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Miskolc napját ünnepeltük!
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Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban – térítésmentes
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Ünnepi közgyűlés keretében
adták át május 11-én, Miskolc
napján a város elismeréseit.
A díszpolgári kitüntető címet
ebben az évben Kocziszky
György mérnök-közgazdász, egyetemi tanárnak és Szilágyi István
Leventének, a városi
közlekedési vállalat
korábbi elnökigazgatójának
ítélték oda.
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A kitűnő hangulat és az egyedi, gasztronómiai élmények rengeteg miskolcit vonzottak az avasi pincékhez, az ötödik alkalommal megrendezett Avasi Borangoláson.

„A miskolciak szívesen nyitják meg
pincéiket és szívüket egyaránt”
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Ünnepi közgyűlés a színházban – átadták
a város elismeréseit
Idén is ünnepi közgyűlés keretében
adták át Miskolc napján a város elismeréseit, a Miskolci Nemzeti Színházban.
– Május 11-e Miskolcnak ugyanolyan
jelentőségű ünnep, mint az országnak
a nemzeti ünnepei – hangoztatta Kriza
Ákos polgármester ünnepi beszédében.
– A május mindig reményt kelt, ez a hónap kicsit önmagában is megszépít mindent. Ekkor érezzük úgy először a hosszú
tél után, hogy végre igazán napsütéshez
és lágy szellőjű levegőhöz jutunk a borongós hideg idők után. Valahogy így
van ez Miskolccal is, mert hosszú, borongós, hideg időket élt meg. Ma annak
örülök és azért reménytelibb a mostani
május, mert nem mi, politikusok, hanem
Önök mondják, hogy jó Miskolcon élni.
Jó miskolcinak lenni! – emelte ki Miskolc
polgármestere.
Kriza Ákos emlékeztetett, a miskolci
Borangolás alkalmával tele volt az avasi
pincesor. Ugyanez elmondható a főutcán található éttermekről is, amelyeknek a tulajdonosok szerint folyamatosan növekszik a forgalmuk. Hiszen ha
vannak munkahelyek a városban, akkor egyre többen engedhetik meg maguknak, hogy betérjenek a vendéglők-

be egy finom ebédre vagy vacsorára. A
kerékpárosok arról beszélnek, mennyivel jobb az új CNG buszok után haladni, hiszen alig van kipufogógázuk. És ez
nemcsak a bicikliseknek jó, hanem az
egész városnak.
– Mindemellett a fiataljaink és
nyugdíjasaink már biztonságosabban járhatnak-kelhetnek a városban.
Rendőreink és rendészeink riasztáskor rövid idő alatt bárhová odaérnek –
hangsúlyozta a városvezető. – És igen,
a nyugdíjasok is azt mondják: érzik a
város megbecsülését, hogy nem hiába
dolgoztak Miskolcért. Az elmúlt években valódi közösséggé váltak, ismerik
egymást koncertről, főzőversenyről,
színházból.
A Diósgyőri várba, Lillafüredre vagy
Miskolctapolcára látogató turisták bejegyzései ugyancsak a város fejlődéséről árulkodnak. – Egy polgármesternek
nem kell ennél jobb visszajelzés a munkájáról, mindez elég motivációt jelent
a jövőre nézve is – hangsúlyozta Kriza
Ákos.
A díjazottakról szólva a polgármester
úgy fogalmazott: Miskolcon nagyon sokan vannak, akik példaképek lehetnek,
akik kiemelkednek a sokaságból, utat
mutatva mindenkinek, aki hajlandó

a tekintetét kicsit feljebb emelni a napi
rutinból. Ma is születnek maradandó,
jövőformáló dolgok Miskolcon. Csak
nehezebb őket észrevenni. A mi korunk
nem a hídembereké, nem a monumentális épületekben mérjük az eredményeket. De attól még a különleges emberek
és munkáik itt vannak közöttünk.
Ennek a városnak sok emblematikus eleme van. Helyei, épületei és személyei. Utóbbiak közül egy párat idén
is kiemelnek és a közösség háláját fejezik ki irányukban. Van köztük tudós,
mérnök, tanár, újságíró, orvos, zenész,
rendező, építész, képzőművész, védőnő,
sportoló. Mindenkinek a munkája fontos és mindenki hozzátehet a város épüléséhez – hangsúlyozta Kriza Ákos, aki
köszöntötte a díjazottakat és jó egészséget, sok erőt, rendíthetetlen hitet kívánt
további munkájukhoz.

Miskolc Város Díszpolgára: Kocziszky György
Mérnök, közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának, továbbá számos bizottság, testület tagja vagy elnöke.
Kocziszky György a Miskolci Egyetemen végzett,
itt szerzett közgazdasági kandidátusi fokozatot
1984-ben, tíz évvel később habilitált az egyetemen,
amelynek rektorhelyettese volt hat évig, 2006-2014
között a Gazdaságtudományi Kar dékáni feladatait látta el. Jelenleg a Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet tanára. Fő kutatási területei
az európai integráció gazdaságtana, a regionális gazdaságtan és a növekedés- és fejlődéselméletek.
Budapesten nőtt fel, ennek ellenére miskolcinak is tartja
magát, hiszen már fél évszázada, elsőéves egyetemista kora
óta, előbb kollégistaként, majd állandó lakosaként városunk lakója (is). Az ifjúság maradandó élményei erős szállal kötik ide.
Kocziszky György a közgazdász szakma tekintélyes tagja, itthon és határainkon túl is jegyzett szakember. Tudo-

mányos teljesítményét jelzi a magyar és idegen
nyelven megjelent közel 100 könyve, könyvfejezete. Bár számos egyetem vendégprofesszora volt
már szerte a világon, Kolozsvártól Indiáig, hűségesen ragaszkodik Miskolchoz. Számos egyetemi és
hazai, valamint nemzetközi szervezet kitüntetése
(pl. az Ukrán Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagsága, az Osztrák Köztársaság nagykeresztje)
mellett 2014-ben a városban kifejtett szakmai és közéleti
munkásságáért a miskolci keresztény értelmiségiek civil
díját, a Kartal-Veczán-díjat is kiérdemelte. Munkával és
odafigyeléssel szűkebb pátriája, Miskolc ügyeit soha nem
téveszti szem elől. Hosszú ideje szolgálja a miskolci és országos evangélikus közéletet. Amikor a Kossuth Lajos
Gimnáziumot – Veczán Pál esperes kezdeményezésére –
15 évvel ezelőtt Miskolc városa az evangélikus egyháznak
átadta, Veczán Pál és most már az iskola mellé állt, ebben
a feladatban is: segített a Miskolcon újrainduló evangélikus
oktatás anyagi, technikai feltételeinek megteremtésében.

Miskolc Város Díszpolgára: Szilágyi István Levente

Szilágyi István Levente valamikor kezdő mérnökként lépett be a Miskolci Közlekedési Vállalat kapuján. Akkor még ő sem gondolta, hogy
több mint három és fél évtizedet tölt itt és a cég
első számú vezetője lesz. A Földes Ferenc Gimnáziumban elsősorban a matematika tartozott
a kedvenc tárgyai közé, így szinte törvényszerű
volt, hogy érettségi után a Miskolci Nehézipari
Műszaki Egyetemen folytatta tanulmányait. Gépgyártás-technológus szakon végzett és gépészmérnöki diplomát szerzett 1967-ben. Üzemmérnökként kezdett dolgozni első munkahelyén, majd hamarosan beruházási és
műszaki-fejlesztési csoportvezető lett. Pár évvel később
a Beruházási és Műszaki-fejlesztési Osztály vezetésével
bízták meg. A Közgazdaság-Tudományi Egyetem mérnök-közgazdász szakán 1974-ben közgazdász-mérnök
oklevelet szerzett. 1974-ben kinevezték a Fejlesztési és
Üzemfenntartási Osztály élére, majd 1977. június 1-jétől
ő lett a vállalat forgalmi főosztályvezetője. Miután ilyen
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irányú szakképesítéssel nem rendelkezett, beiratkozott a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karára, ahol a közúti–forgalomszervezési szakmérnöki végzettséget is megszerezte.
Miskolc város tömegközlekedésének irányítása,
szervezése, fejlesztése, ellenőrzése lett a feladata,
közel másfél évtizeden át. 1991-ben pályázat útján a vállalat igazgatója lett. Amikor a Miskolci Közlekedési Vállalat 1994-ben Rt.-vé alakult, őt bízták meg az elnök-igazgatói poszt betöltésével, majd ezt a
megbízatást 1999-ben újabb öt évre meghosszabbították.
Mindig aktív közéleti tevékenységet folytatott, jelenleg is
a Tetemvári Református Egyházközség főgondnoka, a Jókai Általános Iskola tanácsának, a Regionális Civil Központi Alapítványnak és a BOKIK Etikai Bizottságának
az elnöke. 1975 óta részt vesz a Közlekedéstudományi
Egyesület Megyei Szervezetének munkájában, korábban
a szervezet titkára volt, most társelnöke. Tagja a karitatív tevékenységéről városszerte közismert Lions Klubnak.

Miskolc város 2016-os díjazottjai
Díszpolgár
Kocziszky György, a városban kifejtett szakmai és
közéleti munkásságáért.
Szilágyi István Levente, szakmai pályafutásáért
és közéleti tevékenységéért.
Pro Urbe
Dobos Zsolt Károly, emberi kvalitásaiért, hitelességéért, magas színvonalon végzett oktató- nevelő
munkájáért.
Gonda Géza, elismert szakmai és közéleti tevékenységéért.
Koós János, aki a zenei pályafutásának elindító és
meghatározó városaként tekint Miskolcra.
Tóth György, mint a város egyik legsikeresebb vállalkozásának vezetője és egyik fontos munkáltatója.
Gálffy Ignác-életműdíj
Vojcsik Ferenc, születésének 60. évében, életútja és
sporteredményei alapján.
Herman Ottó Tudományos Díj
Prugberger Tamás, hazai és nemzetközi tudományos és oktatói, valamint országos és miskolci közéleti tevékenységéért.
Szemere Bertalan Közéleti Díj
Társy József, a város érdekében végzett közéleti tevékenységéért.
Szabó Lőrinc Irodalmi Díj
Pallai Károly Sándor irodalomtörténész, költő,
műfordító és szerkesztő irodalmi munkásságáért.
Kondor Béla Díj
Raffai Kinga, szakmai életútja elismeréséül.
Reményi Ede Zenei Díj
Weszprémy Ilona, aki a miskolci zenei oktatás
egyik megalapítója és meghatározó személyisége
volt (posztumusz).
Déryné Színházi Díj
Szabó Máté, sokoldalú, színvonalas és országosan
elismert színházi tevékenységéért.
Miskolc Építészeti
Alkotói Díja
Molnár Gábor, energiatakarékos és környezetbarát
megoldásokat alkalmazó építészeti munkája elismeréseként.
Bizony Ákos Kitüntető Jogi Díj
Bajáky Gábor kimagasló és elismert ügyvédi munkájáért.
Benkő Sámuel-Díj
Kiss Edina védőnő egészségügyi prevenciós tevékenységért, a méhnyakrák megelőzését szolgáló szűrőprogramba való aktív, példaértékű bekapcsolódásáért.
Simkó Róbert, elhivatott, példaértékű, lelkiismeretesen végzett gyermekgyógyászati munkájáért.

