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GYÉMÁNTESŐ  
MISKOLCRA

Nívós városi programjaival – többek között a Bike Day 
bringás bulival, illetve az Avasi Borangolással –  

Miskolc ismét hét gyémánt díjat érdemelt ki  
a Magyar Marketing Szövetség versenyén. 

MISKOLCON A HAZAI OPERA ELMÚLT 200 ÉVÉNEK REMEKEI 

KULTÚRA ÉS NEMZET 

7.
oldal

A SZÍNES RENDEZVÉNYEK VÁROSA 7.
oldal

6.
oldal

A nagy sikerű Borangolás után, az elmúlt  
hétvége is színes, változatos rendezvényekkel  
várta a miskolciakat és a turistákat. 



Ünnepséget rendezett múlt 
pénteken a Népkerti Vigadó 
Étteremben a Miskolci Vál-
lalkozó Háziorvosi Rend-
szert Működtető Egyesülés 
(MVHR), fennállásának 25. 
évfordulója, valamint a cím-
zetes főorvosi emléklapok át-
adásának alkalmából.

Kriza Ákos polgármester or-
voskollégaként köszöntötte az 
ünneplőket. Az egyesülést mél-
tatva rámutatott, ez egy befoga-
dó, empatikus és segítőkész kö-
zösség. – A kívülállónak talán 
úgy tűnhet, hogy a háziorvoslás 
egy egyéni sportág, de ez koránt 
sincs így! Ez egy csapatsport, és 
itt, Miskolcon a csapatszellemnek 
a háziorvosok közössége eleget 
tett – fogalmazott Kriza Ákos.

Kiemelte, 2010-ben, átvéve a 
város irányítását, kötelességének 
érezte a háziorvosi infrastruktú-
ra fejlesztését, a rendelők rend-
betételét. Eddig mintegy 1,4 mil-
liárd forintot fordítottak erre a 
célra, és további 1 milliárdot kü-
lönítettek el, hogy befejezzék ezt 
a munkát. – A miskolci házior-
vosok közössége 25 éve igazolja 
nap mint nap, hogy szükség van 
rá. Nem véletlen, hogy az ország 
más részein irigykedve néznek 
erre a csapatra, mert most is egy-
ségesek. Azt kívánom, hogy ez a 
szoros kötelék a jövőben is fenn-
maradjon és sok ilyen jubileumi 
ünnepet éljenek meg – zárta kö-
szöntőjét a polgármester.

Szűcs László alapító házior-
vos az elmúlt 25 évről szólva rá-
mutatott, a kezdetektől fogva a 
szakmai érdekvédelmi és gaz-
dasági ügyek összefogását he-
lyezték az egyesülés tevékeny-
ségének fókuszába.

A jelenről és a jövőről az 
MVHR tagszervezeteinek – a 
Gyermek-Alapellátásban Prakti-
záló Orvosok Szövetsége (GYA-
POSZ) és a Praktizáló Orvosok 
Szövetsége (POSZ) – vezetői be-
széltek. Simkó Róbert, a GYA-
POSZ elnöke a háziorvosok 
felelősségvállalásáról szólt, s ki-
emelte: fontos, hogy az egyéni 
döntéseknél számíthatnak egy-
más támogatására. - A szakmai 
munkában nagy jelentősége van 

az olyan közösségeknek, mint 
amilyen a miskolci egyesülés. 
Ebben az elmúlt negyedszázad-
ban nagyon sok munka és támo-
gatás van. Érezzük és értékeljük a 
megbecsülést, reméljük, erre to-
vábbra is számíthatunk. Fontos, 
hogy a városvezetés partnernek 
tekint minket – hangsúlyozta. 

„Közösen könnyebb” – hang-
súlyozta köszöntőjében Poncsák 
Csaba, a Praktizáló Orvosok 
Szövetségének elnöke. Rámu-

tatott, háziorvosi egyesülések 
nem csupán Miskolcon jöttek 
létre a ’90-es években, tartósan 
azonban csak itt maradt fenn a 
szervezet. Ezt az elnök a fegyel-
mezettségnek és az összetartó 
erőnek tulajdonította. Kiemel-
te: a folyamatos rendelő-felújí-
tásoknak köszönhetően ma már 
sok helyen a 21. századnak meg-
felelő környezetben tudják fo-
gadni a pácienseket.

Munkácsi László alapítványi 
kuratóriumi elnök elmondta, 
voltak könnyebb és nehezebb 
időszakok a 25 év alatt, de az 
idő az egyesülésüket igazolta. 
Itt nem érzi senki egyedül ma-
gát, a problémákat igyekeznek 
együttesen megoldani. A kol-
légák sajátjuknak érzik az egye-
sülést, ma már több mint 200 
tagjuk van.

Az ünnepség során tizenkét 
emlékplakettet, valamint több 
mint 100 címzetes főorvosi em-
léklapot adtak át.

Negyedszázados jubileumot ünnepelt a háziorvosi egyesülés

Város
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„ÉREZZÜK ÉS ÉRTÉKELJÜK A MEGBECSÜLÉST”

Május 24-én Miskolcra ér-
kezett Zelei József, a világ 
egyetlen kerékpáros béke-
nagykövete.

Zelei József 15 éve bicikli-
zik a békéért, ez alatt az idő 
alatt közel 80 ezer kilomé-
tert teljesített. Csaknem 100 
országban járt, érintve mind 
az öt kontinenst. Missziójá-
nak legfőbb célja, hogy fel-
hívja az emberek figyelmét 
a környezettudatos életre, a 
sport szeretetére, a biztonsá-
gos közlekedésre, a történe-

lem tanulságaira. Idén az első 
világháború lezárásának szá-
zadik évfordulója alkalmából 
indult világjáró béketúrára.  

A béke kétkerekű nagykö-
vetét Pfliegler Péter alpolgár-
mester fogadta a városházán, 
majd a Hősök temetőjében 
helyezte el az emlékezés ko-
szorúit. Délután gyerekekkel 
találkozott a város főterén 
felállított KRESZ-tanpályán, 
kora este pedig vetítéssel, kö-
zönségtalálkozóval egybekö-
tött emlékestet tartott a vá-
rosháza dísztermében. 

Miskolcon a kerékpáros  
békenagykövet

Újabb támogatók 
segítik a miskol-
ci Gyermekegész-
ségügyi Központ 
gyógyító tevé-
kenységét. Egy 
helyi cég egymillió 
forint értékű vizs-
gáló lámpát, egy 
vállalkozó pedig 
kétmillió forintot 
adományozott a 
napokban a bete-
gek gyógyítását 
végző intézmény-
nek.

A sajószentpéteri refor-
mátus gyülekezet és File Ta-
más gyülekezeti tag évek óta 
támogatja a megyei kórház 
gyermeksebészeti trauma-
tológiai és égési osztályát. 
File Tamás ebben az évben 
kétmillió forintot adomá-
nyozott az osztálynak, rájuk 
bízva annak felhasználását.

– Mindenféleképpen úgy 
gondoltam, hogy megfele-
lő helyre került az általunk 
felajánlott összeg. Hozzá tu-
dunk járulni a kórházi dol-
gozók munkájának meg-

könnyítéséhez, a gyermekek 
gyógyításához. Ennél aligha 
lehet nemesebb célt elkép-
zelni – nyilatkozta a vállal-
kozó. 

A helyszíni sajtótájékoz-
tatón megtudtuk, a pénz-
ből két betegőrző monitort, 
két úgynevezett pulzoxy-
métert, egy gerincsérültek 
ellátását segítő boardot va-
lamint egy állítható ma-
gasságú vizsgáló asztalt vá-
sároltak, amelyek a GYEK 
Gyermeksebészeti Osztá-
lyán segítik majd a kis bete-
gek gyógyulását.

