint nevük és boruk 
felkerül a városházán őrzött 
Miskolc Város Bora serlegére 

is. A nyertes borok termelői 
az elnyert címet megjelenítő 
egyedi címkét vagy éremcím-
két mindaddig feltüntethetik 
a nyertes bort tartalmazó pa-
lackjaikon, amíg az adott bor-
tétel el nem fogy. A bormintá-
kat az Avasi Bortanyán veszik 
át május 9-10-11-én, 11 és 16 
óra között. A borversenyt 
ugyanitt rendezik meg május 
12-én 9 órától. A díjak ünne-
pélyes átadásának ceremóniá-
ját az Avasi Borangolás kere-
tein belül tartják május 12-én 
18 órakor a Bortanya díszter-
mében, annak emlékfalava-
tását megelőzően. A verseny 
fővédnöke Veres Pál polgár-
mester.

A borversennyel kapcsolat-
ban további információ kér-
hető Koczurné Bencs Iloná-
tól a bencs.ilona@miskolc.
hu e-mail-címen és a +36/30-
5700-514-es telefonszámon. A 
verseny részletes kiírása a mi-
nap.hu-n olvasható.

MN

Az Avasi Borangolás keretein belül tartják a díjátadást. Fotó: H. Cs.

Újabb nagyszabású elem-
mel bővül Miskolc kulturális 
palettája. A város a Bartók 
Tavasz egyik Budapesten 
kívüli helyszíne, ami azt je-
lenti, hogy április 21. és 28. 
között a hazai és nemzetközi 
művészeti élet kiválóságai, 
koncertek, táncelőadások és 
világzenei események várják 
az érdeklődőket az összmű-
vészeti fesztiválon.

Folytatás az 1. oldalról

A Bartók Tavasz Nemzetközi 
Művészeti Hetek miskolci feje-
zete csütörtökön vette kezdetét, 
a szervezők és partnereik pe-
dig sajtótájékoztatón ismertet-
ték az összművészeti fesztivált 
és programjait. Veres Pál pol-
gármester ünnepnek nevezte a 
megnyitót, „hiszen két év hiá-
tusa után – amit a Cinefest tört 
meg – most ismét egy hihetet-
len, nagyszerű és csodálatos 
produkciókat ígérő fesztivált 
nyitunk meg itt Miskolcon” – 
fogalmazott.

A polgármester felidézte, 
hogy a város „tudja és érti” Bar-
tók Béla örökségét, hiszen azt 
régóta ápolja. Példaként felhoz-
ta a közel 200 éves, rendszere-
sen telt házzal működő Mis-
kolci Nemzeti Színházat, ami a 
megnyitónak is otthont bizto-
sított. A koronavírus-világjár-
vány és a gazdasági nehézségek 
arra kényszerítik a megyeszék-
helyt, hogy tervezze újra kultu-
rális életét. „Ez számunkra az 
értékek és a lehetőségek szám-
bavétele mellett új célok ki-

tűzését is jelenti: célunk, hogy 
Miskolc kulturális örökségét 
ismerje meg az ország. Eb-
ben jelentős lépés, hogy a Bar-
tók Tavasz meghatározó vidéki 
helyszíne lehetünk” – összegez-
te Veres Pál, hogy mit jelent a 
város számára vendégül látni a 
rendezvényt.

A fesztivál a Müpa szervezé-
sében jutott el Miskolcra. Káel 
Csaba vezérigazgató kiemelte, 
hogy jó, lelkes partnerekre lel-
tek a városban. Bartók Béla kul-
turális jelentőségét taglalva arra 
tért ki, hogy az üzenete a mai 
korban is jelentőséggel bír. „A 
Bartók Tavasz ennek a világhí-
rű zseninek a nyomán indult el, 
hogy a szellemiségét visszatük-
rözzük” – fogalmazott.

A vezérigazgató arra is kitért, 
hogy a fesztivál igyekszik part-
nerségeket építeni, ennek ele-

me, hogy „az adott helyszínek, 
intézmények tehetséges gon-
dolatait, produkcióit is támo-
gatjuk”. Erre példaként említet-
te a nyitó A hűtlen feleség című 
előadást.

Az április 21-étől 28-áig tar-
tó fesztivál programjai közül 
kiemelt néhányat. Maxim Ven-
gerov hegedűművész a Pannon 
Filharmonikusokkal lép fel, 
ami azért különleges Káel Csa-
ba szerint, mert „nagyon ritka, 
amikor a magyarországi vidék 
bemutatkozik egymásnak”. A 
táncprogramok közül a Győri 
és a Pécsi Balett fellépését em-
lítette, majd a fiatalokat meg-
célzó, világzenei produkciókat 
kínáló Ritmo Pikniket emelte 
ki a Műpa vezérigazgatója. „Azt 
gondolom, hogy ennek a kez-
detnek lesz folytatása” – zárta 
gondolatait Káel Csaba.

Végezetül az egyik hely-
színt biztosító Miskolci Nem-
zeti Színház ügyvezető igaz-
gatója, Béres Attila vette át a 
szót. „Mint a Miskolci Nem-
zeti Színház igazgatója, egyet 
meg tudok ígérni: a miskolci-
nál értőbb, empatikusabb, kri-
tikusabb, néhol haragosabb, 
néhol megengedőbb közönség 
magyar nyelvterületen nincs. 
Ahogy itt szeretik Miskolcon a 
színházat és a táncot, én a pá-
lyám során még nem láttam” – 
biztosította a szervezőket arról, 
hogy a város meghálálja a kul-
turális lehetőséget.

További részletek és infor-
mációk a Bartók Tavasz Nem-
zetközi Művészeti Hetek or-
szágos eseményeiről a www.
bartoktavasz.hu weboldalon 
találhatók.

KIRÁLY CSABA

Bartók Tavasz Miskolcon isBartók Tavasz Miskolcon is

Rácz György táblája a Pinyó Pincénél kapott helyet. Fotó: Horváth Csongor

Veres Pál: „Célunk, hogy Miskolc kulturális örökségét ismerje meg az ország.” Fotó: Juhász Ákos

A város borát keresikA város borát keresik
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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!
Karbantartás
Szolgáltató feladata:

A fűtési időszakot követően a szolgáltató el
végzi a szükséges karbantartási munkálatokat 
a saját rendszerén. 

Lakóközösség, ügyfél feladata:
Az épületen belüli fűtési rendszer: a fűtési és 

melegvízrendszer vezetékei a lakóközösségek, 
a radiátorok és az azon lévő szelepek az ügyfe
lek tulajdonában vannak, így azok karbantartá
sáról a lakóknak kell gondoskodnia. Ügyfeleink 
május 15. és szeptember 15. között tudják el
végezni például a radiátorcserét vagy a termo
sztatikus szelepcserét.

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

Hirdetés

Jártam-e a Kubikban, kér-
dezte minap Kerényi Laci 
barátom. Bevallottam, előre 
megfontolt, önző szándék-
ból, jó ideig szurkoltam a 
vasutasnak, különösen, ami-
kor Temesvári Miklós angol-
tanár futott ki a pályára. Az 
osztályból néhányan akár 
kilencven percig is teli torok-
ból biztattuk, hátha észre-
vesz minket. Gondoltuk, ez 
a misszió akár egy jeggyel is 
többet jelent majd feleléskor. 
Bevált a trükk.

Igazán most sajnálhatom, 
hogy 1973 őszén már hiá-
nyoztam a lelátóról. Laci 
barátom is csupán hivatal-
ból, fotózni látogatott ki oda. 
Elmondása szerint szeptem-
ber végén egy nem minden-
napi labdarúgó-mérkőzésről 
kellett képeket készítenie a 
lapnak. A nevezetes Simonyi 
család a miskolci újságíró- és 
színészválogatottal csatázott 
a gyepen. Nem először, öt év-
vel korábban, fénykorukban 
még a népkerti Munkás pá-

lyán rendezték meg ezt a vi-
adalt.

Nagyítóval néztem át a 
sárguló fotókat, s örömmel 
fedeztem fel a két hajdani 
kollégámat, akik ki mertek 
állni a családi csapat ellen. 
Az álló sorban jobb szélen 
Nyitrai Péter, előtte pedig 
Paulovics Ágoston guggol. 
Hogy ne csigázzam az ol-
vasók érdeklődését, jelzem, 
a Simonyi család lemosta a 
pályáról a művészeket és a 
kollégáimat. Ki is panasz-
kodták magukat, hogy nem 
maradt idejük a felkészülés-
re, munkaidő-kedvezményt 
kértek, de sem a színház, 
sem a lapkiadó vezetői nem 
engedélyezték. Szóval így 
jártunk.

Ki is volt az ellenfél, ezt 
a korabeli tudósításból idé-
zem. Sokáig egy fogalom volt 
a fociban a Simonyi család. 
Helyük van a sporttörténe-
lemben, úgy álltak ki, hogy 
a kapus kivételével mind egy 
nagycsalád tagjai voltak. 

Csak a nagyobbakat említ-
sem – ifj. Simonyi Jenő, Si-
monyi VIII. Ferenc, Simonyi 
V. Miklós, Simonyi IV. Gyu-
la, Simonyi IX. László, ifj. Si-
monyi Gyula, Simonyi I. Ist-
ván, Attila Patrik Simonyi és 
Simonyi II. András. A tiszta 
Simonyiból álló csapatban 
csupán csak a diósgyőri ka-
pus, Károlyi József volt a ka-
kukktojás. A többiek mind 
hazai és külföldi csapatok le-
igazolt játékosai voltak még 
annak idején.

Egyébként a nagy  meccs 
előtt a Miskolci ÁFÉSZ és 
a Miskolci Pamutfonó női 
csapata mérkőzött meg. A 
krónika szerint az idő már 
elszállt a híres miskolci csa-
lád felett, annyi potenciáljuk 
még volt, hogy a csepűrágók 
és a firkászok ellen kiállja-
nak, de a jövőt borúsnak 
látták, a sors kibánt velük, 
a családban az utánpótlás 
zöme lánygyerek. Így múlt el 
a világ dicsősége.