Pedagógiai Díj
Csekéné Altrichter Judit, magas szinten, a sérült
gyermekek fejlesztése érdekében végzett szakmai tevékenységéért, példaértékű emberi magatartásáért.
Csonka Lászlóné, lelkiismeretes, keresztény emberi
értékeket hordozó oktatói-nevelői tevékenységéért.
Gondol Gyuláné, szakmai pályafutásáért és kimagasló pedagógiai tevékenységéért.
Miskolc Turizmusáért Díj
Az Avalon Park, mint komplex, egyedülálló, turisztikai attrakció, a régió meghatározó turisztikai létesítménye.
Az Év Sportolója Díj
Az Aluinvent DVTK Miskolc női kosárlabda csapat,
kiemelkedő sporteredményei alapján.
Czank Tímea női kosárlabdázó, kimagasló sportteljesítménye alapján.
Csóka Nándor eddigi országos és nemzetközi sportversenyeken elért eredményei alapján.
Miskolc Város Sportjáért Díj
Gutman József, a városban végzett versenyzői és
sportedzői tevékenységéért.
Az Év Civil Szervezete Díj
A Diósgyőri Kocsis Pál Kertbarát Kör megalakulásának 100. évfordulója alkalmából, a kertbarát mozgalom egyik elindítójaként.
Pro Minoritate Díj
Bárány Péter, a Bükkszentlászlón élő szlovák kisebbség érdekében végzett, példás tevékenységéért.
Nívódíj
Hidvégi Attila, kimagasló sportedzői tevékenységéért.
Jobbágy Bertalan lelkipásztori tevékenységéért,
az idősek, az elesettek támogatásáért, közösségfejlesztő tevékenységéért.
Kalán István a sport területén végzett tevékenységéért, hagyományőrző munkásságáért.
A Mandorla Közművelődési Egyesület, amely
megalakulása óta jelen van, és fontos szerepet tölt be
Miskolc kulturális életében.
A Miskolci Mazsorett Együttes, a hazai és nemzetközi bajnokságokon, versenyeken elért eredményeiért.
Molnár Péter, a MIKOM Kft.-nél elért szakmai eredményei alapján.
Szűcs József Lászlóné, a szociális szférában, az idősellátás területén végzett, elkötelezett munkájáért.
Takács Andrea, szakterülete iránt érzett elhivatottsága és példaértékű munkavégzése elismeréséül.
Szentpáli István Kamarai Díj
Tóth Attila, a Ross Mould Kft. ügyvezető igazgatója.
Geofil Díj
Bőhm József, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának korábbi dékánja.
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„Május 11-e Miskolcnak ugyanolyan
jelentőségű, mint
az országnak a nemzeti ünnepei”

Számos szórakoztató programra
invitálták a miskolciakat május 11én, városunk ünnepén. Délután az
Egressy Béni Fúvószenekar hangolt
az esti koncertekre a Centrumnál,
majd látványos mazsorett-felvonulás indult, a Szent István térig. Itt
először a Magyar Népmese Színház szórakoztatta a kicsiket, majd
a Kiss Kata Zenekar csapott a húrok közé. Ezt követően a miskol-

ci Bíborszél fokozta a hangulatot a
színpadon és a nézőtéren, majd a legendás Karthago együttes nyomott
egy igazi, békebeli rockkoncertet,
Miskolc ünnepére. A kísérőprogramok között sok más mellett szerepelt népművészeti kirakodóvásár,
gasztronómiai – és mesterség-bemutató, a gyermekeknek pedig tudományos játszóház és ügyességi
játszópark.

Néhány díjazottunk Miskolc városáról

Kocziszky György (jobbról) a városban kifejtett szakmai és
közéleti munkásságáért érdemelte ki a Miskolc Város Díszpolgára kitüntető címet. A közgazdász egyetemi tanár meghatónak
és felemelőnek nevezte a pillanatot, amikor átvehette a kitüntetést. Úgy fogalmazott, az ember ilyenkor talán szükségszerűen is az eleire gondol, akiktől adottságokat kapott, de gondol
a teremtőre is, aki megtartotta, hogy megélhesse ezt a napot.
És nyilván arra a közösségre gondol, a családra, az egyetemi
és városi közéletre, akiknek hálával tartozik. „A következő
években megvan a lehetőség, hogy törlesszek”, tette hozzá.
A munkám és az életem igazolása és megkoronázása ez a
díj – fogalmazott Szilágyi István Levente (balról). Az MVK
Zrt. nyugalmazott igazgatója szakmai pályafutása és közéleti
tevékenysége miatt kapta a Miskolc Város Díszpolgára kitüntető címet. Vallja, hogy Isten segítségével mindent, akár a betegséget is le lehet győzni. Mint mondta, minden Miskolchoz köti: ide járt iskolákba, itt szerezte meg a diplomáját és itt is
dolgozott.
Koós Jánost (balról) elmondása szerint nagyon meglepte, hogy
Miskolc város napján PRO URBE kitüntető címet vehetett át Kriza Ákos polgármestertől, de természetesen nagyon jól esett neki az
elismerés. Sokáig élt itt, számos kellemes emlék fűzi a városhoz. Az
énekes, humorista, színművész lapunknak kiemelte: zenei pályafutásának elindító és meghatározó városaként tekint Miskolcra, itt
született meg az elhatározása, hogy klasszikus zenét fog tanulni, s a
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola tanulója lett.
Szabó Máté rendező (jobbról) Déryné Színházi Díjat vehetett át.
A Miskolci Nemzeti Színház művészeti vezetője úgy fogalmazott:
„a város épületek, utcák, bolti eladók, pincérek, tavasszal megszé
pülő tömbházak, sok minden, ami az évek alatt ismerőssé válik. Az
ember képzeletbeli emléktáblákat aggat a különböző szegletekre és észrevétlenül, de valami fontos lesz. Most azonban
észrevehető volt számomra, hogy a város fontosnak tartotta kifejezni: számítok s számítanak rám. Olyan ez, mint gyermekkoromban a Tesz-Vesz város kiadvány volt: lapozgatod, aztán egyszer csak te is benne vagy. Jópofa és egyben jóleső.
Eszembe juttatja, amikor 10 éve először jöttem vonattal, télen, szorongva és fiatalon. Fontos lett a város, talán azért is, mert
ennek a városnak különösen lényeges a színház” – hangoztatta.
A Szemere Bertalan Közéleti Díjjal kitüntetett Társy József (balról) nagy elismerésnek nevezte, ha az a közösség,
amelyben dolgozik, úgy ítéli meg, hogy hasznos, koordinatív és kooperatív munkát végez. A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal kabinetfőnöke rámutatott: ismerve a díj névadójának életútját, a megyében befutott karrierjét és az országos politikai életben betöltött szerepét, nagy
megtiszteltetésnek érzi, hogy ő vehette át a díjat. Szemere
Bertalan példakép lehet minden magyarnak, fűzte hozzá.
„Miskolc számomra a mindent jelenti, történelmi értékeket, pezsgő és minőséget képviselő kultúrát, jó közérzetet, rengeteg barátot és kiteljesedést a szakmai életútban”
– hangoztatta Társy József.
Kimagasló sportteljesítménye elismeréseként Év
Sportolója Díjat vehetett át Czank Tímea. Az idei évben Magyar Kupa győzelmet arató Aluinvent-DVTK
női kosárlabda csapatának kapitánya nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy őt is elismerték. „A mai egy
olyan emlék, amit soha sem fogok elfelejteni”, mondta.
Az élvonalbeli női kosárlabdázó 2013. májusában szerződött a DVTK csapatához. „Miskolc második otthonom lett Budapest után. Nagyon szeretek itt élni, sok
barátot szereztem Miskolcon és nagyon szeretem a diósgyőri csapatokat!” – fogalmazott a sportoló.
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Tavaszi munkák
– rágcsálóirtás,
szúnyogirtás,
növényvédelem

A lánglovagok
mindennapjai – testközelből
Idén is nyílt napot rendezett a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szent Flórián ünnepe alkalmából. Megyénk kilenc hivatásos
tűzoltó-parancsnokságát tekinthették meg belülről az érdeklődők. Megismerkedhettek a tűzoltók mindennapjaival, technikai
eszközeivel, gépjárműveivel, védőfelszereléseivel.
Az igazgatóság által rendezett
nyílt napokon megyeszerte mindig több száz gyermek látogat el a
laktanyákba. – Egy-egy ilyen nyílt
nap több célt is szolgál – mondta
el lapunknak Dojcsák Dávid, a B.A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi

Igazgatóság szóvivője. – Azon túl,
hogy a gyermekek játékos formában, testközelből találkozhatnak a
tűzoltókkal, az ilyen eseményeken
részt vállalunk a fiatalok nevelésében is. Kihangsúlyozzuk számukra a tűzmegelőzés fontosságát és
egyben népszerűsítjük a tűzoltói
hivatást is.
Megtudtuk, a tűzoltókat nemcsak az ilyen „hivatalos” nyílt napokon, hanem más alkalmakkor,
például gyermeknapon is meglátogathatják az érdeklődők. Ha ilyen
látogatáson szeretnének részt venni nagyobb közösségek vagy iskolások, akkor a területileg illetékes
tűzoltó parancsnoksággal kell felvenniük a kapcsolatot.

Folytatódnak Miskolcon a tavasz
jegyében megkezdett munkák. A
takarítás, virágágyások rendbetétele, fa- és cserjepótlás, fűnyírás
mellett megkezdődött a rágcsálóirtás, a növényvédelmi munka és a
szúnyoglárvák irtása – tájékoztatott Pásztor Imre, a Miskolc Holding Zrt. kommunikációs vezetője.
A szúnyoglárvák számának és fejlettségi állapotának felmérése hónapokkal korábban elkezdődött. Az év
eddigi részében nem volt indokolt a
védekezés. A szakemberek ebben az
évben is igyekeznek biológiai lárvairtással érzékelhető szint alatt tartani a szúnyogokat a városban. A
biológiai irtás környezetbarát, így elkerülhető a környezetre káros kémiai védekezés. Az idei szúnyogirtási
szezon első védekezési időszaka május 10-én zárult.
A közterületeken és köztemetőkben található vadgesztenye- és platánfák kártevők és gombabetegségek elleni védelmét évente három
alkalommal szükséges elvégezni. A

Jószolgálati nagykövetet választott
Dobson Tibor (képünkről jobbról), a Magyar Tűzoltó Szövetség
elnöke lett a Baráthegyi Vakvezető Iskola jószolgálati nagykövete.
A Baráthegyi Alapítvány tíz éve segíti a vakokat és gyengénlátókat, hogy
ők is teljes életet élhessenek. – Azért
kértük fel munkánk támogatására
Dobson Tibor urat, mert neki már
volt köze hasonló tevékenységhez. Tu-