Segítik a gyermekek 
gyógyulását



Nemcsak „tesztelik” a jogszabályokat, hanem javaslatokkal 
is élnek a törvényhozás felé, ez a kettős feladat pedig gya-
korlatilag megkerülhetetlenné tette a Megyei Jogú Városok 
Szövetségét, az önkormányzatok együttműködését – han-
goztatta Kriza Ákos polgármester szerdán, a szövetség jegy-
zői kollégiumának Miskolcon megtartott kétnapos ülésének 
záró sajtótájékoztatóján.

A Megyei Jogú Városok Szö-
vetségének (MJVSZ) Jegyzői 
Kollégiuma május 29-30-án 
Miskolcon tartotta soron kö-
vetkező ülését. A nagyvárosok 
címzetes főjegyzői és jegyzői 
az érintett szaktárcák állam-
titkáraival, illetve a szakmai 
intézmények vezetőivel foly-
tattak tanácskozást a két nap 
során. Szerdán, az ülést köve-
tően sajtótájékoztatón össze-
gezték az elhangzottakat. 

A szövetség az önkormány-
zatokon keresztül közel 2 mil-
lió ember ügyeit adminiszt-

rálja, szinte napi kapcsolatban 
áll velük – mutatott rá Mis-
kolc polgármestere. Kriza Ákos 
hozzátette: a szövetség nem-
csak „teszteli” a jogszabályo-
kat, hanem javaslatokat is tesz 
a törvényhozás felé.

– Ez a kettős feladat gyakor-
latilag megkerülhetetlenné tet-
te a szövetséget, az egyes önkor-
mányzatok együttműködését. 
Az állampolgárokkal fennálló 
kapcsolat mélyebbé vált, sokkal 
inkább meg tudunk felelni a kö-
zösség igényeinek – tette hozzá 
a városvezető.

A két nap során tárgyaltak 
egyebek mellett az elektroni-
kus ügyintézés bevezetéséről, 
és a smart megoldások hasz-
nálatáról az önkormányzatok 
működésében.

Szekeres Antal, Debrecen 
címzetes főjegyzője, az MJVSZ 
Jegyzői Kollégiumának el-
nöke leszögezte, a szövetség 
a leghatékonyabban műkö-
dő érdekképviseleti szerv ma 
hazánkban az önkormányza-
ti rendszerben. Ennek a haté-
kony működésnek a szakmai 
megalapozását nyújtja a jegy-
zői kollégium, ami nemcsak 
kezdeményezően lép fel a jog-
alkotásban, de a véleményezés-
ben is szerepet vállal.

Kiemelte, a legnagyobb pol-
gármesteri hivatalok „min-
taként, igazodási pontként 
szolgálnak” az egyes régiók-

hoz tartozó kisebb hivatalok 
számára. Ezért fontos, hogy 
egységes joggyakorlatot ala-
kítsanak ki, amit érdemes át-
vennie más településeknek 
is. Ez az ügyfelek érdekeit is 

szolgálja, hangsúlyozta Szeke-
res Antal. Az önkormányzatok 
működését érintő jogszabályok 
módosítására irányuló javasla-
tok kapcsán az elnök elmondta, 
2015-ben közel 250 ilyen javas-
latot gyűjtöttek össze, ez a mun-
ka idén is folytatódik, hiszen 
idén új kormányzati, jövőre új 
önkormányzati ciklus indul. A 
tapasztalatokat összegyűjtik, a 
remények szerint októberre el-
készül több száz javaslat, ezeket 
le fogják tenni a minisztériu-
mok asztalára.

Az elektronikus ügyintézés 
véleményük szerint nemzet-
gazdasági szempontból is fon-
tos ügy, hiszen havi átlagban 10 
milliós dokumentumforgalom 
van az állami és önkormány-
zati hivataloknál. Közel 5 mil-

liárd forint megtakarítást jelent 
– mutatott rá Szekeres Antal –, 
ha ezt elektronikus úton vég-
zik. Ehhez azonban a lakosság-
nak is kellően felkészültnek kell 
lennie, tette hozzá, de örömteli, 
hogy eddig például 3,1 millió-
an igényeltek e-személyit – ez 
szükséges ahhoz, hogy elektro-
nikusan kezeljék az ügyeiket.

A szövetség miskolci ülé-
sén tárgyalták az országgyűlési 
képviselők 2018-as választásá-
nak tapasztalatait is, az elhang-
zottakról Miskolc jegyzője 
adott összefoglalást. Alakszai 
Zoltán hangsúlyozta, „minden 
kétséget kizáróan megállapít-
ható: tisztességes, sok 10 ezer 
ember, választási szerv együtt-
működésén alapuló, eredmé-
nyes választás volt”.

Bemutatkozott Nagy Ákos, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje
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Lapzártánkig öt ellenzéki 
párt sorakozott fel Erdei 
Sándor humorista (is-
mert művésznevén Rokker 
Zsolti) mögé, aki elvileg 
független jelöltként indul, 
július 15-én, a miskolci 
időközi választáson. Az 
MSZP helyi szervezete és 
a Jobbik nagyon hamar 
jelezte, hogy támogatják. 
Miskolcon ez az első eset, 
hogy az MSZP és a balol-
dalt korábban folyamato-
san támadó Jobbik közös 
jelölt mellett kampányol. 

„Erdei Sándor az MSZP 
miskolci vezetésével is-
mertette programját, mely 
alapján meggyőződtünk 
arról, hogy mennyire fon-
tos számára a miskolciak 
problémái iránti érzékeny-
ség, a közösségépítés. Er-
dei Sándor 42 évvel ezelőtt 
Miskolcon született, dip-
lomáját a Miskolci Egyete-
men szerezte, két évtizede 
a Győri kapu városrészben 
lakik. Országos ismertség-
re humoristaként televízió- 
és rádióműsorokban tett 
szert, és bár költözhetett 
volna Budapestre, lokálpat-
riótaként itthon maradt” – 
közölte az MSZP Miskolci 
Szervezete. 

Támogató nyilatkozatot 
adott ki a Jobbik is, melyben 
azt írják: „A Jobbik öröm-
mel értesült arról, hogy a 
miskolci 12-es választókör-
zetben július 15-én tartan-
dó időközi önkormányza-
ti választáson a sokak által 
csak Rokker Zsoltiként is-
mert humorista, Erdei Sán-
dor is elindul. Erdei Sándor 
igazi lokálpatrióta, választá-
si programja alkalmas arra, 
hogy a Győri kapu egy fejlő-
dő, biztonságos, összetartó 
városrész legyen”. 

A héten a Demokrati-
kus Koalíció, a Momentum, 
majd az LMP is közlemény-
ben tudatta, hogy Rokker 
Zsoltit, azaz Erdei Sándort 
támogatják az időközi vá-
lasztáson.

A Jobbik és a balliberálisok 
is Erdei Sándor mögött „AZ ÉLETEMBEN MINDEN MISKOLCRÓL SZÓL”

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS, SMART MEGOLDÁSOK,  
EGYSÉGES JOGGYAKORLAT

A közbiztonság további javí-
tása és a nyomortelepek fel-
számolása – ezek Nagy Ákos 
Fidesz-KDNP képviselőjelölt 
programjának alappillérei. 

Mint pénteki, bemutatkozó 
sajtótájékoztatóján elmondta, 
ezekből egy jottányit sem fog-
nak engedni, és a program vég-
rehajtásában számíthat Mis-
kolc polgármesterének, illetve 
a választókerület országgyűlé-
si képviselőjének támogatásá-
ra is. Nagy Ákos kiemelte: éle-
tében minden Miskolcról szól: 
itt született, itt járta ki iskoláit, 
a Miskolci Egyetemen szerzett 
diplomát, a megyeszékhelyen 
dolgozik ügyvédként, és itt is él. 
Először 1998-2002 között, majd 
2017-től ismét tagja a közgyűlés 
jogi és ügyrendi bizottságának.

– Meglátásom szerint egy 
képviselő akkor tud mindent 
megtenni a körzetéért, ha ma-

ximális érdekérvényesítési 
készséggel, képességgel bír, és 
egy ilyen párt képviselőjeként 
vesz részt a közgyűlési munká-
ban – ez pedig ma vita nélkül a 
Fidesz és a KDNP közös képvi-
selőcsoportja – fogalmazott a 
kormánypárti jelölt.