SZÁNTÓ ISTVÁN

A Simonyi család a Kubikban 

Többször is kitehették a 
megtelt táblát a hétvégén az 
Ellipsumban. A fürdőkomp-
lexum pénteken négynapos 
programsorozattal készült 
az újranyitásra. Meglepe-
tésekkel, húsvéti gyerek-
programokkal, éjszakai 
fürdőzéssel és akciókkal is 
kedveskedtek a vendégeknek.

Nagyszabású, négynapos 
programsorozattal tért vissza 
Miskolc négy évszakos élmény-
fürdője. Az Ellipsum két és fél 
hónapig volt zárva garanciális 
javítások miatt, és számos meg-
lepetéssel, húsvéti gyerekprog-
ramokkal, éjszakai fürdőzéssel, 
valamint akciókkal nyitott újra 
április 15-én. A relax csarnok-
ban előkerültek az úszógumik 
és a labdák is, a ramazuri térben 
pedig csúszdázhattak kedvükre 
a látogatók.

– Kettő és fél hónapja várunk 
erre a pillanatra. Hetek óta sze-

rettük volna már hallani ezeket 
a vidám hangokat – nyilatkozta 
az újranyitás kapcsán Németh 
Judit, a komplexumot üzemelte-
tő Miskolci Fürdők Kft. ügyve-
zetője, aki arra is emlékeztetett: 
komoly munkálatok zajlottak az 

Ellipsum falain belül az elmúlt 
időszakban.

Nem volt véletlen az időzítés: 
nemcsak a nap sütött ki végre, de 
a hosszú hétvége remek alkalmat 
kínál mindenkinek némi für-
dőzésre. Az Ellipsumban pedig 
számos programmal készültek, 
hogy emlékezetessé varázsolják 
vendégeik húsvétját. Szerveztek 
csúszda- és sakkversenyt, vala-
mint aquafitneszt is, a kisgyer-
mekes családok a Csodamalom 
Bábszínház művészeinek előa-
dásában a Kiskakas gyémánt 
félkrajcárját is megnézhették. A 
péntek estét a fürdőkomplexum 
márkanagykövete, Péter-Sza-
bó Szilvia koncertje tette felejt-
hetetlenné, amit a medencéből 
hallgathattak a vendégek, szom-
baton pedig éjszakai fürdőzést 
szerveztek a látogatóknak.

Szombaton és vasárnap a telt 
ház táblát is ki kellett tenni a 
több mint 5000 négyzetméter 
alapterületű fürdőkomplexum-
ban.

– Ki kellett tennünk né-
hányszor a megtelt táblát, emi-
att sajnos várakozniuk kellett 
azoknak, akik szerettek volna 
bejönni, mert egyidejűleg a für-
dőkomplexumban 750 fő tar-
tózkodhat. De úgy gondolom, 
minden látogatónknak kedvére 
tudtunk tenni a hosszú hétvége 
során, és a továbbiakban is sze-
retettel várjuk a fürdőzni vágyó-
kat – fogalmazott Németh Judit. 
Az élményfürdő minden nap 
10-től este 8 óráig várja a vendé-
geket, és a tervek szerint éjszakai 
fürdőzésre havonta egy-két al-
kalommal lehet majd számítani.

MN

Telt házas újranyitás az Ellipsumban 

Péter Szabó Szilvia fellépésével zárult az Ellipsum Élményfürdő nagypénteki programkínálata. 
Fotó: Horváth Csongor

Miskolci olvasónk keresett meg levelével, ebben 
leírta, hogy két testvére van, az egyikük most 
elhunyt. Testvérének nincs sem leszár-
mazója, sem házastársa, és a szüleik 
sem élnek, tehát ketten törvényes örö-
kösök az élő testvérével. Azt kérdezte, 
hogy amennyiben le szeretne mondani az 
örökléséről még élő testvére javára, azt ho-
gyan lehet megtenni.

Aki törvényes öröklésre jo-
gosult az örökhagyóval kötött 
írásbeli szerződésben lemond-
hat az öröklésről. A lemondás 
kétoldalú jogügylet, tehát az 
örökhagyó életében kell hogy 
megtörténjen a szerződéskötés. 
Az öröklésről való lemondás 
a felek eltérő megállapodásá-
nak hiányában a kötelesrész-
ről való lemondást is jelenti. 
A lemondás főszabály szerint 
kiterjed a hagyatéknak arra a 
részére is, amivel a lemondó 
hányada utóbb másnak kiesé-
se következtében növekszik. 
A lemondás következtében az 
öröklésről lemondó személy az 
örökhagyó után nem örököl-
het, azaz az öröklésből kiesik. 
A lemondás általában a lemon-
dó leszármazóira nem hat ki.

A meghatározott személy 
javára való lemondás a felek 
eltérő megállapodásának hi-
ányában arra az esetre szól, 
ha a meghatározott személy 
az örökhagyó után örököl. Az 
öröklésről való lemondás tör-

ténhet ingyenesen vagy ellen-
szolgáltatás fejében. A felek a 
lemondásról szóló szerződést 
később módosíthatják vagy 
akár fel is bonthatják. A törvé-
nyes és a végrendeleti örökös 
is visszautasíthatja az öröksé-
get. A visszautasítás kizárólag 
az örökhagyó halála után tör-
ténhet, tehát ez az örökös egy-
oldalú nyilatkozata. A vissza-
utasítás szóban is érvényes, így 
az megtehető például a hagya-
téki tárgyaláson is. Az örökség 
részbeni visszautasítása nem 
megengedett. Kivétel a mező-
gazdasági termelés célját szol-
gáló föld, a hozzá tartozó be-
rendezési, felszerelési tárgyak, 
állatállomány és munkaesz-
közök öröklése. Ezen tárgyak 
öröklése önállóan is visszauta-
sítható. Az örökös a hagyaté-
kot más személy javára szólóan 
nem utasíthatja vissza, vagyis 
nem jelölheti meg, hogy kiesé-
se esetén ki legyen az örökös.

DR. STRASSBURGER GYULA  
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Lemondás az öröklésről vagy 
örökség visszautasítása?

A nyár során a fűtési rendszeren végzett, 
épületen belüli karbantartási munkákról  
a műszaki ügyeletet értesíteni kell. Tel.:  
+36 46 379 360 vagy +36 46 379 450,  
e-mail: muszakiugyelet@miho.hu

Induljon úgy a távfűtés, ahogy szeretné!
Szeptember elejétől a fűtés indításáig a lakókö

zösségek részére hőközponti körönként egyna
pos próbafűtést tud biztosítani a MIHŐ. Tapaszta
latok szerint az első fűtési napokban jelentkeznek 
leginkább az épületen belüli hibák. Az eldugult 
vagy csöpögő radiátorszelepek, a légtelenítők és 
a termosztatikus szelepek hibája oka lehet a hi
degen maradó radiátoroknak. Ezek javítása és 
beállítása a lakóközösségek feladata, amelyeket 
érdemes a próbafűtés alatt elvégeztetni, hogy 
problémamentesen indulhasson a fűtés.

Fotó: Kerényi László

A hosszú hétvége remek alkalmat kínált a fürdőzésre. Fotó: HCS
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Műsor- és szereplőváltozás. 
A Miskolci Szimfonikus Zene-
kar április 25-i Yamaha kon-
certjének szereplői, Ránki Fü-
löp és Rajna Martin betegség 
miatt lemondták a miskolci 
fellépésket. A koncert mű-
sora és szereplői az alábbiak 
szerint változnak: Beethoven: 
Prometheus-nyitány, Beetho-
ven: II. (B-dúr) zongoraverseny, 
Mendelssohn: Hebridák-nyi-
tány, Schumann: a-moll zon-
goraverseny. Zongora: Váral�-
l�ai Kinga, Várall�ai Simon; 
vezényel: Antal Mát�ás.

Ezer diáknak ingyenes. Az 
Egyetemvárosban rendezik 
meg május 26. és 29. között 
a VII. Országos Osztályki-
rándulás - Kamaszfesztivál 
nevű rendezvényt, amely-
re Miskolc önkormányza-
ta ezer bérletet ajánlott fel 
a helyi diákság számára. 
Május 26-án, csütörtökön, 
a fesztivál megnyitója és 
Aurevoir- koncert lesz, má-
jus 27-én és 28-án egész 
nap környezet-, egészség-, 
pénzügyi és éntudatossá-
got fejlesztő, valamint pá-
lyaorientációs programok 
lesznek a WWF Magyaror-
szág, a Junior Achievement 
Magyarország, a PDSZ kép-
viselőivel valamint a Tini-
Vagyok weboldal szerkesz-
tőivel. Pályaorientációs 
foglalkozásokat tart a Mis-
kolci Egyetem a nyolc kar 
bemutatásával. Pénteken 
este a Zaporozsec zenekar 
lép fel, szombaton pedig 
már kora délutántól diák-
zenekarok állnak színpadra.

HÍREK RÖVIDEN

Sarokcsiszolók, csavarbe-
hajtók, ütvecsavarozók – 
egy szokványos hétközna-
pon ezek a Vasas Szerszám 
Központ legkelendőbb áru-
cikkei. Csakhogy szerdán 
az üzlet még a szokottnál is 
szélesebbre tárta kapuit.

A legújabb termékekkel, élő 
szerszámbemutatókkal, exklu-
zív ajánlatokkal, nyeremények-
kel és ajándékokkal Magyaror-

szágra érkező Milwaukee Tour 
a márka első északkelet-ma-
gyarországi Heavy Duty Cen-
terét is felkereste.

– Amikor vevőink betér-
nek hozzánk, azonnal a ke-
resett szerszám igénybevéte-
léről kérdezzük őket. Ha egy 
ács naponta beüt ötezer szö-
get, akkor természetes, hogy a 
Milwaukeet fogjuk neki aján-
lani – írta körül a rendezvény 
célcsoportját Kocsák Gábor, a 

Phobex Kft. ügyvezetője. An-
nál is inkább, mivel a most 
közszemlére és az érdeklődők 
kezére bocsátott professzio-
nális és strapabíró tárgyakra 
a gyártó három év garanciát 
vállal.