Tűz keletkezett május 7-én kora
délután egy társasház harmadik
emeleti erkélyén Miskolc belvárosában, a Corvin utcában. Információink szerint ruhaneműk
gyulladtak meg, majd a tűz átterjedt az épület tetőszerkezetére is.
Az esethez a miskolci, a kazincbarcikai, az encsi és a tiszaújvárosi
hivatásos tűzoltókat is riasztották.
Az oltást megelőzően öt lépcsőházból mintegy hatvan lakót menekítettek ki. A tűz eloltását követően az
egységek eltávolították a veszélyessé
vált tetőszerkezeti elemeket. Dojcsák

vadgesztenyéknél április végén kezdődött el a növényvédelmi permetezés aknázó moly és gombabetegségek
ellen. A munkavégzés ventillátoros
permetezőgéppel történik a késő esti
és hajnali órákban. A platánfák növényvédelmi permetezésére később
kerül sor.
Az enyhe tél kedvezett a kártevőknek, így májusban a város teljes területén megkezdődött a rágcsálók tavaszi főirtása. Ennek során továbbra
is nagy figyelmet fordítanak a szakemberek a lakossági bejelentésekre,
az idegenforgalmi,
belvárosi részekre és
az előfordulás szempontjából jellemző
városrészekre. A felhasznált
irtószert
nagy körültekintéssel és biztonságosan
helyezik ki, főleg a
csator na rendsz erbe és a patkányfészkekbe. Az idei kihelyezéssel érintett
helyszín jelölés: zöld

a Baráthegyi

domásunk szerint tűzoltó dandártábornokként és korábban
fővárosi tűzoltóparancsnokként
ő indította el néhány évvel ezelőtt a tűzoltók korlátozott látási
viszonyok között történő kiképzését is – mondta el Nagy Zoltán,
a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola önkéntese.
A kutyás vezetést a dandártábornok is kipróbálhatta. Dobson

színű festékpont. A többi tavaszi
munka is folytatódik a városban: körülbelül 400 focipályányi területen
nyírják a füvet a Városgazda munkatársai. – A belvárosban és a Győri
kapuban már másodszor nyírunk –
mondta el Pásztor Imre. – Emellett a
Hejő-ligetben, az Avas egyes részein,
valamint a külterjes részeken is megkezdődött a fűnyírás. A virágágyásokat még márciusban elkezdték felfrissíteni, május végére körülbelül
1800 négyzetméter köztéri felületet
díszít majd egynyári növény.

Vakvezető Iskola
Tibor a jószolgálati nagyköveti felkérést azonnal
elfogadta –
mint mondta, a jövőben
k ap c s ol at a i
révén igyekszik majd támogatni az

alapítvány munkáját. – Megkeresem
azokat a lehetőségeket és forrásokat,
amelyekkel sikert és eredményt tudok
elérni a vakvezető kutyák kiképzése
és a látássérültek támogatása érdekében – nyilatkozta a Magyar Tűzoltó
Szövetség elnöke. Az együttműködés
értelmében a Baráthegyi Vakvezető
Alapítvány meghívást kapott a június
4-i rendvédelmi családi napra, ahol a
kutyaiskola is bemutatót tart majd.

gítséget vett igénybe, illetve többen
visszaköltöztek az alsóbb szinteken
lévő lakásaikba.
Az Önkormányzati Rendészet és a
polgárőrök segítettek a helyszín biztosításában, a Városgazda szakemberei
a lehulló cserepeket és kéménymarad-

ványokat takarították el a tűzvizsgálat
után. Az MVK egy külön busszal segítette a mentést. Az ilyenkor szokásos
protokoll szerint pihenőhelyet biztosítottak azoknak, akiknek a mentés és a
tűzoltás idejére el kellett hagyniuk otthonaikat. Fotó: Mocsári L., Végh Cs.

Tűz a belvárosban
Dávid, a B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője
elmondta, a tűz és az oltással járó
vízkár négy lépcsőházat érintett,
személyi sérülés nem történt.
A katasztrófavédelem, a tűzoltóság és a rendőrség szakembereivel
együtt részt vett a helyszíni vizsgálatokban, a károk enyhítésében Alföldi Attila, a városháza közbiztonsági
referense is. Kriza Ákos polgármes-

ter kérésére minden érintett lakónak felajánlották,
hogy az önkormányzat lakhatást és segítséget
biztosít számukra, ha igényik.
Úgy tudjuk, a lakók többsége baráti, családi se-
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Civil nap, borangolás

Több mint ötven civil szervezet mutatkozott be szombaton, az Erzsébet téren, ahol első ízben rendezték
meg a Miskolci Civil Napot. Az V.
Avasi Borangolás ezúttal is rengeteg
jókedvű, szórakozni vágyó embert
vonzott péntek este és szombaton az
avasi pincék környékére.

– Amikor elkezdtük szervezni a civil
napot, abból indultunk ki, hogy minden civil közösség végső soron azért
szerveződik, mert a tagjai szeretnék
egy kicsit befolyásolni és jobbá tenni a
világot. Nem önmagukért jönnek létre az egyesületek és a klubok, hanem
azért, hogy hassanak a környezetükre és a körülöttük lévő térre – mondta
el köszöntőjében Kiss János alpolgármester, a civil nap fővédnöke.
– Ezért döntöttünk úgy, hogy ezen a
napon különösen teret adunk a civileknek – szó szerint és képletesen egyaránt
– hangsúlyozta Kiss János.

Carmen az Avason,
Kékszakáll a Jégcsarnokban
A nagy, látványos előadások és a kamaradarabok
között is lesz jól ismert,
valamint felfedezésre váró
opera – így mindenki találhat ízlésének megfelelő
zeneművet a júniusi Bartók Plusz Operafesztivál
programjában.
A fesztivál hagyományainak sorába tartozik, hogy bemutatják Bartók Béla mindhárom színpadi művét. Olyan
azonban még soha, sehol nem
volt, mint amit a fesztivál második napján, június 11-én
sorra kerülő Bartók-maraton tartogat: a Jégcsarnok lelátóiról, egymás után láthatja
a közönség a két táncművet
–A fából faragott királyfit, A
csodálatos mandarint – és az
operát, A kékszakállú herceg
várát, majd ismét A fából faragott királyfi következik. A
koncepció az emberi élet állomásait és ezeken az állomásokon a szerelemhez fűződő
viszonyunkat szeretné megmutatni. Fiatalon még hiszünk
a mesékben, az igaz szerelemben, várjuk a „királyfit”, majd
a mandarin tüze ég bennünk
és hajt a vágy, a kékszakállú
már csalódott és titkokkal teli.
A fából faragott királyfi második meséje arra keresi a választ,
idős korunkra megtaláljuk-e a
megbékélést, a nyugalmat a

szeretetben. A fiatal sztárokat
– Apáti Bencét és Felméry Lilit – így váltja az érett Harsányi
Attila, majd a Kossuth-díjas
Komlósi Ildikó Juditja és Szabó Bálint hercege következik,
végül a balett doyenjei, Uhrik
Dóra és Lovas Pál zárja a szere-

posztást. Nemcsak a különálló
darabokat összekötő koncepció, de a színpaddá váló küzdőtérre tervezett látványvilág
is megismételhetetlen estét
ígér.
Egy történeti csavarra épül
Leoš Janáček legjobbnak tartott munkája, a Makropulosz-ügy. A nagy operaszínpadokon egyre népszerűbb,
de Magyarországon még
nem játszott darab főhősnője ugyanis már több mint
300 éves, de még szép és fiatal. A gyönyörű dallamokkal,
buja harmóniákkal teli művet június 12-én az a Helikon

Opera hozza el Moszkvából
Miskolcra, amelyik nagyszerű előadásaival már az előző
években belopta magát a fesztivállátogatók szívébe.
Egyedülálló lesz a „Kreatív kapcsolatok” című kamaraopera június 16-ai előadása
is – hiszen ősbemutatóról
van szó. Az előző évekhez
hasonlóan a Bartók Plusz
Operafesztivál és az Budapesti Operettszínház
együtt állít színpadra egy
kortárs operát. BeischerMatyó Tamás darabjának
témája is modern: fura hálóba szerveződő kudarcos
emberi kapcsolatokat tár
elénk.
Bizet Carmenje a műfaj
egyik legismertebb, legnépszerűbb, leglátványosabb
darabja. Ám még így is képes
meglepetést ígérni a fesztivál:
ez lesz ugyanis az Ezrek operája, tehát, különleges helyszíneken láthatjuk az egyes felvonásokat: az Avas Szállónál, az
Avasi-kilátónál. A június 17-ei
teljes előadás helyszíne viszont
egyelőre titok. Az azonban
nem, hogy a szép cigánylány, a
katona és a torreádor tragikus
szerelmi háromszögének történetét Kerényi Miklós Gábor
rendezi, kitűnő szereposztással, Mester Viktória, Molnár
Levente és Hector Lopez Mendoza főszereplésével.
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Az alpolgármester kiemelte: a civilek
egymásra találásának kivételes formája ez a rendezvény, hiszen nem pusztán
bemutatkozási lehetőség, hanem egy
másik civil rendezvénynek az Avasi Borangolásnak is az „első számú beléptető
kapuja”. – Ráadásul az Avasi Borangolás annyira civil, hogy sok esetben nem
is egyesületek, hanem magánszemélyek
kapcsolódnak be a programba, jól mutatva, hogy a miskolciak szívesen nyitják meg pincéiket és szívüket egyaránt.
Az Erzsébet tér és az Avas civiljeinek
köszönhetően Miskolc ma büszke lehet önmagára, úgy, hogy ez a jó érzés, a
város kisebb közösségeiből táplálkozik
– zárta szavait Kiss János.
A borangolókat ezúttal harminc
pincében és tizenhat vendéglátóhelyen
várták, jobbnál jobb borokkal, harapnivalóval, talpalávaló muzsikával. A
kitűnő hangulat és az egyedi, gasztronómiai élmények rengeteg miskolcit
vonzottak az avasi pincékhez.

Fidesz: „Az adócsökkentés
és otthonteremtés
költségvetése”

– Joggal nevezhetjük az
adócsökkentés és az otthonteremtés költségvetésének a 2017. évit – szögezte
le csütörtöki sajtótájékoztatóján Csöbör Katalin
országgyűlési képviselő.
Sebestyén László, a Fidesz
miskolci szervezetének elnöke a helyi fejlesztésekről
szólva úgy fogalmazott:
Miskolc jó irányban halad.
Csöbör Katalin kiemelte,
25 év után először fordult elő,
hogy az államháztartási hiány
bőven az előírt 3 százalék alatt
van. A Gyurcsány-kormány
idején ez 10 százalék volt, akkor az Európai Unió meg is
büntetett minket. Az államadósság szintén fokozatosan
csökken. – A szigorú költségvetési politikának köszönhetően tudunk olyan intézkedéseket hozni, amelyek a magyar

emberek életét segítik – hangsúlyozta a
politikus.
Csöbör Katalin
k i ha ngsú lyoz t a :
miután a személyi
jövedelemadó kulcsa 15 százalékra
csökkent, más területeken folytatódik az adócsökkentés. 2017. január
1-jétől 27 százalék helyett 5
százalék lesz a legfontosabb
élelmiszerekre (tej, baromfi,
tojás) vonatkozó ÁFA. A
sertéshúsért már most is kevesebbet kell fizetni, s 18
százalékra apad az éttermi
szolgáltatásokra és az internet-hozzáférésre vonatkozó
áfakulcs. A családi adókedvezmény havi összege a kétgyermekes családok esetében
2017. januárjától 15 ezer forintra nő gyermekenként. A
költségvetés továbbra is jelentős forrásokat biztosít az
otthonteremtési programra,
melynek legfontosabb elemei
az új és használt lakás vásárlására is felhasználható családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK), az államilag
támogatott kedvezményes
hitel, valamint az áfacsökkentés. 2017-ben folytatódnak az életpálya-programok,

tovább nő a rendvédelmi
dolgozók, a felsőoktatásban
dolgozók és a pedagógusok
fizetése is. A kormány előterjesztése alapján jelentős
többletforrások állnak majd
rendelkezésre az egészségügyi és a szociális területen.
Sebestyén László, a Fidesz
miskolci szervezetének elnöke sajtótájékoztatóján az elmúlt évek helyi fejlesztéseiről
is szólt, melyeknek köszönhetően ma már szebb, élhetőbb Miskolc. A politikus kiemelte, 2010-15. között közel
140 milliárd forintot biztosított a kormány Miskolc számára. Átvállalta a 36 milliárd
forintos adósságot, ami lélegzetvételhez juttatta a várost.
– Úgy gondolom, Miskolc jó
irányban halad – szögezte le
Sebestyén László.
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HÉTVÉGI AKCIÓ COOP ÜZLETEINKBEN
MÁJUS 12–14-IG!
Eh. csirkemell
filé
1 kg
(baromfit árusító üzl.)