Nagy Ákos a folytatás prog-
ramját hirdette meg, mint 
mondta, megkezdték a válasz-
tókörzetben élők igényeinek fel-
mérését. A következő hetekben 
minél több választóhoz igyek-
szik majd személyesen eljutni, 
hogy megismerje az elképze-
léseiket. – Én egész életemben 
másokat képviseltem, nagy-
szerű emberekkel találkoztam, 
nagyszerű tervek megvalósí-
tásában vehettem részt. Bízom 
benne, hogy július 15-e után 
együtt élhetjük majd át a 12-es 
választókörzet lakosaival ezt az 
érzést, a nagyszerű tervek meg-
valósítását – mondta.

Hubay György közel négy évig 
volt a 12-es választókörzet ön-
kormányzati képviselője. Az or-
szággyűlési választásokon kép-
viselői mandátumot szerzett, 
ezért tartanak időközi választást 
a körzetben.. A sajtótájékoztatón 
úgy fogalmazott: a vállalt felada-
tokat rendben elvégezte, számos 
fejlesztést valósítottak meg.

– A nyomortelepek felszámo-
lása nagyrészt megtörtént, de 
van még feladat. Parkokat, ját-

szótereket, utakat, járdákat újí-
tottunk fel a körzetben, több tíz-
millió forint értékben. Ahogy a 
kormányzatnál, úgy a városve-
zetésnél is prioritást élvez a fel-
növekvő generációk helyzetének 
javítása, ezért nagy hangsúlyt 
helyeztünk az óvodák, bölcső-
dék felújítására. És az orvosi ren-
delők korszerűsítésére is komoly 
összegeket fordítottunk, fordí-
tunk – sorolta a politikus.

– Nem értünk azonban a fel-
adatok végére. Nagy Ákos a 
körülbelül másfél éve együtt 
dolgozik velem, ismeri a kör-
zetet, az emberek problémáit, 
a megvalósításra váró feladato-
kat, eredményesen tudja majd 
folytatni a megkezdett mun-
kát. Kiváló jelölt, kiváló ember 
és jogász, nagyszerű szervező, 
ráadásul politikusi vénával is 
rendelkezik. Meggyőződésem, 
hogy ő a megfelelő jelölt arra, 
hogy a körzet képviseletét el-
lássa. Mint a körzet volt önkor-
mányzati, és jelenlegi ország-

gyűlési képviselője, támogatni 
fogom munkája során – han-
goztatta Hubay György.

Kriza Ákos polgármester a 
sajtótájékoztatón emlékezte-
tett, hogy a Fidesz-KDNP egy 
rendkívül sikeres országgyű-
lési választáson van túl. – Nem 
kellett sokat gondolkodnunk 
azon, hogy a pártszövetsé-
günk kit indítson az időközi 
választáson. Nagy Ákos mel-
lett döntöttünk, aki eddig is 
kiválóan dolgozott együtt Hu-
bay György önkormányzati 
képviselővel. Tökéletesen is-
meri a körzet minden gond-
ját-baját, a fejlesztési terveket. 
Meggyőződésem, hogy előd-
jéhez hasonlóan, tökéletesen 
képviseli majd a terület érde-
keit – hangoztatta, hozzátéve: 
polgármesterként támogatja 
Nagy Ákost. Kéri a körzet la-
kóit, hogy szavazzanak bizal-
mat a Fidesz-KDNP jelöltjé-
nek, mert akkor jó kezekben 
lesz a körzet. 



Idén is várják a gyerekeket 
a Perecesi Nyári Napközis 
táborban és a Balatonmá-
riafürdői Gyerektáborban. 
A perecesi napközis tábor 
 július 2-án nyitja meg ka-
puit a 6-13 éves gyermekek 
számára, s augusztus 10-ig 
vakációzhatnak itt a kisdiá-
kok. A háromszor két hetes 
turnusban 600–800 gyermek 
számára kínálnak progra-
mokban gazdag üdülést, 
napi háromszori étkezéssel.

A gyerekek a Pereces 1-es 
jelzésű autóbuszokkal juthat-
nak el a táborba. A megál-
lók nagy valószínűséggel az 
alábbiak lesznek: Avas Város-
központ, Tapolcai elágazás, 
Szemere kert, Zoltán utca és 
Bulgárföld. Táborvezető: Má-
dai Linda. Az érdeklődők a 
nyari.napkozi.miskolc@gmail.
com címen kérhetnek infor-
mációt.

A Balatonmáriafürdői Gyer-
mektábor június 16-tól au-
gusztus 31-ig fogadja a diá-
kokat. A táborban 10-14 éves 
gyerekek nyaralhatnak, a ki-
lenc turnus alatt közel 900-

1100 gyermek üdültetését biz-
tosítják.

A Balatonmáriafürdői Gyer-
mektáborba nem csupán az 
állam fenntartásába tartozó 
iskolák kapnak lehetőséget a 
táboroztatásra. Részt vehetnek 
az üdülésben mások mellett 
hátrányos helyzetű gyermekek 
a Megyei Kórház Gyermekor-
topédiai Alapítvány, az Orto-
péd Kft. által támogatott gyer-
mekek, valamint a Miskolci 
Kulturális Központ által dele-
gált gyermekek is.

A tábor részvételi díja   
27 990 forint, ami tartalmaz-
za az étkezés és szállás költ-

ségét. Az utazási költség kb.  
6 000 forintba kerül, a fakulta-
tív kirándulás költsége pedig 
kb. 4000 forint A táborozások-

hoz szükséges szülői nyilatko-
zatot a www.miskolc.hu oldal-
ról lehet letölteni.

Miskolc nyolcadik alkalom-
mal szervezi meg a hagyomá-
nyos nemzetközi testvérváro-
si gyermektáborát július 31. és 
augusztus 7. között. A 13-16 
éves gyerekeknek lehetősé-
gük lesz egymás kultúrájának 
megismerésére, nyelvgya-
korlásra, sajátos nemzetiségi 
ételek kóstolására, közös já-
tékokra, baráti kapcsolatok 
kiépítésére és elmélyítésére. 
Miskolc testvérvárosa (Asan) 
idén harmadszor hívta meg a 
miskolci gyermekeket csere-
táborozásra.

Június 3-án, 16.30 órai 
kezdettel, a Miskolc Tele-
vízió HívőSzó című mű-
sorában a Szent Anna 
templomból közvetítenek 
Úrnapi szentmisét. Bemu-
tatja: Szarvas Péter esperes, 
plébános

Vasárnap, 3-án Úrnap-
ja, az ünnepi szentmisék 
után körmenettel, minden 
templomban a meghirde-
tett időpontban. Június 7-én, 
csütörtökön az idén felszen-
telendő kispapok jönnek 
bemutatkozó látogatásra 
Miskolcra, Szabó József spi-
rituális kíséretében. A diós-
győri plébániatemplomban 
a 10 órakor kezdődő szent-
mise keretében találkoznak 
a miskolci papsággal és a 
hívekkel. Június 8-án, pén-
teken lesz Jézus Szíve ünne-
pe. A tapolcai Sziklakápol-
na búcsúját ezen a napon 
tartják. A 18 órakor kezdő-

dő ünnepi szentmisét Nagy 
Krisztián hernádvécsei plé-
bános mutatja be. Szomba-
ton, 9-én a Versbarátok Köre 
Wass Albert műsorát a Mil-
lenniumi teremben rende-
zik meg 17 órai kezdettel. 
A templombúcsú előtt 8-án 
egésznapos szentségimá-
dás lesz a Martin-kertvárosi 
templomban. 