Az amerikai prémiummár-
ka egy évtizede jelent meg 
hazánkban. – Sokan tartottak 
attól, hogy a magyar emberek 
nem fogják megkedvelni, és 
kevésbé keresik majd idehaza 
– hangzott el a Milwaukee ma-
gasabb árfekvésére való uta-
lás. Az aggodalomra azonban 
a közönség alaposan rácáfolt. 
– Létezik egy réteg, akiknek 
az a fontos, hogy megbízha-
tó szerszáma legyen, emellett 
pedig már státuszszimbólum 
és presztízskérdés is lett, hogy 
egy szakember ezeket a gépe-
ket és tartozékokat vonultassa 
fel – fogalmazott a vállalkozás 
menedzsere.

Kocsák Gábor a Milwau-
kee rendkívül széles válasz-
tékában és gyémánttech-
nológiájában látja a márka 

vonzerejét, s nem utolsósor-
ban abban, hogy mérnökei 
óriási hangsúlyt fektetnek 
az akkumulátoros technoló-
giára, továbbá a munka- és 
egészségvédelemre.

– Egy zárt építési térben 
aszfaltvágóik a robbanómoto-
rosokkal szemben nem füstöl-
nek, de elszívórendszerük ré-
vén még csak porfelhővel sem 
járnak. Fűthető ruhái, védő-
szemüvegei mindemellett pe-
dig olyan dizájnnal készülnek, 
hogy akár utcán is viselhetők.

A miskolci vállalat árbevé-
telének mintegy negyven szá-
zalékát kitevő gyártmányokat 
előállító TTI cégcsoport nem 
csupán a Milwaukee-termék-
családot kínálja a fogyasztók-
nak. Az alacsonyabb díjsza-
bású, az AEG és Ryobi által 
forgalmazott eszközök is ki-
váló választást jelenthetnek 
azok számára, akik a bemuta-
tó során netán kedvet kapná-
nak egy kevésbé megterhelő 
otthoni barkácsoláshoz.

BÓDOGH DÁVID
Szerdán egész nap bemutatókkal várták az érdeklődőket a Vasas 
Szerszám Központnál. Fotó: Mocsári László

Kamionnyi ipari megoldás

A munkát az időjárás hátrál-
tatta, de a jövő hét máso-
dik felétől már egy felújított 
buszmegállóban várhatják 
az MVK buszait a miskol-
ciak.

A Villanyrendőrnél találha-
tó, rendkívül nagy utasforgal-
mat bonyolító busz megálló 
burkolatcseréjét január végén 
kezdték meg. Előbb eltávolí-
tották a teljesen összetörede-
zett, balesetveszélyessé vált 
köveket, majd a szintkülönb-
ség és veszélyes helyzetek el-
kerülése miatt körbebetonoz-
ták a járdaszegélyeket és az 
aknafedlapokat. Ezt követően 
kétféle színű, fagyálló, 35x17 
centiméteres, csúszásmentes 
lapokkal burkolták a buszvá-
rót.

A felújítás miatt átmeneti-
leg néhány méterrel közelebb 
került a buszmegálló a főut-
cához, a városi járatok a vil-
lamosmegálló közelében, egy 
népszerű vendéglátóhely előtt 
állnak meg, amíg tart a mun-
ka – tehát a jövő hét második 
feléig a tervek szerint. Mert 
mint azt lapunknak Durda 
Péter, a polgármesteri hivatal 
városfejlesztési főosztályának  
városüzemeltetési és műsza-
ki osztályvezetője elmondta 
pénteken, az utolsó fázisába 

érkezett a Szinva terasznál ta-
lálható buszmegálló burkola-
tának felújítása.

– Amint az időjárás engedi, 
akkor már a fugázást is meg-
kezdi a kivitelező. Mintegy 
kétszáz négyzetméteren újult 
meg itt a burkolat – mutatott 
körbe, majd emlékeztetett, 
azért is kezdtek a rekonstruk-
cióba, mert veszélyessé vált a 
korábbi borítás.

A köveket még a 2000-es 
évek közepén, több ütemben 
rakták le a Villanyrendőr mel-
lett a Szinva teraszon, a Kan-
dia közben, a Déryné utcán, 
a Hősök terén és a Kazinczy 
utcán. A térkövek mára több 
helyen felrepedeztek, eltörtek, 
de nemcsak esztétikai okok, 
hanem a balesetveszély meg-
szüntetése miatt is szükséges-
sé vált a csere.

A mostani rendbetétel több 
mint négymillió forintba ke-
rült, ebből közel kétmilliót 
Szopkó Tibor alpolgármester 
a saját keretéből finanszíro-
zott. A politikus korábban la-
punknak elmondta, már most 
látszik, hogy a továbbiakban 
is sok probléma lesz ezekkel 
a térkövekkel, ezért a tervek 
között az érintett területeken 
további burkolatok cseréje is 
szerepel.

KUJAN ISTVÁN

Utolsó fázisban  
a buszmegálló felújítása

Amint az időjárás engedi, a fugázást is megkezdi a kivitelező. Fotó: H. CS.

Többen arról érdeklődtek, 
hogy milyen ötletekkel lehet 
jelentkezni, vagy hogyan le-
het csapattagként részt venni 
az eseményen.

Folytatás az 1. oldalról

Kezdésként Molnár Aran-
ka, a Miskolci Ötletmaraton 
szakmai koordinátora a for-
mátumról beszélt. Ahogy ol-
dódott a hangulat, úgy jöttek 
a kérdések, és a tájékozta-
tó átalakult beszélgetéssé. 
Aranka elmondta, hogy akik 
részt vettek a programon, 
többségükben még nem re-
gisztráltak a május 6. és 8. 
közötti Ötletmaratonra. 
Előtte „egyszerűen informá-
ciót, biztatást és bátorítást 
akartak – megérteni, hogy 
mi is ez az egész” – mint fo-
galmazott a szakmai koordi-
nátor.

Több ötletkezdeményt is 
behoztak az állampolgárok, 
például környezettudatos kö-
zösségi felelősségvállalás és 
a legendás kisavasi amfiteát-
rum közösségi térként törté-
nő újrahasznosítása is felme-
rült.

„Annyira nem része a kul-
túránknak, hogy megkér-
deznek minket, hogy fontos 
a véleményünk és hogy mi is 
tehetünk a saját ügyünkért, 
hogy az embereknek szokat-
lan ez az elképzelés” – foly-
tatta Molnár Aranka.

Hozzátette, az Ötletmara-
tonnak nem az a célja, hogy 
elkészüljön egy lista állam-
polgári bejelentések alapján, 
amit majd megkap az önkor-
mányzat vagy valamiféle in-
tézkedő szervezet és mindent 
valóra vált róla. „Ez egy olyan 
módszer, ami a megvalósítás-
ban azokra az emberekre épít, 
akik kitalálták az ötletet. Az 
emberek cselekvése a lényeg” 
– fejtegette a szakmai koordi-
nátor.

A gyakorlatban ezt úgy kell 
elképzelni, hogy az ötletgyűj-
tő fázis – amit május 1-jéig ki-
toltak a szervezők – nem ar-
ról szól, hogy problémalistát 
kell összeállítani a Miskolci 
Ötletmaratonra. Konkrét öt-
leteket vagy legalábbis ötlet-
kezdeményeket valami olyas-
mire vonatkozóan, amitől 
élhetőbb hely lesz Miskolc.

Magán a rendezvényen 
ezeket az ötleteket dolgoz-
zák ki a résztvevők mento-
rok segítségével, a legelejéről 
elindulva. Olyan tényezőket 
is figyelembe vesznek majd, 
hogy az miként lesz megva-
lósítható anyagilag, hogyan 
illeszkedik a lehető legtöbb 
ember igényeihez, vagy ép-
pen fenntartható legyen a 
végeredmény. Ezután az em-

berek – az önkormányzat 
támogatása mellett – csat-
lakozhatnak a megvalósítás-
hoz.

„Én azt javaslom, hogy le-
gyenek bátran a miskolciak, 
vállalják a véleményüket a 
nyilvánosság előtt, mert ab-
ból mindig jó dolgok sülnek 
ki. Nincsen olyan, hogy rossz 
ötlet!” – zárta Molnár Aran-
ka a beszélgetést.

A Miskolci Ötletmaraton 
– Fesztivál és verseny 48 órá-
ban nevű rendezvényt má-
jus 6. és 8. között valósítják 
meg. Ötletekkel vagy azokat 
a rendezvényen kidolgozó 
csapattagnak május 1-jéig le-
het jelentkezni. További in-
formációkat a program Fa-
cebook-oldalán és honlapján 
találhatnak az érdeklődők.

KIRÁLY CSABA

Nincs olyan, hogy rossz ötlet!

A tájékoztató hamar átalakult kötetlen beszélgetéssé. Fotó: Horváth Csongor 

MEGÚJULTAK A TÁBLÁK. Tizenegy helyszínre raktak ki megújult tartalommal turisztikai információs 
térképeket Miskolcon, melyek segítséget nyújtanak az attrakciók vagy más, utazáshoz kapcsolódó 
helyek megtalálásában. Az angol és német nyelvű tájékoztatók mellett a parkolók, posták, gyógyszer-
tárak, kerékpárutak, busz-és villamosmegállók, jegypénztárak piktogramjai is segítenek a gyors tájé-
kozódásban. A belvárosban három helyen, a lillafüredi kisvonat mindkét végállomásánál, Diósgyőrben 
a Nagy Lajos király úton, Felső-Hámorban a Kohászati Múzeum előtt, a Majális park buszvégállomás-
nál és Miskolctapolca három pontján láthatók a megújult térképek. Fotó: Mocsári László
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„Túl sok az árnyék ebben a 
városban, ezért döntöttem 
úgy, hogy a fényről fogok 
írni. Miskolc ezernyi titkát 
csak elhullajtotta az emléke-
zet, hogy egyszer újra meg-
találjuk őket. Amint felemel-
jük és markunkban tartjuk, 
máris fényesedni kezdenek” 
– írja Miért Miskolc? című 
kötetében Fedor Vilmos. A 
lokálpatrióta 63 válaszban 
indokolja meg, hogy miért 
szereti Miskolcot.

Azért, mert itt láttam életem-
ben először vadonatúj amerikai 
Plymouth autót 1967-ben.