Eh. sertéslapocka

Tojás „M”

10 db, 53 g dob.,
egységár: 545,28 Ft/kg,
28,90 Ft/db

1 kg,
(tőkehúst árusító üzl.)

1299 Ft

779 Ft

Eh. sertéstarja 1 kg (tőkehúst árusító üzl.)
Eh. sertéskaraj csont nélkül 1 kg (tőkehúst árus.üzl)
Abaúj tejföl poharas, 140 g, 20%, egységár: 564,28 Ft/kg
„KÜLDJÜNK EGY NAGY HAJRÁT RIÓBA!”

289 Ft
759 Ft
1159 Ft
79 Ft

Keresse boltjainkban hajrászalagokat és írjon buzdító üzenetet a Magyar Csapatnak, május 6 – július 1-ig.

Apróhirdetés
A Miskolc Holding Zrt. munkatársat keres a Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.hez az alábbi munkakörbe:

MŰSZAKI MUNKATÁRS
A leendő munkatárs feladatai:
• Építőipari és egyéb kivitelezési munkák műszaki előkészítése, tervek, költségvetések felülvizsgálata, észrevételezése, műszaki, mennyiségi, ár és egyéb
szempontok alapján.
• Építőipari kivitelezési munkákra kiírt pályázatokban való részvétel, a pályázati anyag összeállítása során költségvetés készítése vagy meglévő beárazása.
• Zrt.- n belüli és idegen megrendelők részére költségvetés készítése, a munka
felmérése beárazással.
• Költségvetések, árajánlatok, szerződések egyeztetése megrendelőkkel, kivitelezőkkel.
• Számlák készítése a zrt. egységei, a polgármesteri hivatal valamint idegen
megrendelők felé a zrt. ártervében leírtaknak megfelelően.
A pályázókkal szemben támasztott elvárások:
• Legalább középfokú végzettség (építőipari)
• Építőipari költségvetés készítésében, számlázásban szerzett gyakorlat
• Aktív számítástechnikai ismeretek
• Terc program ismerete
• Hatékony problémamegoldó képesség
• Kiváló kommunikációs készség
• Konfliktuskezelési képesség
• Rugalmasság
Ajánlatunk:
• Stabil háttér
• Kellemes munkahelyi környezet, légkör
• Béren kívüli juttatások
A munkavégzés helye: MIK Zrt. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21.
Jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz csatolásával és a pályázni kívánt munkakör megjelölésével az mhhrpalyazat@miskolcholding.hu e-mail
címre vagy a 3530 Miskolc, Petőfi u. 1-3. címre várunk 2016. május 31-ig.

Tapasztalt anyukák segítenek a babaételek elkészítésében, segítünk lejönni az emeletről és ha kell még két kéz.
Hívjon, 309058113, miskolciotthonsegitunk@gmail.com.
Ács-, tetőfedő munkák,
gipszkartonozás,
lambé
riázás, filagóriák, előtetők, kerítések, kerti házak és egyéb
famunkák készítése; Velux ablakok beépítése, cseréje; íves
fedések és hajlatok készítése; tetők szellőztetése. www.
kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 0620/460-6775.
Nem italozó, önállóan dolgozni tudó ácsot és korábban ács mellett dolgozó segédmunkást keresek Miskolc
és környékére, nem csak tetőn
végzendő munkákra. Tel.: 0620/460-6775.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók
már 63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alumínium), garázskapuk cseréje óriási kedvezménnyel, teljeskörű
árnyékolástechnikával.
Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/3365528, web: www.aluport.hupont.hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet.
Nyitva: h, sz, cs, p: 9–17 óráig, k:
9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.

Új tejtermékcsalád
készül Miskolcon

A Szinva Miskolc és a régió patakja
után kapta nevét a legújabb, Miskolcon
készülő tejtermékcsalád, amely már elérhető az üzletekben is.

Új életre kel a miskolci tejüzem, amelyet
2015. októberében vásárolt meg a Naszálytej Zrt. A beruházás révén újra lendületet
vett a termelés, a vállalat munkahelyeket
teremtett és a korszerű berendezések révén még több minőségi tejterméket tud
biztosítani a lakosságnak. Az újraindított
üzemben ma már több mint 70 munkatársat alkalmaznak, természetesen a megyénkből és kiváló minőségű, 100%-ban
magyar beszállítóktól vásárolt friss tejet
dolgoznak fel a különböző kiszerelésű tej
és tejtermékek gyártásához.
„A Naszálytejnek mindig is az volt a célja, hogy széles választékban, kiváló minőségű tejtermékeket biztosítson a lakosságnak. Fogyasztók milliói már sok-sok éve
ismerik és szeretik az általunk gyártott tejtermékeket, amelyek köre most, hogy Miskolcon is átvettük és újra indítottuk a termelést, újabb márkával bővül, minőségi
tejet és tejtermékeket nyújtva a régiónak,
elérhető áron” – mondta Kuk Titus, a Naszálytej Zrt. vezérigazgatója.
A Naszálytej, a város új polgáraként készített saját tejtermék márkát a régió számára, úgy minőségben, mint kínálatban
is megújítva a miskolci tejipari vállalat korábbi termékeit. SZINVA márkanév alatt a
Naszálytej termékektől megszokott szín-

vonalú, megbízható és ízletes tej és tejtermékek kerülhetnek a családi asztalokra.
A SZINVA termékcsalád részeként 1,5 és
2,8%-os ESL tejet, kaukázusi kefirt, natúr
joghurtot, 12 és 20%-os tejfölt, magyaros,
zöldfűszeres és natúr vajkrémet, valamint
teavajat és tehéntúrót készítenek.
„Szeretnénk, ha a város és a régió lakosai sajátjuknak éreznék az új márkát, amelyet nevével is ennek a vidéknek ajánlunk,
hiszen a SZINVA termékek miskolci munkatársak segítségével készülnek, jó minőségű, magyar alapanyagokból” – mondta
el az igazgató.
Az új termékek alapvetően Borsod-Abaúj-Zemplén megyében lesznek kaphatók,
a kisebb boltokban már el is érhetőek, de
a Tesco és az Auchan áruházak, valamint a
Coop bolthálózata révén országszerte is ismertté fog válni Miskolc és Észak-Magyarország patakjának neve.
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PÜNKÖSD

Izrael népe a húsvétot követő 50.
napon, az új termés hálaadó ünnepségét tartotta. Távoli országokból
is elzarándokolt hívek megköszönték ezen az ünnepen Istennek az Ő
gondviselését.
Jézus feltámadását követően az apostolok
együtt maradtak Máriával,
Jézus anyjával
Jeruzsálemben.
Jézus a Mennybemenetel alkalmával meghagyta nekik, hogy
imádkozva várják a Szentlelket, akit majd az
Atya el fog küldeni nekik. Erre az eseményre került
sor, azon a pünkösd ünnepen, amely
Jézus feltámadását követte. Ez az
ünnep azóta, a keresztény emberek
számára a harmadik isteni személynek, a Szentlélek kiáradásának az
ünnepe.
„Amikor elérkezett pünkösd napja, – olvassuk az apostolok cselekedeteiben, – ugyanazon a helyen
mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte
a házat, ahol egybegyűltek. Majd
lángnyelvek lobbantak és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre.”
A szél az antik néphitben valami titokzatos, életet és termést hozó
hatalmat jelentett megmagyarázhatatlan eredetével. A különös csak
az, hogy amikor eljött a Szentlélek
pünkösdkor, akkor sem tagadta meg
azokat a természeti képeket, melyekben az ember kifejezte a kifejezhetetlent, és úgy jött el, mint szél és
tűz, jóllehet ezek már az égből való,
szellemi jelenségek voltak, és nem
a természet mozgásvilágából származtak. De egyúttal az is kifejezésre

jutott így, hogy a lélek műve hasonló a szélhez, melyben élet-mozgások, teremtő életerők vannak és a
tűzhöz: azaz Isten az embert saját
létének isteni melegével, erejével
árasztja el, vagyis kivirágoztatja; élteti és hevíti. A lélek ősképe, a szél és a tűz mutatja tehát, hogy a lélek mozgásként és
élet-melegként van jelen valami
módon az univerzumban is.
A szél zúgása itt is a Szentlélek
különleges ismertető jele. Ott is fúj,
ahol mi nem is gondoljuk. Nem tudjuk, honnan jön, és nem tudjuk hová
megy, de érezzük jelenlétét, embereket megújító szeretetét. Ha nyitott
lélekkel éljük az életünket, akkor találkozunk vele.
Megtalál bennünket, és átjárja az életünket,
csak hagyjuk őt
szabadon bennünk munkálkodni.
A
Szentlélek által Isten
ma is bennünk
szól: Körülötted
is
minduntalan visszahangzik a szava. Ha
kilépsz az otthonodból, ha az utca
fáira tekintesz, embertársaidra figyelsz, akik hozzád hasonlóan a
munkába igyekeznek, mindez lehet
annak az Istennek a jele, aki téged
teremtett, és azóta is állandóan néven szólít, hiszen a létezés elismerése a néven szólítás és a megnevezés.
Ha oda tudsz figyelni rá, megérzed, hogy milyen közel állsz hozzá:
atyádnak szólíthatod.
Isten lelke, a Szentlélek, minket
is megérint, otthonra talál az életünkben, és minket is átjár az Ő
éltető lehelete. Akiket a Szentlélek
egybekapcsol, és a keresztség szentségében részesülnek, lesznek az egyház, az Isten Újszövetségi népének
tagjai. Az első pünkösd alkalmával
közel 3000 ember megkeresztelkedett, és az Egyház élete elkezdődött. Pünkösd ezért az egyház születésnapja is.
Mi keresztények hálával köszönjük meg pünkösd ünnepén Istennek,
hogy éltető lelke bennünket is segít,
és hogy újjászülethettünk az egyház
közösségében.
Szarvas Péter esperes,
a Szent Anna plébánia plébánosa

Szent Ferenc szobrot avattak
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Szelekovszky Magdolna iparművész
Szent Ferencet, az állatok védőszentjét ábrázoló szobrát avatták fel kedden a miskolci vadasparkban.