A Jézus Szíve-templombú-
csúra 10-én, a 11 órai szent-
misén kerül sor, amelyet 
Pásztor Zoltán, a Kassai Egy-
házmegye püspöki helynöke 
mutat be. Ezen a napon lesz 
a mezőkövesdi szívbúcsú is, 
a 10 órakor kezdődő szent-
misét Fábry Kornél atya mu-
tatja be. Ezen a napon a ne-
gyed 12 órai szentmisén a 
minorita templomban Mi-
kolai Vince főesperes, diós-
győri plébános szolgáltatja 
ki a bérmálás szentségét a fi-
ataloknak.

Ezentúl a MIHŐ Kft. is 
alaplehetőségként kínálja a 
díjfizetők számára, hogy – a 
gáz- és áramszámlákhoz ha-
sonlóan – időarányosan, 11 
egyenlő értékű részszámlán 
és egy elszámoló számlán 
fizessék ki a távhőszolgálta-
tás fűtési díját.

Azok, akik a fűtött légköb-
méter alapján történő elszá-
molásnál az egyenletes díjfi-
zetést választották, az első 
részszámlát június 15-éig kap-
ják meg, akik költségosztás 
alapján fizetik a távhődíjat, 
nekik augusztus 15-éig érke-
zik az első részszámla. Ez ma-
gasabb összegű lesz, mint az 
ilyenkor megszokott „nyári” 
számla, viszont elmaradnak 
a kiugróan magas téli díjak, 

egész évben egyenletessé válik 
a díjfizetés.

Az egyenletes díjfizetés 
előnye, hogy tervezhető, ki-
számítható a fogyasztóknak 
és szolgáltatónak egyaránt. 
Más városokban, más szolgál-
tatóknál már sikeresen vizsgá-
zott. Az egyenletes kifizetések 
alapján jobban tervezhető a 
családi költségvetés – többek 
között ezek az érvek hangza-
nak el az egyenletes díjfizetés 
mellett, amelyet idén nyártól 
már a MIHŐ is választásra kí-
nált díjfizetőinek.

Ennek az volt a feltétele, hogy 
a díjfizető május 15-éig más-
ként ne rendelkezzen a szolgál-
tató felé. A határidőig a miskolci 
távhőfelhasználók 77 százaléka 
döntött úgy, hogy kipróbálja az 
egyenletes díjfizetést.

Az egyenletes díjfizetés-
nél a fűtési hődíj elszámolá-
sa változik: egyenletessé vá-
lik. Tizenegy részszámlában 
a fűtési hőmennyiség az előző 
fűtési idényben felhasznált fű-
tési hőmennyiség alapján ke-
rül kiszámlázásra. Vagyis, az 
előző évi fogyasztás árát el-
osztották egész évre egyenlő 
mértékben. Ha valaki példá-
ul egész évben összesen 120 
ezer forint fűtési hődíjat fize-
tett, annak most 10 ezer forint 
fűtési hődíj kerül elszámolás-
ra havonta. De ugyan úgy 10 
ezer forint lesz a hődíj január-
ban vagy februárban is. Majd 
a 12., úgynevezett elszámoló 
számlában az addig kibocsá-
tott 11 részszámla és a tény-
leges fogyasztás közötti kü-
lönbséget kell megfizetni. Ha 

kevesebb a felhasznált fűtési 
hőmennyiség, akkor díjfizető 
számára visszafizetés történik.

Az összegben változatlanul 
érvényesül a rezsicsökken-
tés. Az alapdíj és a használa-
ti melegvíz fizetésének mód-

ja ugyanakkor változatlan. A 
díjfizető egy elszámolási idő-
szakon belül, légköbméteres 
elszámolás esetén június 01-
től a következő év május 31-
ig, illetve költségosztás esetén 
augusztus 01-től a következő 

év július 31-ig egyszer vissza-
térhet az egyenletes elszámo-
lási módról a havi elszámolás-
ra. Ezt az igényt a MIHŐ Kft. 
a díjfizető írásos bejelenté-
sét követő második hónaptól 
tudja érvényesíteni.
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Szombaton több 240-es 
autóbusz indul: a menet-
rendben meghirdetett já-
ratokon felül 2018. június 
2-án, szombaton a Repülő-
térről 05:38-kor, 13:38-kor, 
a Mechatronikai parktól 
14:10-kor és 22:10-kor is in-
dul 240-es autóbusz.

Tervelve közlekednek az 
autóbuszok a Népkertnél: 

június 4-én, hétfőn rendez-
vény miatt 16:15-től várha-
tóan 17:40-ig lezárják a Gör-
gey Artúr utcát a népkerti 
körforgalom és a Lévay Jó-
zsef között, emiatt a 14-es, 
20-as, 28-as, 34-es és 35-ös 
autóbuszok nem érintik a 
Népkert megállóhelyet, he-
lyette a Szigligeti téren áll-
nak meg.

Közlekedési információk
A diósgyőri drukkerek érvé-
nyes DVTK szurkolói jeggyel 
vagy bérlettel ismét térítés-
mentesen utazhatnak az 1-es 
jelzésű autóbuszokon és az 
1-es villamosokon a DVTK 
- Videoton mérkőzésre és 
haza június 2-án szombaton 
17:00-22:00 óra között.

Az egyes számjelzésű járatok 
a menetrendben meghirdetett-
nél gyakrabban közlekednek, 
a villamosok 5-7, az autóbu-

szok 10 perces követési idővel. 
A mérkőzést követően néhány 

autóbusz a Bulgárföld megál-
lóhelyről céljáratként indul az 

Avas kilátóhoz, a Repülőtérre 
és a Hejő-park felé. A buszok  
kijelzőjén a célirány lesz látható 
(Avas kilátó, Repülőtér, Hejő-
park). Valamennyi ilyen járat 
a Petőfi térig az 1-es autóbusz 
útvonalán közlekedik és az 1-es 
megállóiban áll meg. A Petőfi 
tér után az Avas kilátó irányá-
ba a 34-es, a Hejő-park irányá-
ba a 14-es, a Repülőtér irányá-
ba az 54-es autóbusz útvonalán 
haladnak tovább és az ott lévő 
megállókban állnak meg.

DVTK – Videoton: utazás szurkolói jeggyel, 
bérlettel

Idén is több helyen várják a gyerekeket
Lehet jelentkezni a nyári táborokba!

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS: A FOGYASZTÓK 77 SZÁZALÉKA  
AZ EGYENLETES DÍJFIZETÉS MELLETT



Évadzáró társulati ülés a színházban

Kiemelkedő előadások, kö-
zel száznegyvenezer néző, 
pozitív nézői és szakmai 
visszajelzések, számos fesz-
tiválmeghívás – így foglalha-
tó össze a Miskolci Nemzeti 
Színház 194. évada. A május 
29-én megtartott társulati 
ülésen a művészeti tanács 
tagjai összegezték az évad 
eredményeit és átadták a 
legjobbnak ítélt művészek és 
színházi munkatársak díjait.

Az idei évad sikerét a szá-
mok is mutatják: bár kevesebb 
előadást játszott idén a szín-
ház, a nézőszám mégis megha-
ladta a tavalyit, a jövő évadra 

pedig 2800 bérletet váltottak 
eddig (1200 darabbal többet, 
mint az előző évad azonos idő-
szakában), ebből kétszázan új 
bérletesek. A társulat tagjai 
számos szakmai elismerésben 
részesültek ebben az évben, a 
színház előadásai pedig min-
den fontos fesztiválra meghí-
vást kaptak.

Béres Attila igazgató beszé-
dében elmondta, olyan kö-
zösség született itt Miskolcon, 

amely garancia a jó színház-
ra. – Az előző évadban – amit 
fémjelez a legjobb előadás díját 
elnyert Kivilágos kivirradtig is 
– a Miskolci Nemzeti Színház 

egy szerencsés hullámra ült fel. 
Félő volt, hogy rajta tudunk-e 
maradni. Tudjuk-e ezt az erőt, 
ezt a minőséget továbbvinni? 
Most visszatekintve, azt kell 
mondjam, sikerült – mondta 
Béres Attila. – Az idei évadunk 
legalább olyan erős volt, mint a 
tavalyi, és számos kiemelkedő 
előadást mutattunk be. Mind-
ez pedig azért lehetséges, mert 
Miskolcon jó közösség van. A 
jó színházhoz jó társulat kell és 
jó közösség, ahol mindenkinek 
fontos az, amit csinál: fontos 
maga miatt, fontos a másik mi-
att, fontos a színház miatt. Sok 
egymásért dolgozó csodálatos 
játékos jelenti az igazi csapa-
tot. Egy ilyen közösségben le-
het rendkívüli előadásokat lét-
rehozni. Hála és köszönet ezért 
minden munkatársunknak – 
tette hozzá.