Ott, ahol most a Búza tér mel-
letti bevásárlóközpont magaso-
dik, pontosan ott, annak helyén 
fordult a Szeles utca észak felé, s 
ment, ment egészen a Petőfi téri 
gyógyszertár sarkáig. Igen széles 
utca volt. Egyik oldalán az ipa-
ros műhelyeket rejtő kapualjak 
sorjáztak, másik oldalán – már 
a dombon – szegény sorsú em-
berek alacsony komfortú házai 
álltak. Sok portának még kapuja 
sem volt, és maszatos, kinőtt ru-
hás gyerekek szaladgáltak végig, 
amerre a szem ellátott. Rengeteg 

gyerek volt akkoriban a város-
ban, valamennyien az ötvenes 
évek születettjei. Ez volt az a ge-
neráció, amelyik nemcsak az ut-
cákat, hanem a városban talál-
ható szép számú iskola padjait is 
megtöltötte, meg a vándorcirku-
szokat, melyek nyáridőben két-
hetente váltogatták egymást a 
Búza téren a templom előtt.

Emlékszem, az osztálylétszá-
mok abban az időben inkább az 
ötvenhez voltak közelebb, mint a 
harminchoz. Mi, az iparosok ol-
dalán élők, napszámra figyelhet-
tük, hogyan dolgoznak a festők, 
a mérlegkészítő meg cipőfelső-
rész-készítő mesterek, a kárpitos 
meg még ki tudja, mennyi, ma 
már hiányzó szakma képviselő-
je. Az udvarok, melyek sok gye-
reket neveltek, sötétek és rossz 
levegőjűek voltak és eső idején 
még sárosak is. Fa is alig nőtt, le-
számítva a néhány égig érő ecet-
fát. Csak kevés helyre jutott ak-
koriban kő meg beton.

Egy napon, mikor éppen a 
Szeles utcai gombfocibajnokság 
sokadik fordulóját bonyolítot-
tuk, s körbeálltuk a Muci – be-
csületes nevén Vaktor Elemér – 
által készített játékasztalt, már 

nem emlékszem pontosan, hogy 
ki, azzal a hírrel jött, hogy:

– Hallottátok-e, hogy Stark 
Feri bácsinak új autója érkezett? 
– Na, erre a hírre rögvest abba-
maradt a mérkőzés, és mindjárt 
faggatni kezdtük a hír hozóját:

– És milyen az új autó?
– Hát, még én sem láttam – fe-

lelte –, de volt, aki már igen, és ő 
azt mondja, hogy olyan nagy ez 
az autó és olyan csillogó, amilyet 
csak a filmekben látni! – Így sze-
reztünk tudomást az első, ame-
rikás magyar által Miskolcra 
küldött, vadonatúj autóról. Mert 
bár előfordultak a városban ko-
rábban is nyugati márkájú au-
tók, de ezek mind-mind – ahogy 
mondani szokták – uraságtól 
levetett holmik voltak. Most vi-
szont egy csillogós-villogós va-
donatúj, igazi amerikai kocsi ér-
kezett Miskolcra.

Stark Feri bácsiék a Szeles utca 
4. szám alatt laktak, közel a sar-

ki gyógyszertárhoz. Feri bácsi és 
felesége, Sára néni fűszer-cse-
megeüzletet vezettek a Tiszai 
pályaudvar előtti Kandó téren. 
Az akkori viszonyokhoz képest 
gazdagabb háztartást vezettek. 
Azt, hogy a módosabb miskol-
ciak közé tartoztak, az is jelezte, 
hogy a család azon kevesek egyi-
ke volt, akiknek nyugati autójuk 
lehetett. Már annak is nagy híre 
ment, amikor Feri bácsi ’58-ban 
megvásárolta Papp Laci olim-
piai bajnok ökölvívó használt, 
szürke színű Opel Kadettjét.

A hatóságok majdnem egy 
esztendeig vizsgálták a tengeren-
túlról érkezett, különleges aján-
dékot, míg aztán a címzett te-

kintélyes összeg kifizetése után 
1967. június 1-jén átvehette az 
autóját, amin ott virított a ható-
ság által felszerelt rendszámtáb-
la, s ez igazolta, hogy Stark Fe-
renc, miskolci fűszercsemegés a 
CI 74-30 forgalmi rendszámú, 
Plymouth típusú, halványkék 
színű új amerikai autó jogos tu-
lajdonosa.

Mi pedig, gyerekek, akik a 
Szeles utcán nőttünk föl, napon-
ta csodáltuk meg, ahogy az óriá-
si autó kifordult a Szeles utca 4. 
szám udvarából, és tülkölve hí-
rül adta, megérkezett városunk-
ba az első vadonatúj amerikás 
autó.

FEDOR VILMOS

Miért Miskolc? 43. – Autócsoda a Szeles utcában  

Az első vadonatúj „amerikás” autó Miskolcon 

1905. május 31-én indult útjára az első magyar tervezésű autó, melyet Csonka János gépészmérnök 
készített. A négyütemű autó 26 km/óra átlagos, 35 km/óra csúcssebességet ért el. Magyarországon 
1895-ben jelent meg az első személygépkocsi, egy Benz-Velto típus. A Podvinecz és Heisler Malom-
berendezések Gyára 1904-ben kezdett személygképkocsikat készíteni. A Phönix nevű modelljükből – 
1904-1911 között – harmincat gyártottak. Az 1920-as években már öt autógyártó működött az ország-
ban, voltak teljesen hazai fejlesztések is – például az 1924-ben bemutatott Magomobilt még Japánba 
és Indiába is exportálták. A magyar mérnökök műszaki kreativitása világszerte elismert volt. A magyar 
születésű Galamb József közreműködött a legendás T-Modell kifejlesztésében a Fordnál. Barényi Béla 
Németországban dolgozott a járműbiztonság fejlesztése terén. A második világháború után a személy-
gépkocsi-gyártás Magyarországon megszűnt.



Középiskolás diákok szá-
mára szervezett progra-
mot a Magyar Nyelv Hete 
rendezvénysorozatban az 
Anyanyelvápolók Szövet-
sége, a megyei könyvtár és 
a Miskolci Egyetem. 

A rendhagyó nyelvtanó-
rán a névtan és a nyelvi hu-
mor volt a téma.

– Segít nekünk a problé-
mák megoldásában, hogyan 
lépjünk túl a nehéz helyze-
teken, és hogyan kezeljük a 
gondjainkat – sorolta a Mis-
kolci Egyetem Bölcsészettu-
dományi Karának dékánja, 
mi mindenre lehet alkalmas 
a nyelvi humor. A rendkívüli 
nyelvtanórán Illésné Kovács 
Mária arról beszélt, hogy ez 
a téma magában foglalja a 
helyesírást, de a szólások és 
közmondások elferdítését is. 
Az elmélet mellett példákkal 
is szemléltették a nyelvi hu-
mor könnyebb megértését.

– Ez leginkább azt a célt 
szolgálja, hogy olyan érdekes 
témákat villantsunk meg a 

diákok előtt, amelyek a nyel-
vészeti kutatás részét képe-
zik, azonban sokszor a száraz 
grammatika mellett sokkal 
vonzóbb, érdekesebb, izgal-
masabb témákat ölelnek föl – 
tette hozzá a dékán.

A névtan területén a főne-
vek és a tulajdonnevek kerül-
tek középpontba. Kecskés Ju-
dit, a BTK egyetemi docense 
hozzátette, azt szerették vol-
na bebizonyítani, hogy a mis-
kolci, pontosabban a selmeci 
diákhagyományok tulajdon-
nevei – vulgó és alias nevei -, 
amiket a 19. századból hoztak 
magukkal, az egy gyönyörű 
hagyományápoló szokás, és 
nagyon humorosak.

– Csak egy példa: Rocky 
Balboka. Ez egy nyelvi jelen-
ség, amikor is a Rocky Balboa 
filmszereplő nevéből valaki-
nek, egy hallgatónak tulajdon-
nevet adunk – mutatott rá.

Az előadásra a Lévay-gim-
názium hetedikeseit és az 
Avasi Gimnázium 11.-es di-
ákjait hívták meg.

MN
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Elsőként a Miskolci Balett 
lépett színpadra kedden, 
legújabb előadásukat Hugo 
Viera portugál koreográfus 
rendezte.

Kedden megnyitott a Horizont 
Nemzetközi Kortárstánc Fesz-
tivál Miskolcon, a táncünnepet 
idén ötödik alkalommal rende-
zik meg, a hazai előadók mellett 
ez alkalommal is számos külföl-
di társulat és koreográfus mutat-
kozik be a nagyközönség előtt 
23-áig. A korábbi évekhez ha-
sonlóan idén is Éder Vera fotóki-
állításával vette kezdetét a több-
napos kortárstánc-fesztivál. A 
fotóművész és a Miskolci Balett 
együttműködésének gyümölcse-
iből ezúttal egy retrospektív válo-
gatást láthatunk.

– Mennyire izgalmas is az, 
amikor egy fotóművész és tizen-
hat eltérő személyiségű művész-
ember bemegy egy terembe, el-
kezd dolgozni, és abból készül 
egy ilyen anyag – vetette fel Koz-
ma Attila koreográfus a tárlat 
megnyitásakor. A Miskolci Ba-
lett vezetője szerint a hat év alatt 
felgyülemlett gyűjtemény igazán 
sokrétűnek nevezhető.

– A Miskolci Nemzeti Színház 
légköre megkönnyíti az alkotó-
munkát – vallja a fotós. Egy eh-
hez hasonló közös munka pedig 
kiváltképp segít abban – a kiállí-
tó saját bevallása szerint –, hogy 
ha valamilyen mondandója van 
a világgal kapcsolatban, akkor 
abban a táncművészek segítsé-
gére legyenek. A tárlat egészen 
május 4-éig tekinthető meg a 

Nagyszínház emeleti nézőtéri 
társalgójában.