A legenda szerint, amikor egy ízben
Szent Ferenc Cannarióban prédikálni kezdett a népnek, megparancsolta
a fecskéknek, hogy hallgassanak, míg
el nem mondja beszédét. Azok azonnal engedelmeskedtek… „Továbbmenve fölemelte tekintetét, észrevette, hogy
az úttól nem messze a fákat óriási madársereg lepte el. Egészen elámult a
madarak hihetetlen sokasága láttán, és
azt mondta társainak: „Várjatok meg
itt, amíg prédikálok húgocskáimnak,
a madaraknak.” Letért a mezőre, odament a madarakhoz, és elkezdett beszélni a földön csipegetőkhöz, mire a
fákon ülők is mind odasereglettek, valamennyien szép csöndben várták végig a beszédet, s el nem szálltak addig,
amíg Szent Ferenc áldásával égnek nem
eresztette őket. Amikor Szent Ferenc
közöttük sétált, s csuhájával megérintette a madarakat, akkor sem repült el
egyik sem”.
A miskolci szobor keddi avatóünnepségén Kiss Gábor alpolgármester kiemelte, mindig ünnep egy város életében köztéri műalkotás felavatása.
– Az állatkert tanít, nevel, oktat és
szórakoztat – ezt már Molnár Attila,
a Miskolci Állatkertészeti Kultúráért
Alapítvány kuratóriumi titkára mond-

ta. – Csodálatos és sokszínű az élővilág. A Miskolci Állatkert és Kultúrpark
szoborparkjának megálmodója szerint
Szent Ferenc azt közvetítette, hogy próbáljunk részévé válni a természetnek.
Szelekovszky Magdolna iparművész saját bevallása szerint nem a sza-

vak embere. Ahogyan ő fogalmazott:
„A kezem beszél helyettem.” – Számomra nagyon kedves volt ez a munka, mert a ferences lelkiség közel áll
hozzám. Húsz éve elkötelezett tagja
vagyok a vasgyári ferences közösségnek. Ebben a szoborban megpróbáltam érzékeltetni, hogyan szabadul el
a lélek egy gondtalanabb, puritánabb
világba, ahol a tiszta szellemiséggel, a
szeretettel találkozik. Az utóbbi félévben azonban minden szabadidőmben
erre a munkára koncentráltam – nyilatkozta. A szobor felállítását Miskolc
önkormányzata és a Miskolci Állatkertészeti Kultúráért Alapítvány mellett, a Nemzeti Kulturális Alap is támogatta.

Ökumenikus Pünkösdi Nyílt Nap az egyetemen

A Miskolci Egyetem május 6-án
ismét Ökumenikus Pünkösdi
Nyílt Napot tartott a történelmi
egyházak, valamint az egyetemi
lelkészség társszervezésében.
A rendezvény ökumenikus istentisztelettel kezdődött, majd szakmai
programok következtek. A jelenlévő diákok megismerkedhettek az

egyetem képzéseivel, látványos kísérleteket és laborbemutatókat nézhettek meg, interaktív feladatokban
tehették próbára rátermettségüket.
A rendezvény szervezői az idei évben a középiskolásokat közelebb
kívánták hozni az egyetemi hallgatói élethez, ezért a szakmai programok után a résztvevőket átkísérték
a Miskolci Egyetemi Napok (MEN)

területére, ahol a Fráter Kórus műsorát követően az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség listáján szereplő selmeci diákhagyományokkal
ismerkedhettek meg. Az Ökumenikus Pünkösdi Nyílt Nap a MEN
nagyszínpadán a Miskolci Egyetem oktatóiból és hallgatóiból álló
UniCum Habeas nevű rockzenekar
műsorával zárult.

„A hitünk által bármi sikerülhet, amit elterveztünk”
Mintegy harminc hallgató vehetett át elismerő fokozatot, másik tíz pedig BA diplomát a napokban a Logos-European College
dékánjától, Hazel Carr-tól a Miskolc Térségi Integrált Szakképző Központ dísztermében.

A Logos University Floridában működik,
európai központja pedig Skóciában található. A Logos-Hungary Keresztény Főiskolának jelenleg hatvan hallgatója van, Miskolcról, Borsodból és az ország minden részéből.
– Akik hozzánk jönnek, különböző felekezetből kerülnek ki, így más és más nyelvezetet
használnak. Itt azonban elfogadjuk őket úgy,
ahogy vannak – mondta el Budai Zsolt, a főis-

kola igazgatója. Kiemelte, céljuk, hogy keresztény jellegű iskolai továbblépést biztosítsanak
azoknak az embereknek, akik a maguk egyházában keresik a helyüket. – Mi azt tanítjuk
nekik, hogy adottságaikban, képességeikben
hogyan lehetnek még jobbak, hogy az egyházi
hálón belül vagy szociális szervezetnél képesek legyenek például társakat találni a munkájukhoz. De alap, hogy a Szentírás szabályszerűségeit megtanítjuk a diákjainknak. Hazel
Carr, a Logos-European College dékánja úgy
fogalmazott: „Minden csatában meg tudunk
állni az életünkben, hiszen Isten ígérete bátorít minket: Soha nem hagylak magadra Téged.
A hitünk és az Istenbe vetett bizalmunk által
bármi sikerülhet, amit elterveztünk”.
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Akkor...

Az első, Angliából származó futballlabda ajándékként került Diósgyőrbe, melyet a Magyar Királyi
Vas-, Acél- és Gépgyár mintaasztalosa, Petőfi Sándor a fiának szánt.

A Diósgyőri VTK
A Miskolci Egyetem (1990 előtt: Nehézipari Műszaki Egyetem; 1952 és
1956 között Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem) jogelődje az
1735-ben Selmecbányán alapított bányászati-kohászati iskola. Az Ország�gyűlés az 1949-ben rendelte el, hogy Miskolcon létre kell hozni a Nehézipari Műszaki Egyetemet Kohómérnöki, Bányamérnöki és Gépészmérnöki
Karral. Az új egyetem épületeit 1950-ben kezdték el építeni. 1952-ben befejeződött a kohászképzés átköltözése Miskolcra, míg a bányamérnök-képzésben az 1952 és 1957 közötti átmeneti időszakban az alsóbb évfolyamok
Miskolcon, a felsőbbek Sopronban tanultak. Végül a Bányamérnöki Kar
valamennyi tanszékét Miskolcra költöztették. 1981-ben jogi intézet (1983tól kar), 1987-ben közgazdasági kar jött létre. 1992-ben megindult a bölcsészképzés is, 1997-ben pedig csatlakozott az egyetemhez a városi zeneiskola (ma Bartók Béla Zeneművészeti Intézet).
fotó: Mocsári László

...és most

1909-ban Vanger Vilmos elemi iskolai tanító és egy öt tagból álló bizottság kérelemmel fordult a helyi vasgyár
igazgatójához egy labdarúgó-egyesület
létrehozásának céljából. A példát a Miskolci Sportegyesület, a Diósgyőri Ifjúsági Kör és a Diósgyőr-Vasgyári Labdarúgó Ifjúság szolgáltatta, mely
alapján Vangerék egy „szabályszerűen működő sportegyesület
megalapítását határozzák el”. Az
egyesület alapító gyűlésére 1910.
február 6-án került sor a Vasgyár
munkástermében. Az új klub neve
Diósgyőr-Vasgyári Testgyakorlók Köre
(DVTK) lett. 1910. május 1-jén a DVTK
már meccset játszott a Miskolci Sportegyesülettel.
1916-ban és 1918-ban a klub megnyerte az észak-magyarországi kerületi
bajnokság bajnoki címét. A diósgyőriek
a magyar bajnokság első osztályában
először az 1940–41-es idényben szerepeltek DiMÁVAG néven. A stadion felavatására 1939. június 25-én került sor.
A mai stadiont 1968-ban építették.
Az 1974 és 1984 közötti időszak
elhozta a klub történetének legsikeresebb időszakát. Ehhez számos labdarúgó hozzájárult. Közülük az ismertebbek: Veréb, Tatár, Salamon,
Oláh, Borostyán, Fekete, Fükő, Váradi és Teodoru, hogy csak néhányat

Tárgyiasult gondolatok Borsodból, Abaújból és Zemplénből
Megjelent Kégl Ildikó „Tárgyiasult gondolatok - Értékek Borsodból, Abaújból és Zemplénből”
című könyvének második kötete.
A szerző ezúttal is megyénk – ittott már eltűnőben lévő
– tradicionális értékeinek eredt a nyomába,
a hagyományos népi
kismesterségek művelői, az agrárium szereplői mellett, ezúttal helyi
származású előadóművészeket is bemutatva.
Kégl Ildikó a kötet előszavában így fogalmaz: „Amikor
másfél esztendeje megfogalmazódott bennem a gondolat,
hogy egy csokorba gyűjtsem
azokat a megyénkbeli mesterembereket, akikre büszkék
lehetünk, nem sejthettem,
hogy mindezzel lavinát indítok el. Pusztán elindultam egy
úton, mint egy kincsvadász, s
magam is elcsodálkoztam,
hisz alig tettem meg az első lépéseket, máris megtelt az a bizonyos tarisznya. Ezúttal is az
a cél vezérelt, hogy talmi helyett a valódi értékekkel töltsem meg a szimbolikus tarisznyát, hírt adjak a közöttünk
élő és alkotó kiválóságokról,
egyszersmind szakmai sikereiket
példaként állítsam mindannyiunk
elé. Időtálló értékekről szerettem
volna írni. Afféle híres-neves magyar produktumokról. Kézműves
tárgyakról, ruhadarabokról, élelmiszeripari termékekről, amelyek
kimagasló minőségűek. És nem

kevésbé az emberről, aki létrehozta azokat. Az emberről, aki megálmodta, majd – akadályokat nem ismerve – megvalósította tervét. (…)
Generációról-generációra szálló,
ősi tudást birtokol a mezőkövesdi

in akadtam rá. A nagyecséri juhász
lánya, akit megmosolyogott a környezete, amikor apró gyermekként
egyre csak azt hajtogatta, egyszer
majd szép magyar subákat készít a
bárányok bőréből. Vagy akár a diósgyőri mester, aki a
világszerte ismert japán Hattori- dinasztia kézzel hajtogatott
acéljait használja fel,
hogy kézműves késeket készítsen belőle, gyűjtőknek, híres vadászoknak. És szólok
a bükkszentkereszti férfiról,
aki javasasszony nagyanyjától olyan ügyesen kitanulta a
füvekkel gyógyítás tudományát, hogy napjainkra nemcsak teái, de személye is legendássá vált. Jelen kiadvány
összeállításakor prioritást élveztek azon speciális tudást
birtokló kézművesek, akik
kihalóban lévő népi kismesterségeket űznek, sok esetben
szakmájuk utolsó képviselőiként. Nagyobb részük most
ugyan még tevékeny, de abban a pillanatban, hogy befejezik munkásságukat, velük együtt eltűnik egy egész
szakma, s annak évtizedeken,
évszázadokon át felhalmozott
tudása. (…) A szerző pár esztendeje elindult, hogy kincseket keressen ebben a megyében. Úgy véli,
ráakadt egynéhányra. A történetüket lejegyezte. Ott van minden,
egészen nyilvánvalóan a sorokban,
vagy épp megbújva a sorok között.
A többi már az Önök dolga...