Számos díjat is átadtak az 
évadzárón. Máhr Ágnes szín-
művésznő, Szegedi Dezső szín-
művész és Koncz Boglárka 
művészeti főtitkár a Miskolci 
Nemzeti Színház örökös tagjai 
lettek. Az évad színművészét 
a társulat tagjai maguk közül 
választják ki minden évben. 
A kollégák elismerését ebben 

az évadban Rózsa Krisztián ér-
demelte ki. A díj mellé a MOL 
PETROLKÉMIA Zrt. anyagi 
támogatása jár, valamint – az 
előző évadokban indult kez-
deményezést folytatva – a Mis-
kolc Autóház Kft. felajánlá-
sában egy Seat Arona típusú 
crossover, amelyet két hóna-

pon keresztül rendelkezésére 
bocsát a márkakereskedés.

Losó József, a MIRELITE 
MIRSA Zrt. vezérigazgatója 
és családja évek óta a Miskol-
ci Nemzeti Színház támogatói. 
Idén két színművészt díjaztak, 
Fandl Ferencet és Harsányi At-
tilát. Az évad legjobb énekkari 

művésze Marozsán Zoltán lett, 
a zenekaré pedig Székely Ba-
lázs. A Miskolci Balett tagjai 
Fűzi Attilát választották az évad 
legjobb balettművészének. Az 
Észak-Magyarország, a Borsod 
Online és a színház elindított 
egy közös online szavazást is, 
ahol Görög Lászlót választották 
meg az év színészének, a Kaba-
ré pedig az évad előadása címet 
érdemelte ki. Az elmúlt évek 
hagyományát követve a Művé-
szeti Tanács is díjazza a színhá-
zi dolgozókat. Ebben az évad-
ban Koncz Boglárka művészeti 
főtitkár vehette át a kitüntetést. 
A tavaly alapított a Spiritus-dí-
jat – amelyet a színház vezető-
sége ítél oda egy kiemelkedő 
munkát végző munkatársnak 
– idén Kocsis Attila gyártásért 
felelős műszaki vezető helyettes 
érdemelte ki.
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Mokry Mészáros Dezső 
hagyatékából, alkotásaiból 
nyílt kiállítás a napokban 
a Miskolci Galéria Rákóczi 
házában. 

Mokry Mészáros Dezső mű-
vészete Miskolc kultúrtörté-
netének különleges színfolt-
ja, munkásságában 1930-tól 
kezdve fontos szerepet játszott 
az ősi magyar rovásírás, mely-
nek alkalmazásával a nemzeti 
képző- és iparművészeti stílus 
megteremtésére törekedett.

A kiállítás Mokry Mé-
száros Dezső (1881–1970) 
életművén keresztül és sze-
mélyéhez kapcsolva annak 
az értelmiségi közösségnek 
a munkásságát mutatja be, 
melynek érdeklődési köré-
ben az ősi magyar rovásírás 
kiemelt szerepet játszott a 
két világháború közötti idő-
szakban. A tárlat a miskol-
ci kör tevékenységére fóku-
szál, de azon közösségek és 

személyek eredményeire is 
hangsúlyt helyez, akikkel a 
miskolciak közvetlen kap-
csolatot ápoltak.

Teret kapnak így a debreceni 
rovásírók és a Magyar Képírók 
Társaságának tagjai is, érzé-
keltetve a mozgalom ezidőbe-
li országos jellegét. A tárlaton 
a képzőművészeté a fősze-
rep: Mokry Mészáros mellett 
Medgyessy Ferenc, Boromisza 
Tibor, Káplár Miklós, Litkey 
György életművét is jeles alko-
tások képviselik.

A kiállítás központi műtár-
gya Mokry Mészáros Dezső 
íróasztala, melyet 1930 kö-
rül (rovásíró tevékenységének 
kezdetén) látott el festett dí-
szítésekkel, s amit ettől kezd-
ve haláláig használt. Az asztal 

egy konkrét tárgy, relikvia, ám 
ezen túlmenően szimbólum is: 
egy olyan komplex gondolat-
kört fog össze, melynek a bú-
tordarab egykori tulajdonosa 
egyik legfőbb hitvallója volt.

A képletesen értelmezett 
asztal körül számosabban he-
lyet foglaltak, s közösen gon-
dolkodtak a magyarság keleti 
eredetéről, nemzetünk karak-
terjegyeiről, a szkíta-magyar 
rokonságról, a rovásírás élet-
ben tartásának fontosságáról.

A tárlat köz- és magán-
gyűjteményekből kölcsön-
zött képzőművészeti alko-
tások, rovásírással díszített 
használati tárgyak és doku-
mentumok segítségével járja 
körül a hosszú évtizedeken 
keresztül mellőzött témát. 

Feledy Gyula Kossuth-dí-
jas grafikus, festő, érdemes 
és kiváló művész jubileumi 
emlékkiállítása nyílt meg a 
napokban a Feledy-házban. 
A grafikusművész munkás-
sága előtt tisztelegve, a 90. 
születésnapja alkalmából 
készült ünnepi tárlattal a 
Miskolci Galéria.

Feledy Gyula az ’50-es évek-
ben jelentkező új grafikus 
nemzedék markáns képvi-

selője volt. A helyi művészet-
ben, illetve a sokszorosított 
grafika országos hírnevének 
öregbítésében elért ered-
ményeinek elismeréseként, 
1990-ben Miskolc önálló 
épületet biztosított művésze-
tének ápolására.

Kákóczki András, a Miskol-
ci Galéria intézményvezetője a 
megnyitón kiemelte: a kiállítás 

olyan műveket mutat be, ame-
lyek a családtól kerültek a Fele-
dy-ház falaira. Sőt akad köztük 
olyan is, amely még soha nem 
szerepelt kiállításon.

– Feledy Gyula a II. világ-
háború utáni országos kép-
zőművészeti élet egyik meg-
határozó alkotója. Nevéhez 
fűződik a Miskolci Grafikai 
Műhely megalapítása, épp-
úgy, mint a 60-as, 70-es évek 
grafikai művészeti fellendülé-
se. Munkásságának darabjait 
őrzik a jubileumi kiállításnak 
helyet adó ház, és az állandó 

kiállítások. Erre az évfordu-
lóra olyan alkotásokkal ké-
szültünk, melyek különböző 
témákon keresztül mutatják 
be Feledy Gyula művészetét, 
a rajztól kezdve, a grafikán 
át a festészetig – hangoztatta 
Kákóczky András. 

Bodonyi Csaba építész kö-
szöntőjében közös emléke-
zésre, a nyolc esztendeje el-
hunyt alkotó munkássága, 
személyisége előtti tisztelgés-
re invitálta a megnyitó részt-
vevőit, megidézve beszédé-
ben Feledy Gyula alakját. 
Áttekintette a művész élet-
útját is, kitérve a fontosabb, 
meghatározóbb részletekre.

Ferenc Marcell, Feledy 
Gyula unokája a család ne-
vében köszöntötte a vendé-
geket. – Remélem, a képek 
kiragadnak titeket a szürke 
hétköznapok világából, s egy 
csodálatos utazásra biztat-
ják az elmét – fogalmazott 
emlékeztetve a közönséget 
nagyapja humorérzékére és 
sajátos természetére.