A Horizont hagyományainak 
sora azzal is folytatódott, hogy 
egy nemzetközi darabbal nyitot-
ta meg a bemutatókat a Miskol-
ci Balett. Míg tavaly egy amerikai, 
most egy portugál koreográfus 
dolgozott a helyi művészekkel. 
Hugo Viera másfél hónapig volt 
jelen a miskolci táncosok min-
dennapjaiban, amíg elkészült a 
„Jobb későn, mint soha” című 
előadás, a portugál koreográfus 
magyarországi bemutatkozása.

– Ez egy absztrakt kreálmány: 
érzelmi benyomások, a környe-
zeti, társadalmi változások ins-
pirálták a darabot, de nyilván 
szeretem a saját érzéseimet is be-
letenni. Megfogalmazódott ben-

nem egy történet, amelyet a ko-
reográfia által absztrakt módon 
próbálok kifejezni – fogalmazott. 
Az előadás azokról a dolgokról 
szól, amit jobb későn megtenni, 
mint soha – akár emberi, pár-
kapcsolati, akár társadalmi vi-
szonylatban.

A Miskolci Balett előadá-
sa mellett számos külföldi mű-
vész lép színpadra a napokban. 
Kozma Attila művészeti vezető 
hangsúlyozta, az idei programso-
rozat szervezésénél „automatiku-
san jött”, hogy idén a női alkotók 
vannak túlsúlyban. A Góbi Rita 
Társulat a Nemzeti Táncszín-
házzal közös Tátikák című előa-
dást hozta el Miskolcra, a Gera 
Anita/DanceLab jóvoltából pe-
dig A meztelen majom című ko-

reográfiát láthatta a miskolci kö-
zönség. Újszászi Dorottya/dot.
Consla projekt társulata az SOS 
lebegést hozta el, Kovács Emese, 
Tze Long és a Ziggurat Project pe-
dig az Intosomnia című előadást 
mutatta be. Lengyelországból a 
Teatr Rozbark Gemini – Tryptyk 
című produkciója, Finnország-
ból pedig a Susanna Leinonen 
Company BODY című előadása 
érkezett a Horizontra.

Szombaton a gyerekek számá-
ra kínálnak programot: a Tella-
bor társulat Dániel András nagy 
sikerű Kuflik mesekönyvsoroza-
ta nyomán készített szórakozta-
tó táncelőadását nézhetik meg a 
legkisebbek. A fesztivált a Fren-
Ák Társulat InTimE című előa-
dása zárja.                                     MN

Ötödször is Horizont 

A Góbi Rita Társulat a Nemzeti Táncszínházzal közös Tátikák című előadást hozta el Miskolcra. Fotó: H. Cs.

A névtan és a nyelvi humor volt az előadás témája. Fotó: P. R.

Rendhagyó nyelvtanóra

Újabb ősbemutatót tart a 
Csodamalom Bábszínház 
vasárnap délelőtt. Ezúttal 
Miska Macska kalandjával 
varázsolják el a gyerekeket.

Az ősbemutatóról a szín-
padon egyedüliként helytálló 
művészt faggattuk, és ehhez 
még csak a paraván mögé se 
kellett bekukkantanunk…

– El se képzeltem volna, 
hogy egy egyszemélyes darab 
ennyire strapás – fogadta stá-
bunknak a főpróbahét kezde-
tén az előadást önmagában a 
hátán (helyesebben: kezein) 
vivő élőszereplő. A derűt per-
sze a drukk nem árnyékolhatja 
be – pláne, ha érthető az izga-
tottság: Heiszmann Ildikónak 
tavaly nyáron adta az ötletet 
egyik barátja, hogy pályafutá-
sa során először végre vágjon 
bele e szakmai kihívásba.

És mi sem hozza közelebb 
az ilyesfajta műtípust az at-

tól mindaddig távol maradó 
előadóhoz, mint amikor saját 
életét dolgozhatja fel benne. Az 
igaz történeten nyugvó cselek-
ményszál gombolyagja ugyan-
is egészen Ildikó lakásának 
macskakaromtól megtépázott 
küszöbéig gördül vissza…

Ildikó az egyszemélyes játék 
kapcsán arra az evidens hát-
rányra is kitért, hogy nincs vele 
kolléga, aki kihúzza a pácból 
egy esetleges szövegkihagyás-
nál, így kizárólag olyan kapasz-
kodói maradnak, minthogy a 
saját izomemlékezetére hagyat-
kozzon – azaz hogy egy-egy jól 
bejáratott mozdulatához kösse 
pontos mondandóját.

Az alkotók szándéka, hogy 
a darab minél több nagyváros 
művelődési házában tűnjön 
fel. De terveik között szerepel, 
hogy fesztiválokon is bemu-
tassák: a kapolcsi Művésze-
tek Völgyén, illetve a debrece-
ni Campus Fesztiválon egész 

biztosan belebotlik majd a kö-
zönség a rosszcsont cica sző-
rszálába, rosszabb végkifejlet 
esetén a kanári tollazatába… 
Az ötvenperces darabot április 
24-én, vasárnap fél tizenegytől 
állítják színpadra.                   MN

Miska Macska Miskolcon

Heiszmann Ildikó ezúttal egyedül áll helyt a színpadon. Fotó: Mocsári László

Hirdetés

Gittus és túlsúlyos kaná-
rimadarának életébe egy-
szer csak betoppan a cím-
szereplő kóbor jószág. A 
csapzott és bozontos macs-
kát az idősödő asszony 
megfürdeti, ellátja gondját, 
a kandúr viszont olyany-
nyira hálátlan vele, hogy 
amit csak a lakásban fellel, 
abban rögvest kárt is tesz. 
Az állatot ezért hősünk ki-
dobja, míg lelkifurdalását 
oldva végül visszafogadja. 
A művész elárulta: Miska 
gézengúz karakterét egy az 
egyben otthoni példányáról 
formázta.
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Eljárt az idő a 3G-internetet  
használó mobilkészülékek felett
Korábban csak telefonálásra és 
sms-ezésre használtuk a mobilkészüléke-
inket, mára azonban a felhasználók több-
ségénél a mobilinterneté lett a főszerep. 
Ez viszont hamarosan működésképtelen-
né válik azokon az eszközökön, amelyek 
3G-mobilinternetet használnak. A Nem-
zeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 
támogatási programmal segíti az elavult 
készülékek korszerűbbre cserélését. 

A legnagyobb szolgáltatók bejelentet-
ték, hogy idén fokozatosan megszünte-
tik a 3G-hálózataikat, hogy kapacitásai-
kat teljes egészében a gyorsabb és jobb 
minőségű internetelérést biztosító 4G- és 
5G-hálózatok építésére fordítsák. A Ma-
gyar Telekom az év második felére az egész 
országban megszünteti a 3G-t, a Yettel pe-
dig 2022 júniusában szintén elindítja az 
első nagyobb lekapcsolási hullámot. 

A szolgáltatók célja, hogy a lakosság 
mindebből semmit ne érzékeljen. Ugyanak-
kor fontos változás, hogy ezután a régi tí-
pusú készülékek nem fognak tudni csatla-
kozni a mobilinternet-hálózathoz. Aki csak 
telefonálásra és sms-ezésre használja 
3G-képes mobilját, annak nem szükséges 
készüléket cserélnie, hiszen ezek a funk-
ciók továbbra is elérhetőek lesznek. Akik 
viszont a 3G-készülékeken mobilinterne-
tes adatforgalmat is használnak, azoknak 
érdemes váltaniuk egy sokkal nagyobb 
adatátvitelt nyújtó 4G- és 5G-képes mobil-
telefonra. Enélkül ugyanis – otthoni wifi hi-
ányában vagy az utcára kilépve – elérhetet-
lenné válnak az internetes böngészők, az 
üzenetküldő appok vagy például a GPS-ala-
pú navigáció is.

Kik jogosultak a támogatásra?
Minden magyarországi lakóhellyel ren-

delkező természetes személy, aki olyan 
3G-s vagy 2G-s mobilkészüléket szeretne 
korszerű, 4G- vagy 5G-képes okostelefon-
ra cserélni, amelyen 2021. július 1. és de-
cember 31. között legalább egyszer sikeres 
hanghívást indított, adatforgalmat bonyo-
lított vagy sms-t küldött. 

Honnan tudhatjuk, hogy készülékünk mi-
lyen hálózaton működik? 

Kérhetjük a hazai szolgáltatók és kereske-
dők segítségét is valamennyi, a programban 
résztvevő szaküzletben, az üzletek mind-
egyikében egyúttal igénybe is vehető a tá-
mogatás az új készülék megvásárlásához. 
Ha azonban előzetesen szeretnénk megbi-
zonyosodni a készülékünk képességeiről, 
mi magunk is megtehetjük telefonunk be-
állításai között. Ehhez részletes segítség 
és pontról pontra követhető útmutató a  
www.netrefel.hu weboldalon található. 

Ha készülékünk 3G-hálózaton műkö-
dik, akkor érdemes készüléket váltanunk, 
amelyhez most bruttó 20 000 forintos tá-
mogatást nyújt az NMHH készülékcsere-tá-
mogatási programja. Ráadásul előfordul-
hat, hogy a szolgáltató vagy kereskedő 
további kedvezményt is ad az árból, vagy 
kedvező részletfizetési konstrukciót kínál, 
így erre is érdemes rákérdezni vásárláskor. 

A támogatást a hazai szolgáltatók és 
kereskedők üzleteiben veheti igény-
be. A program részleteiről bővebben a  
www.netrefel.hu weboldalon olvashat.



Újabb értékes pontokat 
hullajtott el az élvonalba 
jutásért harcoló DVTK a 
labdarúgó NB II. 33. for-
dulójában.

A húsvéti bajnoki találko-
zó Danilovic, Polgár és Ber-
tus számára újra a kezdő-
csapatba kerülést hozta el a 
DVTK szombathelyi vendég-
játéka során. Alig egy hét kö-
zös munka állt Dragan Vuk-
mir vezetőedző és a Diósgyőr 
mögött, így leginkább abban 
bízhattak a miskolci csapat 
szurkolói, hogy a Tiszakécs-
ke ellen mutatott játékhoz 
képest előrelépnek majd az 
ezúttal feketében szereplő 
kedvenceik.