„Időtálló értékekről
szerettem volna írni”

bútorfestő népi iparművész, akinek műhelyében járva bepillantást
nyerhettem, hogyan kell valódi habos piros matyó mintát varázsolni székre, asztalra, kelengyés ládára. (…) Magyarország egyetlen
női szűcsinasára is Borsod-Abaúj-Zemplén dimbes-dombos tája-

A 2013/2014-es bajnokságban
a DVTK elnyerte a ligakupát

említsünk. Az ő teljesítményüknek
köszönhetően beszélhetünk „diósgyőri aranycsapatról”.
Az aranykor után a csapat hét éven
keresztül a másodosztályban szerepelt, ami után ugyan ismét feljutott
az élvonalba, de ezt újbóli kiesés követte. A pénzhiány miatt 2000 telén a
klub megszűnt.
A klub megszűnése után a szurkolók, saját kezdeményezéssel maguk alapították meg az új DVTK-t.
Az első szezont a klub a hetedosztályban kezdte, majd a Borsod Volán SE-vel történő egyesülés után
az NB II-ben folytatták az idényt.
Később egyesültek a bőcsi csapat-

tal, amiben segítségükre volt az
önkormányzat és még számos
más támogató is. Így kerültek
egy osztállyal feljebb a diósgyőriek. Később még a Monor
labdarúgócsapata is Miskolcra költözött, majd az összefogás
eredményeként a csapat jó pár év kihagyás után, 2004. májusában vis�szajutott a magyar labdarúgás élvonalba. Ez sem ment könnyen, hiszen
hiába harcolta ki a feljutást a Diósgyőr, nem kapott licencet, így ismét
változott a klub, amikor Miskolcra költözött a régi siófoki focicsapatot működtető társaság. Az anyagi
helyzet rendeződése után a csapat
jelenleg stabil első osztályú gárda. A
2009–10 szezonban a klub fennállása századik születésnapját ünnepelte.
A csapa neve történelme során
sokszor változott. Diósgyőri MÁVAG, Diósgyőri Vasas néven is működött, majd 1992-ben a felbomló
DVTK alapjain alakult meg a Diósgyőri FC.
Somorjai Lehel

A Zenepalotába került
Déryné zongorája
A vándorszínészet korszakának legnépszerűbb színésznője,
az első magyar operaénekesnő
Déryné Széppataki Róza élete
utolsó szakaszában Diósgyőrben (1852–1862) és Miskolcon
(1862–1872) élt.
Hagyatékának,
emléktárgyainak összegyűjtésére, ápolására,
kiállítására több kezdeményezés
volt már zongorája 1979-ben került Miskolcra.
A 19. század közepéről származó, bécsi műhelyben készült
diófurnéros borítású, fatőkés
hangszer sokáig a Diósgyőri vár
melletti Déryné-ház állandó kiállításában volt látható. Később a
Herman Ottó Múzeum raktárában pihent, majd a vár felújítását
követően már csak időszaki kiállításban szerepelt Diósgyőrben.
2014-ben restaurálta Bánfalvy

Ferenc, a Herman Ottó Múzeum
restaurátora. Mechanikája már
nem volt megmenthető, így játékra nem alkalmas.
Márkajelzésének eredeti felirata
zománcozott táblán látható: Wilhelm Neumann in Wien. A legendás primadonna zongorájának
ezentúl a Zenepalota ad otthont, a
napokban Horváth Zita történész,
a Miskolci Egyetem általános rektorhelyettese adta át a közönségnek. A Herman Ottó Múzeum és a
Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézete által közösen szervezett, átadási ünnepség
része volt a Miskolc város napjához kapcsolódó rendezvénysorozatnak, a hangszer Miskolc egyik
emblematikus tárgyi öröksége.
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Kameruni sportdiplomaták
Miskolcon

A magyar futball történetében
egyedülállónak számító látogatást tettek nemrégiben Magyarországon és Miskolcon a kameruni labdarúgó szövetség vezetői.
Magyarország fejlődése és a kormány sportkoncepciója világszínvonalú stadionok építését tette
lehetővé. Ennek híre elért a kameruni szövetség elnökéhez is, aki az
alelnök, a főtitkár és a marketing
menedzser kíséretében tett látogatást Miskolcon, valamint legnagyobb és legmodernebb stadionjainkban: a debreceni Nagyerdei
Stadionban, a budapesti Groupama Arénában és a felcsúti Pan-

cho Arénában. Az elnöke és kísérete azonban egy másik célt is
kitűzött látogatása kapcsán. Egy
magyar-kameruni
sportbarátság létrehozása is napirenden van,
amely segítene felemelni a magyar
futball színvonalát és egyúttal hírnevet szerezne annak világszerte.
Ez a sportbarátság magába foglalná különböző barátságos mérkőzések megszervezését és közös
edzőtáborozásokat, magyar helyszíneken.
A kameruni szövetség vezetői eddig még soha nem látogattak el Kelet-Közép Európába és Magyarországra, hazánkban sem futballozott
még kameruni csapat. A 2019-es Afrika Kupa helyszínéül Kamerun fog
szolgálni, a mostani, magyarországi
találkozó remélhetőleg inspiráló lesz
számukra és hazánk részt tud venni
a kameruni stadionok, pályák kivitelezésében is. Ez gazdasági szempontból nagyon hasznos lenne, hiszen a magyar építőipar minősége
és színvonala széles körben ismertté
válna, vállalkozóink még több határon túli megbízást kapnának.

Újra száguldottak a sztárok
Miskolctapolcán

Ismét a legnagyobb hazai sztárok
mérték össze (vezetői) tudásukat nemrégiben, a Sztár Gokart
versenysorozatban Miskolctapolcán, az Avalon Parkban található
HELL Kart & Event Centerben, a
második versenynapon.
Festői környezet, fékcsikorgás,
füstölgő gumik, kiélezett helyzetek
– a nem mindennapi versenyen újra
száguldott Sebestyén Balázs, akinek
szenvedélye
a gokartozás.
Az előzmények alapján
nem titok,
hogy Vastag
Csaba és Baronits Gábor
is mesterfokon űzik
ezt a sportot, így óriási volt a küzdelem közöttük. Komoly
kihívóik voltak Puskás Péter, Kocsis Tibor, Vastag Tamás és Gömöri
András. Mint kiderült, ugyancsak

Kiírták a diósgyőri stadion
közbeszerzési eljárását
Kiírták az új DVTK stadion közbeszerzési eljárását. A hirdetmény
csütörtökön délelőtt jelent meg a
hivatalos európai közbeszerzési
honlapon. Kriza Ákos polgármester tájékoztatása szerint szeptemberben kezdődhet el az új diósgyőri
futball aréna építése.
– A közbeszerzés lefolytatása után várhatóan szeptember hónapban kezdődik a kivitelezés. A tervezett megvalósítási időtartam
14-15 hónap, ezen belül az MVSC pálya fejlesztése öt hónapig tart. A DVTK csapata a
stadionban, a kivitelezővel történő egyeztetés függvényében, várhatóan szeptember végéig játszhat. A csapat a 2017. tavaszi és őszi

idényt az MVSC pályán játssza majd – írta
csütörtöki közleményében Kriza Ákos.
Mint ismeretes, egy februári kormányhatározat közel 11 milliárd forintra emelte a diósgyőri stadion és az MVSC sporttelep rekonstrukciós beruházási keretét. Ebből mintegy 900
millió jut a csapat ideiglenes otthonául szolgáló
MVSC pálya felújítására, ahol a DVTK az építkezés ideje alatt, a hazai bajnoki meccseit játs�sza majd. A diósgyőri csapat új arénája a tervek
szerint 2017 utolsó negyedévében készül el.

remek teljesítményre képes Dobrády Ákos, Törőcsik Dániel és Kinizsi
Ottó.
A hölgyeknél is fantasztikus volt
a mezőny. Polyák Lilla, Szabó Zsófi,
Deutsch Anita, Balogh Edina, Molnár Andrea, Nádai
Anikó és
Mara necz
Fruzsina
is nagy re-

ményekkel indult.
De Barabás
Éva, Muri
E n i k ő ,
Iszak Eszter
és Horváth Gréta sem hagyta magát, mindent beleadtak.
A versenyzők a második versenynapon megmérkőztek cso-
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portversenyekben, a csapatokat
ezúttal is egy-egy férfi és egy-egy
nő alkotta. Remek csapatok álltak
össze, különlegességképpen volt
három olyan páros, akik az életben is együtt vannak. Polyák Lilla Gömöri
A nd r á s s a l,
Iszak Eszter Dobrády Ákossal
és Deutsch
Anita Kinizsi Ottóval alkotott
„csapatot”.
Az
Éjje l-Nappa l
Budapest két sztárja, Horváth
Gréta és Törőcsik Dániel egy csapatban volt. Ismét belehúztak tehát a sztárok Miskolctapolcán,
Magyarország legnépszerűbb férfi
és női celebjeinek vetélkedését,
a versenyt, a futamokat az egyik
országos kereskedelmi televíziós
csatorna rögzítette és május végétől sugározza majd.

Borsodi sikerek
a Kerékpáros
Iskola Kupán

Az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőző Bizottság megbízásából szervezte meg a B.-A.-Z. Megyei Balesetmegelőző Bizottság Miskolcon május 10-én,
11-én és 12-én a XXIV. Kerékpáros Iskola
Kupa országos döntőjét. A háromnapos verseny célja többek között az volt, hogy a szakemberek felmérjék az általános iskolások
közlekedésbiztonsági és baleset-megelőzési
gyakorlati, illetve elméleti ismereteit.

Eredmények: lány egyéni összetett kategória: Leányvári Luca (Borsod-Abaúj-Zemplén
megye), Bükki boglárka (Zala megye), Buk-

ta Szimonetta (Heves megye), fiú egyéni ös�szetett kategória: Birinyi Gábor (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), Nagy Illés (Fejér megye),
Marsai Balázs (Baranya megye). Csapat kategória: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Fejér
megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. A legjobb csapat felkészítő rendőre: Lovassyné Németh Mária r. alezredes (Borsod-Abaúj-Zemplén megye). A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
csapat tehát valamennyi kategóriában első helyezést ért el. A díjakat május 12-én adták át.

„I bike Miskolc” – felvonulás két keréken
Számos érdeklődő vett részt
nemrégiben „I bike Miskolc” kerékpáros felvonuláson. A megmozdulás szervezője a Kerékpáros Miskolc
Egyesület volt.
– Célunk, hogy felhívjuk
a figyelmet a kerékpárosokra, akik számára nagyon fontos a biztonságos közlekedés

– mondta el az egyesület szervezője, Nemcsák
István. – Sajnos nagyon sok figyelmetlen autós van, sokunkat ér baleset biciklizés közben
– tette hozzá.
A felvonuláson megjelent a holland nemzetközi kerékpáros nagykövet, Herbert Tiemens
is, akit azért hívtak meg a szervezők, hogy az
eseményhez tartozó konferencián beszámoljon a tapasztalatairól. Polonkai László „két keréken gördülő világjáró” ugyancsak a rendezvény előadói között volt. Mint mondta, naponta

ötven-hetven kilométert biciklizik, bejárta így
Európát. – Londontól Stockholmon és Rómán
keresztül Isztambulig kerékpároztam. Már csak
néhány ország van, főleg a keleti régióban, ahol
nem jártam még biciklivel. Polonkai László
szerint nyugaton másképp viszonyulnak a kerékpárosokhoz az autósok. Magyarországon, a
kerékpárutak kiépülésével a gépjárművezetők
folyamatosan szoknak hozzá ahhoz, hogy egyre több kerékpáros van az utakon. – Úgy érzem,
fejlődik a kerékpározás kultúrája – monda el.
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Hirdetés

2016. május 22. (vasárnap) 18 órakor

XVIII. Fűtéstechnikai-klima kiállítás és vásár

Mészáros János Elek
jótékonysági koncert

a miskolctapolcai református templomban
(a Bástya Hotel mögött).