„Ilyen közösségben lehet  
rendkívüli előadásokat létrehozni” 

Mokry asztala Feledy 90: jubileumi emlékkiállítás 

A rendezvényen köszöntőt mondott 
Wittner Mária szabadságharcos,  
és Rostás László főépítész is

Ősi magyar  
rovásírás a Miskolci Galériában 

CSODÁLATOS UTAZÁSRA  
BIZTATJÁK AZ ELMÉT

Máhr Ágnes és Szegedi Dezső

Béres Attila: „Ez a közösség garancia a jó színházra”



Bérletek, koncertek, egye-
di produkciók, gyermek és 
ifjúsági programok, buda-
pesti és külföldi szereplések 
jellemzik a Miskolci Szim-
fonikus Zenekar 55. évadát. 
A 2018/2019-es szezonról 
Szászné Pónuzs Krisztina 
ügyvezető és a zenekar új 
művészeti vezetője, Antal 
Mátyás tájékoztatta szerdán 
a sajtó munkatársait.

– Mint minden évben, most 
is igyekeztünk sokszínű prog-
ramot összeállítani, amely-
ben egyaránt megtalálhatóak 
a népszerű darabok, egyedi 
előadások, könnyedebb hang-
versenyek és családi progra-
mok is – mondta el Szászné 
Pónuzs Krisztina, a Miskol-
ci Szimfonikus Zenekar ügy-
vezetője. Kiemelte, hatalmas 
öröm számukra, a régi közön-
ség megelégedettsége és az 
újonnan érkezők érdeklődése. 
– Az elmúlt évadban tovább 
nőtt az ifjúsági hangversenyek 
és a bérleten kívüli előadások 
látogatottsága – tette hozzá.

Az ügyvezető arról is szólt, 
hogy nagyon termékenyek a 
különböző művészeti intéz-
ményekkel történő együtt-
működéseik. Ilyen a mis-
kolci ifjúsági együttesekkel 
megvalósuló Hang-ár soro-
zat, a Balázs Győző Reformá-
tus Gimnáziummal közösen 
megalkotott, több összmű-

vészeti produkció, ilyenek a 
Filharmónia Magyarország 
Szezonbérletében és Ifjúsági 
koncertsorozatában lévő ál-
landó szereplések, a Bartók 
Plusz Operafesztiválon tör-
ténő közreműködés, a Párizsi 
Konzervatórium növendéke-
ivel megvalósított karmester-
kurzusok illetve a sok egyedi 
hangverseny.

A zenekar továbbra is két 
bérletsorozatot kínál a komoly-
zene szerelmeseinek. Hét al-
kalomra szóló Tűzvarázs bér-
letüknél, a hajdan „Népszerű” 
elnevezésű sorozat utódaként 
jórészt közkedvelt alkotásokat 
tűztek műsorra, de bőségesen 
akadnak ritkán játszott előa-
dások is. Olyan hazai és külföl-
di művészeket látnak vendégül, 
mint – a teljesség igénye nél-
kül – Medveczky Ádám, Rálik 
Szilvia, Kiss B. Atilla, Balog Jó-
zsef, Oláh Vilmos, Fenyő Lász-
ló, Rossen Milanov, Karl-Heinz 
Schütz, valamint a tavalyi kar-
mesterverseny győztese, a fiatal 
olasz dirigens, Leonardo Sini.

Hangforrás estéik kínála-
ta négy hangversenyre terjed 
ki. Ez a sorozat nem titkoltan 
a fiatal korosztályt és a zenei 
különlegességek kedvelőit 
célozza, így a műsorban erő-
teljesen érvényesül a kísérle-
tező szándék, a ritkán játszott 
művek színrevitele. A bér-
let programja gazdag és vál-
tozatos, a bécsi klasszikától 

napjainkig ível. Olyan művé-
szek fellépése fémjelzi majd a 
Hangforrás esték színvonalát, 
mint Kokas Katalin, Kelemen 
Barnabás, Oravecz György, 
Somos Csaba és David Cur-
tis.

A sajtótájékoztatón kiemel-
ték, hogy sok nagyszerű ese-
mény történt az elmúlt idő-
szakban a zenekar életében. 
Egyre több külföldi szereplés-
nek örülhetnek, legközelebb 
a dél-franciaországi Proven-
ce-ba utaznak, ahol egy ran-
gos fesztivál zárókoncertjén 
muzsikálnak. Körvonalazó-
dik egy olasz turné is a követ-
kező évadra. A tavalyi évben 
először indítottak saját szer-
vezésű rövid bérletet a buda-
pesti Olasz Kultúrintézetben, 
amely akkora sikert aratott, 
hogy idén újra meghirdették a 
két alkalomra szóló sorozatot. 
Emellett vendégszerepelnek 

majd a fő város mel lett, Deb-
re cen ben és Nyíregyházán is.

A vezetésben is történt vál-
tozás, a leköszönő Gál Tamást, 
Antal Mátyás váltja a művé-

szeti vezetői székben. A Nem-
zeti Énekkar nyugalmazott ka-
rigazgatója, a Liszt Ferenc, és 
Bartók-Pásztory-díjas karmes-
ter 44 évvel ezelőtt a Miskolci 
Szimfonikus Zenekarnál te-
vékenykedett pályakezdő má-
sodkarmesterként. Antal Má-
tyás, aki eddig 58 alkalommal 
vezényelte az együttest, isme-
ri a zenekar működését, szak-
mai tevékenységét, a miskolci 
hangversenyéletet. – Nem két-
séges, hogy a Miskolci Szim-
fonikus Zenekar az egyetemes 
magyar zenekultúra szerves 
része. Hihetetlen művészi ta-
pasztalattal rendelkezik, nem 
csupán saját régiójában, ha-
nem akár közép-európai mér-

cével mérve is nélkülözhetet-
len - hangsúlyozta.

Ebben az évadban legkö-
zelebb a Bartók Plusz Opera-
fesztiválon találkozhatunk az 
együttessel, ahol a 3 Bartók 
és az O sole mio című előadá-
sokban működnek közre. Újra 
színpadra állítják nagy sikerű, 
A kis herceg című összművé-
szeti produkciójukat is, a Ba-
lázs Győző Református Gim-
náziummal.

Június 22-én az edelényi 
L’Huillier-Coburg kastély-
ban muzsikálnak, majd a 
Promenád koncertekkel zár-
ják a zenei szezont a Miskolci 
Nemzeti Színház Nyári Szín-
házában.

Szerdán tartották Budapesten, a Telekom Székházban a Vá-
rosmarketing Díj pályázat hivatalos eredményhirdetését. Ní-
vós városi programjaival – többek között a Bike Day bringás 
bulival, illetve az Avasi Borangolással – Miskolc ismét hét gyé-
mántot érdemelt ki a Magyar Marketing Szövetség versenyén.

Piskóti István, a zsűri elnöke 
értékelésében elmondta, évről 
évre egyre több, és egyre nívó-
sabb pályázat érkezik be hoz-
zájuk. Idén hét kategóriában 
23 város 76 pályaművét érté-
kelték, és összesen 61 gyémánt 
díjat osztottak ki.

Megyénkből Kazincbarci-
ka két gyémántot kapott – a 
Kolor fesztért illetve a Fitt Bar-
cika rendezvényért –, Miskolc 
pedig, az elmúlt évhez hason-

lóan, idén is hét gyémánttal 
gazdagodott. Gyémát díjjal 
jutalmazta a zsűri a Bike Day 
bringás bulit, az adventi vil-
lamost, az Avasi Borangolást, 
Miskolc arculatát, az MVK 
Zrt. weboldalát, az Automo-
tive Hungary-n való részvé-
telt, valamint az Utazz velünk 
MVK-kampányt.

Miskolc tavaly is hét gyé-
mántot nyert el, kiérdemel-
ve ezzel a marketing főváro-

sa kitüntető címet is. Erről 
idén is csak egy hajszálnyival 
maradtunk le, mivel Siófok 
nyolc gyémántot kapott. Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye 
megkapta a „Marketingaktív 
megye 2018” címet, a díjat Tö-
rök Dezső, a megyei közgyűlés 
elnöke vette át. A „Marketing 
fővárosa 2018” és a „Marke-
tingaktív megye 2018” címet 
az a település, illetve megye 
nyeri el, melynek szervezetei, 
marketing-projektjei a legtöbb 
„Városmarketing gyémántot” 
gyűjtötték.