Bár már az elejétől aktí-
vabbnak tűnt a Haladás, de 
komolyabb helyzetig az első 
félidő 34. percében a Diósgyőr 
jutott. Ekkor Keller beívelése 
után Molnár elől tisztáztak a 
zöld-fehérek. 4 perc elteltével, 
egy labdaszerzés után, Oláh 
tálalt a kiugró Molnár elé, aki 
15 méterről megpróbálta elte-
kerni a labdát Verpecz mellett, 
de nem járt sikerrel.

A DVTK vezetőedzője a 
szünetben változtatott, a sé-
rülést szenvedő Eppel helyé-
re Zsolnai érkezett - a fordu-
lás után pont az ő nevéhez 
kötődött az első említhető 
történés: az 57. percben egy 
beadás után kézzel ért a lab-
dához, a játékvezető pedig 
büntetőt ítélt, Kis pedig nem 
hibázott, így megszerezte a 
vezetést a Haladás. A foly-
tatásban cserékkel igyeke-
zett változtatni csapata játé-
kán Dragan Vukmir, de ezek 
után sem láthattunk folya-
matosságot, pontos összjá-
tékot a Diósgyőr játékában. 
Ennek ellenére a hajrában 
először Hornyák fejelt a kapu 
fölé egy beadást, majd egy 
előreívelés hordozhatott vol-
na veszélyt még a hosszab-
bításban, de Zsolnai erőtlen 
kísérletét hárította a kapus. 
A találkozó sajnos több halo-
vány diósgyőri teljesítményt 
hozott, gólt viszont nem, így 
1-0-ás vereséget szenvedett a 
csapat. Folytatás vasárnap 5 
órától, itthon, a Szentlőrinc 
ellen.

MN

A licenc megvan. Kedden 
megtartotta első ülését a 
Magyar Labdarúgó Szövet-
ség Elsőfokú Licencadó 
Bizottsága, ami a DVTK ál-
tal benyújtott összes do-
kumentumot formai és 
tartalmi - jogi, infrastruk-
turális, személy ügyi, sport 
és pénzügyi - szempont-
ból megfelelőnek találta. 
Ez azt jelenti, hogy a klub 
első osztályú klublicen-
cet kapott a 2022/2023-
as idényre, adminisztratív 
akadálya tehát nem lehet 
az első osztályú szerep-
lésnek. A Diósgyőr jelenleg 
- igaz, pontegyenlőséggel, 
de - harmadik a tabellán. 
Ez épp nem feljutó helye-
zés. Vasárnap 5 órától a 
13. helyen álló Szentlőrin-
cet fogadják Dragan Vuk-
mir játékosai.

Országos versenyek. 
Csütörtöktől szombatig 
a Föld napját ünnepel-
ték, de egész hétvégére 
is tartalmas kikapcso-
lódási lehetőségeket kí-
nál a Factory Sport Aré-
na. Szombaton országos 
rollerversenyt, vasárnap 
pedig szintén országos 
gördeszkaversenyt ren-
deznek. A hét utolsó nap-
ján ők adják a helyszínt 
az SSIK Exhibition Facto-
ry kiállításnak is, aminek 
anyagát Kiss Virág Sára 
gördeszkalapjaiból állí-
tották össze.

RÖVIDTÁV 
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Miskolci iskolák diákolimpiai 
bajnokait és testnevelő taná-
raikat köszöntötték szerdán a 
városháza dísztermében.

A pandémia miatt két éve 
tartottak utoljára diákolimpi-
ai ünnepséget, most – az ön-
kormányzat támogatásával – 
ismét lehetőség volt elismerni 
a sikereket, szerdán közel hat-
van fiatal sportolót jutalmaz-
tak meg a városházán.

A bajnokokat Veres Pál pol-
gármester köszöntötte, aki 
kiemelte annak fontosságát, 

hogy a város megfelelő módon 
– akár erőn felül is – támogas-
sa a különböző sportágakat. 
Hangsúlyozta, a fiataloknak 
megfelelő minőségű edzést 
kell kapniuk, ehhez jó infra-
strukturális feltételek kellenek. 
Hozzátette a városvezető, pon-
tosan tudja, hogy a kiemelke-
dő sportteljesítmények eléré-
sénél a kitartás és a tehetség 
mellett ott van egy olyan test-
nevelő tanár is, aki útmutatást 
ad mind a fizikai, mind a szel-
lemi felkészülésben. Így nekik 
is jár a köszönet.

– Példaképek lehettek diák-
társaitok számára, hiszen a ta-
nulás mellett a sportban is ki-
emelkedően teljesítetek. Ezt az 
egyensúlyt őrizzétek meg! – in-
tette óva a fiatalokat Veres Pál, 
aki gratulált az eredmények-
hez, és további sportsikereket 
kívánt a kiváló sportolóknak.

A szót Lódi Gábor, a Mis-
kolc Városi Diáksport Szö-
vetség elnöke vette át, aki 
hangsúlyozta, szeretnék mi-
nél többekkel megszerettetni 
a sportolást, hogy ne csupán 
egy tantárgy legyen a sok kö-

zül az iskolában, hanem éle-
tük részévé váljon a minden-
napos testmozgás.

Az eredmények közül ki-
emelte, a Fényi-gimnázium 
„szinte futószalagon szállítja” 
az országos bajnokokat atléti-
kában. Szintén sportági speci-
alista a Vörösmarty-iskola, ők 
floorballban és gyorskorcsolyá-
ban vitézkednek főleg. A város-
nak többször volt első helyezése 
kosárlabdában, de a Diósgyőri 
Gimnázium az első, ami a profik 
között szerzett bajnoki arany-
érmet. A Herman-gimnázium 
pedig újra felállhatott az amatőr 
kézilabda legfelső fokára.

– Az ilyen sikerekhez el-
engedhetetlen, hogy az ön-
kormányzat előkelő helyen 
foglalkozzon a diáksporttal, 
és bízunk abban, hogy ez to-
vábbra is fontos feladat lesz – 
zárta beszédét Lódi Gábor.

A tanév diákolimpiai baj-
nokainak névsorát a minap.
hu-n olvashatja.

KUJAN ISTVÁN

A bajnokokat köszöntötték

A hét végén megkezdi 
HFL-szereplését a Miskolc 
Steelers amerikaifutball-csa-
pata: vasárnap délután 2 órá-
tól a Győr Sharks ellen itthon 
lépnek pályára az élvonalban.

Folytatódik a borsodi me-
gyeszékhely amerikaifutball-
klub jainak két éve elindult 
együttműködése, együtt lépnek 
pályára a steelersesek és a rene-
gadesesek. A Steelers név pedig 
visszatér a Hungarian Football 
League (HFL) mezőnyébe. 

A HFL-ben 2019-ben játszott 
utoljára az Acélcsapat, és mint 
ismeretes, azt megelőző fél év-
tizedes extraligás szereplését a 
2016-os bajnoki elsőség, majd 
azt követő két ezüstérmes sze-
zon koronázta meg. A legutóbbi 
két esztendő kimaradt, a 2021-
es másodosztályú bajnoki cím 
azonban ismét arra predeszti-
nálta az egyesületet, hogy a fel-
ső osztályba nevezzen. Öt csapat 
szerepel itt: a Miskolc Steelers 
mellett a Budapest Wolves, a 
Budapest Cowbells, a Fehérvár 
Enthroners és a Győr Sharks.

Utóbbi lesz a borsodiak első 
ellenfele. Ez a szezon második 

HFL-es találkozója, miután már 
az előző hétvégén lejátszották a 
Koronázók és Kolomposok der-
bijét. (Fehérvár Enthroners – 
Budapest Cowbells 47-18)

A győri Cápák tehát vasár-
nap Miskolcra érkeznek, még-
hozzá az egyetemi pályára. 
Ugyanoda, ahol steelersesek-
kel kiegészítve már egy győztes 
meccsen túl van a Renegades: 

a másik miskolci csapat április 
3-án lejátszotta nyitótalálkozó-
ját a Divízió 2-ben, amelyen 38-
6-ra győzött a Wolverines ellen. 
(A harmadosztályban folytatás: 
30-án a Rebels Oldboys vendé-
geként a fővárosban.)

A Veolia HFL 2022-es kiírá-
sa szerint a csapatok négy alap-
szakasz-mérkőzést játszanak, 
egy csoportban. A kialakult 

sorrend nyomán az elődön-
tőkben az első helyezett fo-
gadja a negyediket, a második 
a harmadikat. A két elődöntő 
győztese játssza a Hungarian 
Bowlt, a nagydöntőt, a menet-
rend szerint július 16-án.

De mit tudhatunk előzete-
sen a tavaly a másodosztály-
ban rendkívül sikeresen sze-
replő, de két év kihagyás után a 

HFL-ben mégiscsak újoncnak 
tekinthető Acélcsapatról?

A Győrrel megmérkőző gár-
da irányítója várhatóan tovább-
ra is a magyar válogatott Jordán 
László, azaz Vasyl Yordan. A 
támadókat segíti majd két ka-
nadai idegenlégiós: Elijah Fera 
running back poszton és Car-
son Ouellette, aki wide receiver. 
És a napokban jelentették be 
Mitchell Kootstra érkezését. Az 
offense-t – és egyúttal az egész 
csapatot – az újonnan szerződ-
tetett head  coach, Tim Bishop 
fogja vezényelni. Korábbi szak-
mai karrierje az Egyesült Álla-
mokon túl a lengyel első osz-
tályba, illetve a németországi 
GFL-be vitte el.                        MN

Miskolc Steelers: üdv újra, HFL!