Belépés díjtalan.
A perselyadomány a templom további munkáját szolgálja.

A Mik erenyői telephelyén
légkondicionált, portaszolgálattal,
különböző szolgáltatásokkal
rendelkező

1 ÚTRA 1 FŐNEK!

2016.

EZ A KUPON
500 FT-OT ÉR!

irodák kiadók.

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

Őrzött parkolási lehetőség
zárt udvarban.

Borsodcolor Kft. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Cím: Miskolc, Erenyői u. 1.
Telefonszám: 30/2354-710

l Debrecen-Hortobágy:
május 21. (szombat): 5.000 Ft/fő
l Budapest, sétahajózással

"

június 4. (szombat): 8.000 Ft/fő

l Barangolás az Alacsony-

"

a Dunán: május 28. (szombat): 6.000 Ft/fő
l Tutajozás a Dunajecen:

Tátrában: június 4. (szombat): 10.000 Ft/fő
l Zólyom-KörmöcbányaBesztercebánya:

Tapéták
széles
választékban
kaphatók!

június 11. (szombat): 6.500 Ft/fő
l Betlér – Dobsina:
június 25. (szombat): 4.500 Ft/fő

Cím: Miskolc, Bató-ház földszintjén
Tel.: 46/344-454

A Miskolc Holding Zrt. munkatársat keres
a MiProdukt Kft- hez az alábbi munkakörbe:

Ügyfélszolgálati munkatárs
Elvárások: 
Középfokú iskolai végzettség, számítástechnikai ismeretek, kiváló
kommunikációs készség
Megváltozott munkaképességű pályázók jelentkezését várjuk.
Munkavégzés helye: MiProdukt Kft. 3526 Miskolc, Blaskovics út 22.
Jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz csatolásával és a pályázni kívánt munkakör megjelölésével a mhhrpalyazat@miskolcholding.hu e-mail
címre vagy a 3530 Miskolc, Petőfi u. 1-3. címre várunk 2016. május 22- ig.

www.kolombusztours.hu

A hulladékszállítás
rendje
Pünkösdhétfőn
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja
a tisztelt lakosságot,
hogy a hulladékszállítás

2016. május 16-án,
pünkösdhétfőn

a megszokott ürítési rend szerint történik.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét,
hogy a hulladékudvarok, a József Attila úti átrakóállomás,
a Hejőpapi Regionális Hulladéklerakó
2016. május 16-án, hétfőn zárva tart.
Az ügyfélfogadás 2016. május 16-án, pünkösdhétfőn
szünetel; esetleges ügyintézés esetén kérjük,
hogy az ügyfélszolgálat menüpont alatt található
elektronikusan kitölthető űrlap elküldésével vegye fel
ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot.
Elérhetőségeink:
Ügyfélszolgálati iroda: 3527 Miskolc, József Attila u. 53.
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 509.
Telefon: +36 46/200-178, +36 46/200-179
+36 70/ 463 7714. Telefax: +36 46/200-177
E-mail: info@mirehukoz.hu. Web: www.mirehukoz.hu

Program/közélet
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programajánló

Diósgyőri Kézműves Alkotóház
Május 16. Pünkösdhétfői mulatság - „Kultúra és kézművesség. - 10 órától Népművészeti és kézműves vásár, mesterség bemutatók a Fügedi Márta Népművészeti
Egyesület mestereinek közreműködésével; 11–13 óráig Kézműves játszóház
gyermekeknek a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület mestereinek közreműködésével; 12 órától „Szól a citera…”
– Novák László zenél citerán; 13 órától
Csiszár István és népzenész barátai; 14
órától Paprikajancsi és az ördögök – Kapusi Szabolcs Bábszínháza, gyerekeknek
és felnőtteknek; 15 órától Padka Színpad
• Karinthy Frigyes: Nem ismer meg a saját
anyám; Népi ételkóstolás: lángosok.
II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Május 17. 16.30 óra. Beszélgessünk... szeminárium filozófusokkal. A keresztény
egzisztencia (Sören Kierkegaard értelmezésében). Vezeti: Ördög Anita.
Móra Ferenc (Avasi) Könyvtár
Május 19. 11 óra. Móra-nap. Vendég: Vészits Andrea, Móra Ferenc dédunokája.
Közreműködik a Kalamajka Bábszínház.
Színészmúzeum - Thália-Ház
Május 17. 17 óra. BOTRÁNYOS ÁLOMOPERETTEK. A 100 éve született Csárdáskirálynőről és A víg özvegyről kevesen tudják,
hogy bemutatásukkor hatalmas botrányt
váltottak ki. Mi okozta a felháborodást, és
hogyan váltak a vitriolos művek mézédessé? Erről hallhatnak az érdeklődők a
miskolci színészmúzeum operettklubjának májusi összejövetelén.
Petró-ház
Május 18. 17 óra. MISKOLCI EMLÉKEK
SZALAY LAJOSRÓL. Vendégek: Dusza

Éva a Miskolci Galéria nyugalmazott
igazgatója, Litwin József iparművész,
Máger Ágnes festőművész, Nagy Róbert műgyűjtő. Moderátor: Kákóczki
András művészettörténész.
Művészetek Háza
Május 21. 15 óra. ALMA EGYÜTTES. A Minimax gyermekcsatornáról közismert
gyerekzenekar a közel egy órás családi koncert során improvizatív módon
kezeli a táncos-zenés együttlétet: a
gyerekek, sőt a szülők, pedagógusok is
aktív részesei és formálói lesznek a sok
vidámsággal fűszerezett műsornak. A
koncert gerincét a nagy közönség kedvencek alkotják, mint az Almamánia,
Nád a házam, Ma van a szülinapom,
Helikoffer, de ezek mindig az aktualitást kiszolgáló dalokkal egészülnek ki.
Diósgyőri vár, Lovagi Tornák Tere
Június 3-5. XX. Borsodi Fonó Folkfesztivál. Quimby, Halott Pénz, Csík Zenekar
és Szabó Balázs Bandája is fellép a XX.
jubileumát ünneplő Borsodi Fonó Folkfesztiválon június 3-5 között. A szervezők minden eddiginél nagyobb szabású fesztivált ígérnek, amelyen a hazai
fesztiválok „nagyágyúi” és a húsz év
legemlékezetesebb előadói között is
válogathatnak. A háromnapossá bővült
fesztivál igazi összművészeti sokadalom lesz, ahol több nemzedék osztozik
egy közös szenvedélyen!
Belvárosi liget
Minden pénteken 7-13 óráig: Belvárosi
biovásár a Belvárosi ligetben! Bioélelmiszerek közvetlenül a termelőktől. A
biopiac szervezője az Észak-Magyarország Flórája Faunája Alapítvány.

S z ính á z i műs or
Május 17. – május 21.
Május 17. kedd Az eltört korsó vígjáték két
részben 19:00 | KAMARA
Bérletszünet Jegyvásárlás
Május 18. szerda LEAR
táncelőadás 19:00 | KAMARA A Duda Éva Társulat
előadása Jegyvásárlás
EGY CSÓK ÉS MÁS SEMMI zenés komédia két részben 19:00 | NAGYSZÍNHÁZ
Bérletszünet Jegyvásárlás
Május
19.
csütörtök
LÚDAS MATYI mesejáték
két részben 14:00 | KAMARA Bérletszünet
A Nagy Romulus
Történelmietlen történelmi
komédia két részben 19:00 |
NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Jegyvásárlás
Ványa bácsi színmű
két részben - fordította Ma-

kai Imre 19:00 | JÁTÉKSZÍN
Jegyvásárlás
Május 20. péntek My Fair
Lady musical két részben
19:00 | NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Jegyvásárlás
Május
21.
szombat
Momo zenés játék felnőtteknek gyerekekről, gyerekeknek felnőttekről Michael
Ende regénye alapján 11:00 |
KAMARA Bérletszünet
QUIXOTE táncelőadás
17:00 | JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás
ZORBA, A GÖRÖG Musical 19:00 | NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Jegyvásárlás
Mindent a kertbe! színmű 19:00 | KAMARA Latinovits (arany) bérlet
Jegyvásárlás

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRák
Nánási-Kocsis Norbert önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát tart 2016. május 19-én
(csütörtökön), 16.00 - 17.30 óráig, a Szentpéteri
kapu 66. sz. alatti önkormányzati irodában.
Varga László országgyűlési képviselő utcai fogadóórát tart Miskolcon, a diósgyőri Alfi áruház
előtti téren 2016. május 20-án (pénteken) 15.3016.30 óra között.
Fodor Zoltán önkormányzati képviselő, 2016.
május 30-án (hétfőn), 17 órától lakossági fogadóórát tart a Széchenyi Általános Iskolában (Hajós u. 5.).

Második alkalommal rendezte meg múlt szombaton
Könyvtári Majális elnevezésű, családi programját a
II. Rákóczi Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár, hogy
még közelebb vigyék az
olvasókat a könyvtárhoz,
a könyvekhez és az irodalomhoz.
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„’A legolcsóbb
utazási iroda
maga az irodalom”
„Hol van a
helye az életünkben az
irodalomnak
vagy a versnek?” – többek
között
erre a kérdésre kereste a
választ a miskolci könyvtári
majális vendége,
Lackfi János.
A József Attila-díjas költő, író, műfordító a kreatív
írás alapjairól tartott interaktív előadást középiskolás
diákoknak a rendezvényen.
– A legolcsóbb utazási iroda
maga az irodalom – fogalmazott. – Bemegyek egy könyvtárba, leveszek egy könyvet
a polcról, és máris több ezer
kilométerrel vagy több ezer
évvel odébb vagyok. Aztán
leveszek egy másik kötetet,
és akkor megint valaki más-

nak a fejében vagyok, ahová
el sem juthatnék soha életemben. Ez a fajta robbanékonyság, vagy a kor dinamikája előhív a könyvtárakból
magamutogató, exhibicionista dolgokat, de ez nagyon
is jól van így! – hangoztatta.
A József Attila-díjas költő
így fogalmazott: ahol az idők
szelét megérzetve, szakítanak a klasszikus könyvtárosi attitűddel, ott általában
kitalálnak valami mást, va-

Egyházi hírek, események
Vasárnap pünkösd ünnepe lesz. A mindszenti templomban a délelőtt 10 órai
szentmise keretében bérmálja meg a mindszenti és a
minorita plébániák fiataljait
Ficzek László érseki irodaigazgató. A millenniumi teremben 16 órától mocorgós
szentmisét mutatnak be a
kisgyermekes családoknak.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci csoportja május 19-én,
csütörtökön 17 órától a
Fráter György Katolikus
Gimnázium dísztermében rendezi Mindszenty
József emlékezete című
előadását, amelyet Dobos

Zsolt ny. középiskolai tanár tart.
Május 21-én, szombaton 14
órától ismét lesz szentmise a
Diósgyőri vár Szent Hedvig
kápolnájában, melyet a minorita atyák mutatnak be.
A Páli Szent Vince Szeretetszolgálat hangversenyt
szervez a mozgássérült gyermekek javára „Gyermekek a
gyermekekért” címmel május 22-én, vasárnap, 16 órától
a Szent Anna templomban.
Közreműködnek a 10. sz. Petőfi Sándor Általános Iskola
kórházi tagozatának tanulói
és az Éltes Mátyás Óvoda,
Általános Iskola egyetemi
kórházi tagozatának tanulói.