A gyémánt-ranglistán jelen-
leg Miskolc és Győr megosztva 
áll első helyen, 2015 óta mind-
két város közel 20 gyémánt 
díjjal lett gazdagabb. Marien 
Anita, a MIDMAR Miskolci 
Idegenforgalmi Marketing Kft. 
szakmai vezetője a helyszínen 
úgy fogalmazott: Miskolc beírta 
magát a városmarketing törté-
netébe, ott van az éllovasok kö-
zött. Kiemelte, az ilyen sikerhez 
nem elég a jó rendezvény, jól 
is kell pályázni. Török Dezső, a 
megyei közgyűlés elnöke egye-
bek mellett arról szólt, hogy a 
kisebb Borsod megyei telepü-

lések, városok is egyre aktívab-
bak a marketing területén, lehet 
még gyarapítani a megyébe ke-
rülő díjak számát.

Pályázni hét kategóriában 
lehetett, a 2017. január 1. és 
2018. február 28. között meg-
valósított aktivitásokkal. A 

pályázó szervezeteknek be 
kellett mutatniuk a megvaló-
sított marketingtevékenység 
előkészítésének, megvalósítá-
sának és eredményessége ér-
tékelésének folyamatát. Egy 
szervezet több pályázatot is 
benyújthatott, több Városmar-

keting gyémántot is szerezhe-
tett. Ahol több Városmarke-
ting gyémánt gyűlik össze, az 
már az egész szervezet kiváló-
ságát fémjelzi.

A nyertesek díjához tarto-
zik a szakmai elismerő cím, 
védjegyhasználat mellett az 
Országos Városmarketing Díj 
honlapján, a médiatámogató-
kon, a díj kampányán keresz-
tüli népszerűsítés, ismertség-
növekedés is. A „Marketing 
fővárosa” és a „Marketingaktív 
megye” nyertesei részére egy-
egy ingyenes városmarketing 
workshop szervezését is bizto-
sítja a Magyar Marketing Szö-
vetség a két alapító, támogató 
szakmai szervezet által.

A HÉTGYÉMÁNTOS VÁROS 
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„Miskolc beírta magát  
a városmarketing történetébe” 

Az Országos Városmarketing Díj célja, hogy felhívja a figyel-

met a városok fejlesztésében egyre fontosabbá és intenzívebbé 

váló marketingtevékenységre, annak sokszínűségére, eredmé-

nyességére. A sikeres, hatékony marketing-megoldások elisme-

résével és azok széleskörű népszerűsítésével hozzá kívánnak 

járulni az igényes, szakmailag helyes gyakorlat elterjedéséhez 

- segítve a tapasztalatcserét, a városok vezetői, szervezetei és 

marketingesei közötti együttműködést. A jó városmarketing 

tevékenység ugyanis pozitív hatással van az ott élők minden-

napjaira, a város ismertségére és megítélésre. A szakmai zsűri 

a marketing munka szakmaiságát, hatékonyságát és hatásos-

ságát ismeri el a Városmarketing gyémánttal, a szakmailag ki-

váló marketing védjegyének odaítélésével.

Miskolci Szimfonikusok ’55

„HATALMAS ÖRÖM SZÁMUNKRA A KÖZÖNSÉG ELÉGEDETTSÉGE”

Szászné Pónuzs Krisztina és Antal Mátyás



Közösségi falfestés keretében  
színezték ki a diákok a támfalat 

a Testvérvárosok  
útján található,  

felújított  
gyermekorvosi  

rendelő előtt. 

Új formában, különleges látványelemkkel érkezett 
Miskolcra, az ExperiDance szuperprodukciójában  
a jól ismert Hamupipőke történet. 

Számos családi- és gyermekprogrammal,  
zenés, táncos előadásokkal várták  

az érdeklődőket a gyermeknapon a Népkertben. 

A Művészetek Házában rendezték meg a Dunán innen,  
Tiszán túl Kárpát-medencei gyermek- és ifjúsági népművészeti 
tehetségkutató verseny megyei előválogatóját.

Több mint egy tucat sportág  
és kulturális program várta a mozogni,  
kikapcsolódni vágyókat a Zsongó Lillafüreden.

Az Ezer Lámpás Éjszakáján, Miskolcon is világító lufik 
százait engedték a magasba.

A nagy sikerű Borangolás után, az elmúlt hétvége is 
színes, változatos, izgalmas rendezvényekkel várta a 
miskolciakat és a turistákat.

A Magyar Opera Napja 
alkalmából 2017 novem-
berében a Magyar Álla-
mi Operaház egyedülálló 
CD-gyűjteményt jelentetett 
meg, amely a hazai opera-
kultúra elmúlt 200 évének 
remekeit fogja egybe. Az 
50+3 lemezt tartalmazó 
Magyar Opera200 című 
kiadványt a hazai városi 
könyvtárakba és zenei in-
tézményekbe juttatják el. 

A hiánypótló kiadvány-
nyal csaknem 1000 könyvtár 
és zenei intézmény gyűjte-
ménye gazdagodik. A II. Rá-
kóczi Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtárban Ókovács 
Szilveszter, a Magyar Állami 
Operaház főigazgatója adta át 
csütörtökön Kriza Ákos pol-
gármesternek a CD-bokszot, 

az Opera200 kiadványt. Óko-
vács Szilveszter elmondása 
szerint 2011-től rögzítik azo-
kat a magyar remekműveket, 
amelyek jó pár éve nem kap-
tak új hangfelvételt. 

2011 óta, a Bánk bánnal 
kezdődően eddig 35 operát 
vettek fel. Tavaly november 

7-én, a magyar opera nap-
ján elhatározták, hogy vala-
mennyi magyarországi város 
könyvtárának odaajándékoz-
zák a felvételek CD-it tartal-
mazó dobozt. – Ezért jöttünk 
el ma Miskolcra is - hangoz-
tatta a főigazgató, aki beszé-
de végén Sebő Ferenc szava-

it idézte: "a magyar kultúrát 
megélni kell, hiszen nem be-
teg, hogy ápolják és nem is 
rab, hogy őrizzék azt".

– Miskolc szerencsés hely-
zetben van, mert a miskolci-
ak szeretik az operát – hang-
súlyozta Kriza Ákos, Miskolc 
város polgármestere. Mint 
fogalmazott: 2001-ben Mis-
kolc kulturális élete is új év-
ezredbe lépett, a Bartók Plusz 
Operafesztivállal. Ez azóta is 
az ország egyetlen operafesz-
tiválja, és immár nagykorú 
lett. – Elmondhatjuk, hogy 
Miskolcon az átlagosnál töb-
ben kedvelik az operát, ame-
lyet a kőszínház falai közül 
kivittünk a város tereire is – 
hangoztatta Kriza Ákos.

A budapesti Operaház kor-
szerűsítése lehetőséget biztosít 
arra, hogy az intézmény együt-

tesei máshol is bemutatkozza-
nak. – Pontosan 18 országban, 
3 kontinensen, és 90 városban. 
Azokba a városokba is elju-
tunk, ahol az opera annyira 
jelentősen él a szívekben, mint 
például Miskolcon – húzta alá 
Ókovács Szilveszter. 

Az „Operát az Operá-
ból!” – sorozatban, Miskol-

con október 14-én hallgat-
hatjuk meg Puccini Turandot 
című operáját a színházban. 
A művet Lukács Gyöngyi, 
Róka István, Szvétek László, 
és Kriszta Kinga előadásá-
ban, a Magyar Állami Ope-
raház Zenekara, Énekkara és 
Gyermekkara közreműködé-
sével viszik színre. 
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MISKOLCRA IS ELHOZTÁK A HAZAI OPERA ELMÚLT 200 ÉVÉNEK REMEKEIT
Kultúra és nemzet 

Hetven csapat részvételével,  
14. alkalommal rendezték  

meg az avasi főzőversenyt. 