Nekimennek a HFL-nek az Acélosok. Fotó: Juhász Ákos

ELKÉPESZTŐ IZGALMAK. Gyakorlatilag a sírból, az utolsó másodpercekben hozta vissza a szerda 
esti rájátszásmérkőzést a DVTK női kosárlabdacsapata. Hazai pályán fogadták a PEAC együttesét, 
hátrányban, hiszen a két nyert meccsig tartó párharc első összecsapását a pécsiek nyerték meg. 
Most azonban, elképesztő izgalmakat követően sikerült egalizálni az állást – 58:57-re nyertek Völgyi 
Péter tanítványai, így a harmadik hely sorsa vasárnap dől el Pécsett. A piros-fehérek vezetőedzője 
szerint mindkét csapat nyerhetett volna, végül egylabdás mérkőzés kerekedett a találkozóból. Völgyi 
Péter hasonlóan kemény mérkőzésre számít vasárnap is. Fotó: Horváth Csongor

Gól- és pontínségben

A kiváló sportolók példaképek diáktársaik számára. Fotó: Horváth Csongor
Kellenek a gólok Molnáréktól. Fotó: Juhász Ákos

A Steelers további me-
netrendje: 
május 21.: Miskolc Steel-
ers – Budapest Cowbells*
június 11.: Miskolc Steel-
ers – Budapest Wolves
június 18.: Fehérvár Enth-
roners – Miskolc Steelers
(*május 21-én felcserélő-
dött a pályaválasztói jog a 
felek között)



hirdetés 2022. április 23. 
16. hét | XIX. évfolyam 16. szám10 Miskolci Napló

Az akció érvényes: 2022. 04. 23-tól 2022. 04. 29-ig 
Palmolive szappan, 90 g, 1655,55/kg 199 Ft 149 Ft
Amodent fogkrém, 100 ml, 2590/l 329 Ft 259 Ft
Palmolive tusfürdő, 250 ml, 1596/l 529 Ft 399 Ft
Perla kéztörlő, 1 tekercs, 499/tekercs 599 Ft 499 Ft
Cif súroló, 500 ml, 1098 Ft/l 599 Ft 549 Ft
Silan öblítő, 800-925 ml, 748,75-647,56 Ft/l 659 Ft 599 Ft
Jar mosogató, 900 ml, 776,66 Ft/l 799 Ft 699 Ft
Well Done mosógél, 1,5 l, 465,99 Ft/l 899 Ft 699 Ft
Pronto bútorápoló, ae., 250 ml, 3596 Ft/l 1099 Ft 899 Ft
Vanessa WC-papír, 24 tekercs, 60,73 Ft/tekercs 1699 Ft 1449 Ft
Coccolino mosógél, 1,2 l, 1249,16 Ft/l 1799 Ft 1499 Ft
Zorka magasfényű zománcfesték, 0,7 l, 2569,99 Ft/l 2499 Ft 1799 Ft
Lazurán 3in1, aqua, 0,75 l, 5331,9 Ft/l 4899 Ft 3999 Ft
Héra Prémium színes falfesték, 2,5 l, 2399,6 Ft/l 7199 Ft 5999 Ft
Héra beltéri falfesték, 15 l (fehér), 599,93 Ft/l 11 999 Ft 8999 Ft
Héra Prémium színes falfesték, 5 l, 1939,8 Ft/l 12 499 Ft 9699 Ft

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

KEDVES KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK!
Közeleg a nyári vakáció időszaka. Tudjuk, hogy az érettségi egyik feltétele az 50 óra 

közösségi szolgálat teljesítése. A Miskolci Német Nemzetiségi Önkormányzat a Mis-
kolci Önkormányzati Rendészettel együttműködve, a kialakult hagyományoknak megfe-
lelően, a STUDENT POLICE programmal a nyelvet beszélő diákok részére megoldási 
lehetőséget biztosít.  

Lehetőséget nyújtunk arra, hogy a nyári vakáció alatt az önkormányzati rendészettel 
közösen a diákok, a város idegenforgalmilag frekventált pontjain, kulturált megjelené-
sükkel és nyelvismeretükkel segítségükre legyenek a rászorult külföldi turistáknak.  

Kérjük, hogy a részletek tisztázása érdekében az érdeklődők keressék az iskolájukon 
keresztül a nemzetiségi önkormányzatunkat.   

Üdvözlettel: dr. Lange László elnök
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

ÁPRILIS 25., hétfő 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 Miskolci Nap-
ló (riportmagazin) (12) 19:00 Miskolc 

Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 

19:25 Kilátó (közéleti magazin) (12) 
20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjá-

rás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 

Képújság (12)

ÁPRILIS 26., 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 

Időjárás-jelentés (12) 19:25 Szemtanú 
(bűnügyi magazin) (12) 20:00 Miskolc 

Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 

20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)

ÁPRILIS 27., 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) (12) 19:00 Mis-

kolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés 

(12) 19:25 Kilátó (közéleti magazin) 
(12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Idő-

járás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 

Képújság (12)

ÁPRILIS 28., csütörtök 06:00 Az előző 

esti adás ismétlése (12) 09:00 Közgyű-
lés (12) 18:00 Miskolc Ma (híradó) 
(12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 
Promenád (kulturális magazin) (12) 

19:00 Miskolc Ma ism. 

(12) 19:15 Időjárás-je-

lentés (12) 19:25 Ka-
TedRa (diákmagazin) (12) 20:00 Mis-

kolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés 

(12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)

ÁPRILIS 29., péntek 06:00 Az előző esti 

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

18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 

Időjárás-jelentés (12) 18:25 Suhanj ve-

lem! ism. (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 

19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kilátó 
(közéleti magazin) (12) 20:00 Miskolc 

Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 

20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)

ÁPRILIS 30., szombat 06:00 Az előző esti 

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

18:00 Krónika (12) 18:15 Időjárás-jelen-

tés (12) 18:25 Kilátó (közéleti magazin)  

ism. (12) 19:00 Krónika ism. (12) 19:15 

Időjárás-jelentés (12) 19:25 KaTedRa ism. 

(12) 20:00 Krónika ism. (12) 20:15 Időjá-

rás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 

Képújság (12)

MÁJUS 1., vasárnap 06:00 Az előző esti 

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

16:00 Hívőszó (12) 18:00 Krónika (12) 
18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Kilátó 

(közéleti magazin) ism. (12) 19:00 Króni-

ka ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 

19:25 Szemtanú (riportmagazin) ism. (12) 

20:00 Krónika ism. (12) 20:15 Időjárás-je-

lentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képúj-

ság (12)

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

ÁPRILIS 23., szombat
8:30 Túra a föld világnapjának tiszteleté-

re, információ: mvsctura.hu
9:00 Legendák a Levegőben - Reptér-

búcsúztató, utolsó családi sétarepü-
lő és hétvége és gyermeknap, miskol-
ci repülőtér

10:00-18:00 Játékkatona-kiállítás, Vörös-
marty Művelődési Ház

15:00 DVTK-ETO Fc Győr, labdarúgó-mér-
kőzés, női NB I. 17. forduló, DVTK Edző-
központ

15:00 10 éves a Borsodi Moly Klub, József 
Attila Könyvtár

20:00 Jazzékiel-, Run Over Dogs-koncert, 
Helynekem

ÁPRILIS 24., vasárnap
9:00 Legendák a Levegőben - Reptér-

búcsúztató, utolsó családi sétarepü-
lő és hétvége és gyermeknap, miskol-
ci repülőtér

10:30 Miska Macska bábelőadás, Csodam-
alom Bábszínház

19:00 Bartók Tavasz - Maxim Vengerov 
(hegedű) és a Pannon Filharmoniku-
sok koncertje, Művészetek Háza

17:00 DVTK-Szentlőrinc, labdarúgó-mérkő-
zés, NB II. 34. forduló, DVTK Stadion

ÁPRILIS 25., hétfő
13:30 Mesék a dobozból, József Atti-

la Könyvtár
16:00 Gyógyító gombák, előadó: Pászk Nor-

bert egyetemi mestertanár, Ifiház
17:00 Német klub, Szabó Lőrinc Idegennyel-

vi Könyvtár
19:00 Yamaha bérlet 3., a Miskolci Szim-

fonikus Zenekar koncertje, Művésze-
tek Háza

ÁPRILIS 26., kedd
10:00 Baba-mama klub, Tompa Mihály 

Könyvtár
15:00 Angol klub, Szabó Lőrinc Idegennyel-

vi Könyvtár
16:00 Határtalan kalandozás papírszín-

házzal a mesék birodalmában, Petőfi 
Sándor Könyvtár

19:30 Bartók Tavasz - Igudesman & Joo - 
Play it Again, Művészetek Háza

ÁPRILIS 27., szerda
16:00 Mutatom, csináld utánam! – Kéz-

műves délután, Petőfi Sándor Könyvtár
16:00 Színezőklub, Móra Ferenc Könyvtár

ÁPRILIS 28., csütörtök
15:00 Könyvvarázs olvasóklub, Tompa Mi-

hály Könyvtár
16:30 7Próba társasjátékklub, József Atti-

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

nyelvi Könyvtár

ÁPRILIS 29., péntek
10:00 Tökmag baba-mama klub, Petőfi 

Sándor Könyvtár
14:00 Társasjáték-kaszinó, Petőfi Sándor 

Könyvtár
16:00 Simigné Fenyő Sarolta Életünk és 

a színek című kötetének bemutatója, 
Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár

16:00 Fonaltündérek klubja, Petőfi Sán-
dor Könyvtár

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

17:00 Táncház a Számadó Zenekarral, 
Görömbölyi Művelődési Ház

19:00 Keresztes Ildikó „Egy darab a szí-
vemből”-koncert, vendég Oláh Ibolya, 
Művészetek Háza

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

ÁPRILIS 30., szombat
7:00 Túra a Szalonnai hegységben, infor-

máció: mvsctura.hu
9:00 MVSC/MHTE közös túra, információ: 

mvsctura.hu
10:00 Papagájkiállítás, Vörösmarty Mihály 

Művelődési Ház
19:00 Abe Burrows: Kaktuszvirág – vígjá-

ték, Orlai Produkció, Művészetek Háza

MÁJUS 1., vasárnap
10:00 Papagájkiállítás, Vörösmarty Mihály 

Művelődési Ház
10:00 Miskolci nosztalgiamajális, Majá-

lis park

PROGRAMAJÁNLÓ 

• Művészetek Háza, Uránia-terem: ÁP-
RILIS 21-27., csütörtök-szerda: 17:30 Ka-
tonafeleségek (kivéve 23-án), 20:00 Ro-
hammentő | ÁPRILIS 23., szombat 17:00 
Seventeen: Power Of Love: The Movie | 
ÁPRILIS 24., vasárnap 14:00 Vegyél el | 
ÁPRILIS 28. – MÁJUS 4., csütörtök-szer-
da: 15:30 Oltári tévedések, 20:00 Az el-
veszett város | ÁPRILIS 28-30., csütör-
tök-szombat és május 2-3., hétfő-kedd: 
17:30 Legendás állatok és megfigyelé-
sük – Dumbledore titkai | MÁJUS 1. va-
sárnap és 4. szerda: 17:30 Prince and the 
Revolution