Múzeumi nyitvatartás
az ünnepen
A Herman Ottó Múzeum
kiállítóhelyei 2016. május
15-én pünkösdvasárnap a
szokásos rend szerint nyitva tartanak. Hétfőn a Pannon-tenger Múzeum és a
Képtár várja a látogatókat,
ezen a napon a kiállítások

extra kedvezmények mellett látogathatók: a miskolci
látogatók lakcímkártya felmutatásával 75 százalékos
kedvezményben, a vidéki
látogatók pedig 50 százalékos kedvezményben részesülnek.

lami exkluzívat az intézmények,
amivel be
tudják csalogatni az

ház… Tehát valahogy gócpontja az emberek életének,
és ebben egy ilyen nap, mint
a mai mindenképpen komoly
szerepet játszhat – fűzte hozzá a költő. A jó hangulatú

embereket. – Az igazi, mai
értelemben vett könyvtár
mindenféleképpen átjáró-

Könyvtári Majális programjai most is számtalan érdeklődőt vonzottak.

Fenséges eledelek
termelőktől
a pünkösd
jegyében
Ahogy pünkösd nincs király nélkül, úgy nincs hónap Miskolci Termelői Nap nélkül. Minden hónap harmadik vasárnapján kézműves finomságok és portékák kaphatók az
Erzsébet téren. Május 15-én, vasárnap „pünkösdi virágos
királyság” várja az érdeklődőket.
Fenséges gyümölcsös csokikelyhek, gyógynövényes
koktélok, füstölt húsáru, kézzel készített szappanok, lágy
és kemény sajtok, gyümölcslevek, mézek, házi édességek
szerepelnek a kínálatban.
Tárogató, duda és furulyaszó köszönti majd az érkezőket, de gólyalábas zenei
produkciót is láthatnak-hallhatnak
az
érdeklődők.

„Ezüstbotok a levegőben”
címmel pedig a Miskolc város napja alkalmából nívódíjat kapott Miskolci Mazsorett
Együttes mutatja be a műsorát. Folyamatosan lesz állatsimogató, aszfaltrajzolás, a
Miskolci Csodamalom Bábszínház játszóházban pedig
királyokat lehet készíteni fakanálból, amelyet haza is lehet majd vinni.
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Miskolci Napló
Kézmosási Guiness

Élő néphagyomány

A hét fotója

Juhász Ákos
felvétele

Május 5-én volt a kézhigiénés-világnap, az Egészségügyi Világszervezet „Ments életeket: moss kezet!” elnevezésű kampányával
a fertőzések megelőzésére kívánja felhívni a figyelmet. A világnap
alkalmából az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Guiness-rekordkísérletet szervezett: országszerte 160 helyszínen mintegy 14 000 diák
csatlakozott a helyes kézmosást, fertőtlenítést reklámozó akcióhoz.
Képünk a miskolci Kossuth Lajos Általános Iskolában készült.

Akikről díjat neveztek el

A kárpátaljai előválogató és Pest megyei elődöntő után Miskolcon folytatódott nemrégiben a Dunán innen, Tiszán túl népművészeti tehetségkutató verseny. A Borsod megyei elődöntőt a Művészetek Házában tartották. Idén is népmese, -zene, -dal és -tánc
kategóriában lehetett nevezni. 6-18 éves korig 280 tehetséges fiatal lépett színpadra csaknem ötven műsorszámmal. – Nagyon fontos a mai világban, amikor atomjaira van hullva a társadalmunk, hogy a népművészettel megmutassuk: itt vagyunk, élünk és élővé
tesszük a népi hagyományainkat, amit őseinktől örököltünk – mondta el a megnyitón Rápóti-Fekete Mónika, a Borsodi Magyar
Közösségek Szövetsége Mente Egyesületének az elnöke. A nemzetközi verseny hét elődöntőjén összesen mintegy háromezer-kétszáz
gyermek vesz részt, a legjobbak szerepelhetnek majd a döntőben, június 11-én, Miskolcon.
Fotó: F. Kaderják Csilla

Forró nyomon

Eltűnt egy 17 éves lány
A Szerencsi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri egy 17
éves mezőzombori lány eltűnése ügyében. A kapitányságon a B.A.-Z. Megyei Gyermekvédelmi Központ képviselője tett bejelen-

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünk olyan jeles
személyiségek neveit rejti, akikről Miskolcon díjakat ne2016
veztek el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy levélben
vagy e-mailben, legkésőbb 2016. május 25-én éjfélig
juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes
megfejtéseket beküldők között egy-egy 2016-os Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki.
MISK

LCI

KALENDÁRIUM

LCI KALENDÁRIUM – 2016

Volt feleségével és magával is végezni akart
A Miskolci Járásbíróság hétfőn előzetes letartóztatásba helyezte a
60 éves, miskolci B. Bertalant, aki a megalapozott gyanú szerint először volt feleségével akart végezni május 7-én éjjel – megpróbálta egy
késsel elvágni a nyakát –, majd mikor a sértett a fájdalomtól felébredt
és megakadályozta ezt, az udvarra kiszaladva saját maga ellen fordítva a kést. Az előzetes orvosi vélemény szerint mind a sértett, mind
az elkövető nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedtek. A rendőrök az elkövetőt a helyszínen elfogták, majd kórházi ellátása után
bűnügyi őrizetbe vették.

Kigyulladt két vasúti kocsi a Tiszain
Lángra kapott két személyszállító vasúti kocsi a miskolci Tiszai pályaudvar egyik tárolóvágányán, május 7-én délután. A lángokat a miskolci hivatásos tűzoltók fékezték meg, a munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vezette. - Mivel a terület vízhiányos volt, a
helyszínre érkezett a tiszaújvárosi és az encsi tűzoltók vízszállító járműve, valamint egy kazincbarcikai tűzoltóraj is. A szerelvényen nem
tartózkodtak utasok, így a tűzben nem sérült meg senki - tájékoztatta
lapunkat Dojcsák Dávid
megyei katasztrófavédelmi szóvivő. A feszültségmentesítés miatt a
Miskolc-Hidasnémeti, a
Miskolc-Szerencs vonalon közlekedő, valamint
a Miskolcról Budapest
felé tartó vonatoknál is
jelentős késésekkel kellett számolni.

MISK

Audi ütközött Suzukival május 6-án délután Miskolcon, az Andrássy úton, a Stadion villamosmegállónál. Mivel a baleset következtében az egyik autó részben a villamos sínekre csúszott, a helyszínelés,
műszaki mentés idején szünetelt a villamosforgalom. Információink
szerint a Suzuki Splash a belső sávban haladt a belváros irányába. A
Stadion villamosmegállóban az álló villamos mellett haladva, a sofőr
észlelte, hogy egy gyalogos át akar kelni a zebrán és megállt a gyalogátkelő előtt. Az utána haladó Audi vezetője későn észlelte a veszélyt,
jobbra rántotta a kormányt, de már nem tudta kikerülni a Suzukit,
amely az ütközés következtében jobb első kerekével a villamos sínre csúszott. A helyszínelést követően hamar megindulhatott a villamos- és az egysávos autóforgalom.

tést, mely szerint Kanalas
Enikő az intézményből
2016. február 11-én engedély nélkül ismeretlen
helyre távozott. A felkutatására eddig tett intézkedések nem vezettek eredményre. Az eltűnt lány megközelítőleg 160 centiméter magas, vékony testalkatú,
barna hajú, arca ovális. A Szerencsi Rendőrkapitányság (3900 Szerencs, Bekecsi út 10. szám) kéri, hogy aki
bármilyen információval rendelkezik az
eltűnt személlyel kapcsolatban, hivatali
munkaidőben hívja a 47/563-340-es telefonszámon az ügy előadóját. A megyei
rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központja a 06-46/514-506-os telefonszámon, továbbá a 107-es vagy 112es központi segélyhívó telefonszámok a
nap 24 órájában fogadják a bejelentők
hívásait.

599 Ft

Ütközés az Andrássy úton

3

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

Heti horoszkóp
Kos (március 21 – április 20) Fájdalmas lehet lezárni valamit,
de nem érdemes tovább húzni a dolgot, tegyen pontot az ügy végére. Nincs azzal semmi gond, ha tanácsot kér valaki olyantól, aki
tapasztaltabb Önnél. Merjen tanulni másoktól.

Rák (június 22 – július 22) Valaki Ön mellé áll egy nehéz helyzetben és ezért különösen hálás neki. Amikor fordul majd a kocka,
ne feledje, hogy Ön is számíthatott rá. Kérje ki mások véleményét,
mielőtt döntést hoz egy munkahelyi kérdésben.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Céltudatos lesz a héten,
tudja, mit akar, és nem is hagyja, hogy bárki eltérítse. Ha így halad
tovább, gyorsan el is éri majd a céljait. Átértékelsz bizonyos dolgokat, de ha ne engedje, hogy ez a karrierje rovására menjen.

Bak (december 22 – január 20) Ne akarjon egyszerre mindent, mert akkor csak összeroppan a dolgok súlya alatt. Hagyjon
időt magának, és rendezze el a dolgait, lépésről lépésre haladva.
Merjen végre belevágni a nehezebb feladatokba is.

Bika (április 21 – május 20) Egyértelműnek kell lennie, ha azt
szeretné, hogy valaki azt tegye, amit elvár tőle. Ne feledje ugyanakkor, hogy tiszteletben kell tartania mások korlátait. Mindenkinek lehetnek rosszabb időszakai.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Minél jobban igyekszik
eltitkolni valamit, annál nagyobb nyomás nehezedik Önre. Jobban jár, ha megtanulja elengedni ezeket a nehézségeket, és felvállalja, amiben hisz. Ki kell állnia a véleménye mellett.

Skorpió (október 24 – november 22) Nehéz időszakon van túl,
de ezen a héten végre felragyoghat a napfény. A remény sugarai
Önt is tettekre sarkallják, és ez a hangulatán is meglátszik majd.
Vegye kezébe az irányítást, ez e hét kedvező időszak ehhez.

Vízöntő (január 21 – február 19) Legyen kicsit előrelátó, és ne
ugorjon rögtön a tartalékai végéig. Lehet, hogy olyan helyzetben
találja magát hamarosan, amikor jól fog jönni, ha van mihez nyúlni,
akár energia terén is. Éljen az alkalommal.

Ikrek (május 21 – június 21) Gyorsan akar túlesni valamin, de az
élet még tartogathat leckéket. Addig nem léphet tovább a következő feladatra, amíg meg nem tanulta itt azt, amit kellett. Próbálja meg ésszerűen kezelni a dolgot.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Itt az ideje, hogy letegyen valamit, amit régóta magával cipel, és ami lelassította az
útján. Engedje meg magának, hogy végre megkönnyebbüljön.
Izgatott lehet egy közelgő változás miatt, amiben úgy érzi, kitelesedhet.

Nyilas (november 23 – december 21) Érdekes híreket hall,
amik kicsit átrendezhetik az elképzeléseit. Igyekezzen reális maradni, és ne hagyja, hogy az érzelmei elragadják. Ha következetes, ez jó alkalom lehet arra is, hogy kicsit megnövelje az önbizalmát.

Halak (február 20 – március 20) Sok mindent eltervezett, de
egyelőre még nem tudja, hogyan valósíthatná meg ezeket a dolgokat. Ha nem ijed meg a feladatoktól, könnyebben megy majd a
dolog. Egy jó ötlettel mindenki dolgát megkönnyítheti.