• Művészetek Háza, Béke-terem: ÁP-
RILIS 21-27., csütörtök-szerda, napon-
ta: 16:00 Hol van Anne Frank?, 18:00 Da-

lai Láma – Egy felemelő történet, 19:45 
Minden mindenhol mindenkor | ÁPRILIS 
28. – MÁJUS 4., csütörtök-szerda: 16:00 
Mindenki utálja Johant 18:00 Downton 
Abbey: Egy új korszak 20:15 Ahol a nap 
felkel Párizsban

• Cinema City: ÁPRILIS 21-27., csütör-
tök-szerda, naponta több időpontban – 
Arany | A rosszfiúk | Az elveszett város, 
Batman | Clifford, a nagy piros kutya (csak 
hétvégén) | Encanto (csak hétvégén) | Halál 
a Níluson | Hol van Anne Frank? | Kato-
nadolog | Legendás állatok: Dumbledore 
titkai | Minden, mindenhol, mindenkor | 
Morbius | Nyuszi suli – A Húsvét mentőak-
ció | Pirula Panda | Rohammentő | Sonic, a 
sündisznó 2 | Uncharted

MOZIMŰSOR

ÁPRILIS 23., szombat 15:00 Horizont 
táncfesztivál – Kuflik és a nagy tánc-
előadás, táncelőadás gyerekeknek, Csar-
nok | 19:00 A Mester és Margarita, Se-
bestyén Mihály-bérlet, Nagyszínház | 20:00 
Horizont táncfesztivál – Intime, tánc-
előadás, Kamara

ÁPRILIS 26., kedd 18:00 A Mester és 
Margarita, Fráter ifj. bérlet, Nagyszín-
ház | 19:00 Tartuffe, bérletszünet, Kama-
ra | 19:00 Dixie Klub – Miskolc Dixieland 
Band, Játékszín

ÁPRILIS 27., szerda 19:00 Kasimir és Ka-
roline, Csapó János-bérlet, Kamara | 19:00 
Gólyakalifa, Játékszín

ÁPRILIS 28., csütörtök 17:00 Egy óra versek 
közt a színház művészei társaságában, Já-
tékszín | 19:00 Bartók Tavasz: Vasarely-etű-
dök, a Pécsi Balett előadása, Nagyszínház | 19:00 
Kasimir és Karoline, bérletszünet, Kamara

ÁPRILIS 29., péntek 19:00 Producerek, 
Nagyszínház | 19:00 Tóték, Kamara

ÁPRILIS 30., szombat 19:00 Hegedűs a 
háztetőn, bérletszünet, Nagyszínház

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
április 24-én, vasárnap 16 
órától a selyemréti római 
katolikus templomból 
közvetítenek. Az Isteni 
irgalmasság vasárnap-
ján szentmisét mutat be: 
Skublics Máté plébániai 
kormányzó.

Az adventista egyház 
szervezésében Végidei pró-
fécia-magyarázatok a Bib-
lia fényében című előadás-
sorozat indul. A negyedik 
alkalommal, április 23-án, 
délután három órától Tóth 
László tart előadást Álhí-
rek vagy valóság? címmel a 
Weid lich udvarban.

Április 24-én az Isteni ir-
galmasság vasárnapja lesz. 
Az ünnepi szentmiséken 
búzaszentelést tartanak a 
templomokban a jó termé-
sért imádkozva.

HARANG-HÍREK

Jótékonysági gyűjtési 
akciót és vakvezetőku-
tya-show-t rendez az Első 
Miskolci Lions Klub és a 
Baráthegyi Vakvezető Ku-
tya Iskola szombaton.

A vakvezető kutyák vi-
lágnapja alkalmából szer-
vez jótékonysági gyűjtést és 
vakvezetőkutya-show-t áp-
rilis 23-án, szombaton 10:00 
és 16:00 között a Szentpéte-
ri kapui Tesco hipermarket-
ben a Fressnapf üzleténél az 
Első Miskolci Lions Klub 
és a Baráthegyi Vakvezető 

Kutya Iskola. A jótékony-
sági akció a vakvezető ku-
tyák miskolci képzésének 
támogatását szolgálja. A 
program során az arra járó 
érdeklődők kipróbálhatják 
majd, hogy milyen lefedett 
szemmel vakvezető kutyá-
val közlekedni, emellett lá-
tássérült önkéntesek meg-
mutatják a  Braille-írást. Az 
adományozók a bolt bejá-
ratánál adhatják le adomá-
nyaikat. Elsősorban száraz 
tápot, jutalomfalatokat, rá-
gókákat, labradornak szánt 
pórázokat várnak.

Amikor ők látnak 
helyettünk 

Hirdetés

Az előttünk álló hétvégén a 
Legendák a Levegőben uta-
zóprodukció érkezik Mis-
kolcra, április 29-én és 30-án 
pedig a Borsod Megyei Re-
pülő Klub tarja meg hivata-
los zárórendezvényét.

Reptérbúcsúztató utolsó csa-
ládi sétarepülő hétvége és gyer-
meknap címmel rendeznek 
színes programot április 23-án 
és 24-én a miskolci repülőté-
ren. A rendezvény nevéből is 
adódik, hogy az ebben a for-
mában és ezen a helyen az utol-
só lesz, hiszen amint az ismert, 
a miskolci repülőtér 91 év után 
a jelenlegi helyén megszűnik, 
május 1-jétől már csak a légi-
mentés zajlik majd a területről.

A hétvégi programra a szer-
vezők sok-sok meglepetést, ven-
dégeket, játékokat és természe-
tesen sétarepüléseket ígérnek. 
Mint írják, most még utoljára 
bárki felszállhat innen Cess-
nával, Paiperrel, siklóernyővel, 

kipróbálhatja az Autogirót, re-
pülhet sárkányrepülővel, sőt 
lesz helikopter is. A rendezvény 
látogatása térítésmentes.

Bistei Viktor, a Borsod Me-
gyei Repülő Klub vezetője 
kiemelte, ezt követően ápri-

lis 29-én, pénteken és 30-án, 
szombaton is programmal 
várják az érdeklődőket, ez lesz 
a kilencvenéves miskolci rep-
tér zárórendezvénye. A klub 
az utolsó két napon egyebek 
mellett légi bemutatókkal, 

műrepüléssel és ejtőernyős 
ugrással is készül, a végleges 
programterv a napokban áll 
össze, így a pontos részletek-
ről a szervezet vezetője később 
ígért tájékoztatást.

TAJTHY ÁKOS

Búcsúznak a repülőtértől

A szervezők sétarepüléseket ígérnek. Fotó: Mocsári László

Az érdeklődők kipróbálhatják, hogy milyen lefedett szemmel, 
vakvezető kutyával közlekedni
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A föld napja alkalmából rendeztek 
változatos programokat pénteken 

a Szent István téren, melyek kö-
zéppontjában idén is a környezet-
tudatosság állt. A rendezvényt civil 
és állami szervezetekkel összefog-

va szervezte meg a város. A legki-
sebbeket kukásautóval és tűzol-
tókocsival, a nagyobbakat pedig 

társasjátékokkal és versenyekkel 
is várták. – A föld napja kezdemé-
nyezés 1970-ben indult Ameriká-

ból, és hazánk már az elsők között 
csatlakozott hozzá. Legfontosabb 

célja az ökológiai válságra való 
figyelemfelhívás, illetve az, hogy 

elmondjuk: mindannyian tehetünk 
annak érdekében, hogy a Föld él-
hető maradjon, és megmaradjon 
a következő generációk számára 

– fogalmazott Márton Ádám, a 
HungAiry Life Projekt projektme-

nedzsere, a program egyik szerve-
zője. Fotó: Juhász Ákos

Középpontban  
a környezet- 
tudatosság

Gazdikereső
Ezen a héten Plútót (5848), 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: Lyukóvölgy
Fajta: keverék
Kor: 2-2,5 év
Neme: kan
Szín: világosbarna
Súlya: 29,10 kg
Magasság: 50 cm

Nagyobb testű fiatal kan, 
aki nincs tisztában a méretei
vel, igazi nyakigláb. Szelebur
di, nagyon kedves, életre való 
eb. Szukákkal szoktatható, de 
inkább egyedüli kedvencnek 
ajánlott.

Hirdetés

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. 
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Akkor és most. Régi és új felvételünkön a Zenepalota és a 
Hunyadi utca közötti terület látható. A fekete-fehér felvétel 
forrásaink szerint 1979-ben készült, ekkor bontották le a Ze-
nepalota és a Hunyadi utca 13. közötti épületeket, mégpedig 
útépítésre hivatkozva. A területen később hosszú ideig parkoló 
működött, egészen a Dayka Gábor utca bővítéséig, ekkor épült 
meg a jelenlegi, Petőfi utcára átvezető híd. A tervek szerint a 
Dayka utca folytatásaként – további házak bontásával – egy 
új út jönne létre a Meggyesalja utcáig. A régi fotón a Zenepa-
lotának csak a tűzfala látszik, az északi homlokzatot a 2009-
2011 közötti teljes felújítás idején készítették el. A Hunyadi 13. 
alatti épület eredetileg a Magyar Jövő Lapkiadó székházának 
épült 1927-ben, Árva Pál tervei alapján. A Magyar Jövő 1944-es 
betiltásáig itt működött. Az épületet később államosították, és 
a Miskolci Ingatlankezelő Vállalat lakásokat alakított ki benne. 
(Tajthy Ákos szövege, Juhász Ákos fotója, a régi felvétel forrá-
sa: Miskolc a Múltban/Kerényi László)

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk cí-
mére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: „Mindenkit 
érhet jogeset”. E-mail: info@mikom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. 
Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Sudoku

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

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

TERJESZTÉSSEL  
KAPCSOLATOS  
VISSZAJELZÉS
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