 Új streetball-pályát adtak át Martin-kertváros ban.

A hagyományoknak  
megfelelően a repülőtéren is érdekes  

programokkal várták a kicsiket a gyermeknapon.

Magyar rekord, és a Guiness Rekordok Könyvébe is 
bekerülhet Szurasenkó Dániel teljesítménye,  

aki 24 órás koncertet adott a Színészmúzeumban.

Egy újabb színes és változatos hétvége 
– MISKOLCON MINDIG TÖRTÉNIK VALAMI!

Gyermeknap alkalmából a tűzoltók  
Miskolcon is nyitott szertárakkal,  

izgalmas bemutatókkal várták a családokat. 
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Apróhirdetés
Öregcserkész toborzó! Nők és 
férfiak! Ha a cserkésztörvények sze-
rinti közösségbe vágysz, ahol test-
véri szeretet, vidámság, dal köt ösz-
sze bennünket, jöjj közénk! Várunk! 
Jelentkezés: 46/ 328-193. 
Ingyenes számítógépes tanfo-
lyam! Korhatár 65 év. A kezdő és 
haladó tanfolyamainkat elvégzők 
60 órás nyelvtanfolyamot kapnak 
ajándékba. Az ajándék átruházha-
tó! Tel: 742-485, Pannon Educatio 
Kft. E-001594/2017  
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázs-
kapuk cseréje óriási kedvezmény-
nyel, teljeskörű árnyékolástechni-
kával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: 
h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kar to no zás, lambé riázás, filagóri-
ák, elő tetők, kerítések, kerti házak 
és egyéb famunkák készítése; Ve-
lux ablakok beépítése, cseréje; íves 
fedések és hajlatok készítése; te-
tők szellőztetése. www.kerekgyar-
to-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.
Nem italozó, önállóan dolgozni 
tudó ácsot és korábban ács mel-
lett dolgozó segédmunkást kere-
sek Miskolc és környékére, nem 
csak tetőn végzendő munkákra. 
Tel.: 06-20/460-6775.

POROSZKAI ÉTTEREM-PIZZÉRIA
Miskolctól csak 16 kilométerre

www.poroszkai.hu
facebook: Poroszkai Étterem – Pizzéria

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

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

Az akció érvényes: 
2018. 06. 02-től 2018. 06. 08-ig 

Szúnyog és kullancs riasztó, szilikon karkötő 349 Ft
Kullancs és bolhaírtó nyakörv (kutya, macska) 1149 Ft
Univerzális kézi mosópor, 400 g, 3669 Ft/kg 109 Ft
Malizia Baby sampon, 300 ml, 996 Ft/l 299 Ft
Lenor öblítő, 1,360 l  
(spring, summer, sensitiv) 514 Ft/l 699 Ft
Krómozott polc, 4 részes 2499 Ft
Perlux folyékony mosószer, 3 l, 299 Ft/l 899 Ft
Zendium fogkrém, 75 ml, 15 720 Ft/l 1179 Ft
Mystic sampon, pump, 900 ml, 
(több féle) 465 Ft/l 419 Ft
Domestos Power5, WC frissítő, 55 g 429 Ft
Air Wick Freshmatic készülék,  
UT., 250 ml, 3996 Ft/l  999 Ft
Palette Creme color hajfesték 799 Ft
Lara Prémium baby pelenka (3-4-5 méret) 3199 Ft

Naptejek, napolajok (felnőtt, gyerek) érkeztek.

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK

Cím Megnevezés Alapterület 
(m2)

Szobák  
száma Komfortfokozat

Minimálisan
ajánlható

bruttó ár (Ft)

Bánatpénz
(Ft)

Baross Gábor u. 19. als. lakás 21 1 komfort nélküli 1 100 000 55 000

Corvin u. 5. 7/3. lakás 63 1+2x0,5 összkomfortos 9 500 000 475 000

Csabai kapu 13. 1/5. lakás 47 1 komfortos 7 000 000 350 000

Erdélyi u. 6. B. lh. 1/3. lakás 37 1 komfortos 5 000 000 250 000

Felsőruzsin körút 11. 2/2. lakás 55 2 összkomfortos 5 900 000 295 000

Jósika Miklós u. 20. 3/4. lakás 64 2,5 összkomfortos 7 100 000 355 000

Petneházy Dávid u. 14. 2/3. lakás 52 2 komfortos 8 300 000 415 000

Rákóczi Ferenc u. 3. pinceszint lakás 28 1 komfort nélküli 1 300 000 65 000

Soltész Nagy Kálmán u. 1. 4/1 lakás 61 1 komfortos 6 200 000 310 000

Szigligeti Ede tér 4. alagsor 1. lakás 38 1 komfort nélküli 3 100 000 155 000

Testvérvárosok u. 18. 2/3. lakás 71 3 összkomfortos 8 400 000 420 000

Bővebb tájékoztatás: Miskolc Holding Zrt. Ügyfélszolgálat Miskolc, Széchenyi u. 60.
ügyfélfogadási idő: hétfő 8-12 és 12.30-15.30, szerda: 8-12 és 12.30-17.30, péntek: 8-12 óra között

Tel.: 46/516-254; 46/516-257; 70/506-0611; 70/506-0610
e-mail cím: lakashasznositas@miskolcholding.hu

honlap: www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu

A Miskolc Holding Zrt. lakáshasznosítása kétfordulós versenyeztetési eljárás  
(nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti  

az alábbi miskolci ingatlanokat:

AZ ÍRÁSOS AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2018. 06. 29., PÉNTEK, 9.00

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvez-
ményes áron a Miskolci Naplóban 
hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200, Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu

l  BAJMÓC–KÖRMÖCBÁNYA–ZÓLYOM: 
június 9.: 8.000 Ft/fő

l  RÓZSAÜNNEP SZŐREGEN, VÁROSNÉZŐ 
SÉTA SZEGEDEN: június 23.: 9.500 Ft/fő
l  A DOBSINAI JÉGBARLANG   

ÉS A BETLÉRI  ANDRÁSSY-KASTÉLY:  
június 30.: 5.500 Ft/fő

l  MÁRAMAROSI KIRÁNDULÁSOK,  
FÉLPANZIÓVAL:  
július 5-8.: 44.000 Ft/fő

l  VESZPRÉM- ZIRC: július 14.: 9.500 Ft/fő
l  ZARÁNDOKLAT EUCHARISZTIKUS  

CSODÁK NYOMÁBAN, 6 NAP/5 ÉJ:   
július 9–14.: 113.900 Ft/fő

l  BUDAPESTI TEMATIKUS SÉTÁK,  
5 program, 10 időpontban:  
6.900 Ft/fő/program

RÉSZLETEKRŐL, TOVÁBBI AJÁNLATAINKRÓL  
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN VAGY HONLAPUNKON!

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

"

"

500 FT ÉRTÉKŰ  

KUPON EGY FŐRE,  

EGY ÚTRA ÉRVÉNYES.
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A Magyar Távhőszolgáltatók 
Szakmai Szövetsége 2018-ban 
is kihirdette a távhőszektor leg-
kiválóbb szakembereinek elis-
merését. Az idei esztendőben 
átadott három kategóriából ket-
tőben a MIHŐ Kft. szakemberei is 
díjat érdemeltek ki.

A „Magyar Távhőszolgál ta tás ért” 
ezüst emlékérmet kapott Kovács Ta-
más a MIHŐ Kft. szolgáltatási igaz-
gatója, szakmai munkássága elis-
meréséül.

Kovács Tamás szolgáltatási igaz-
gató 1994-ben szerezte gépész-
mérnöki diplomáját, majd 2003-
ban elvégezte a mesterképzést. 
20 évvel ezelőtt kötelezte el ma-
gát a távhőszolgáltatási szakma 
iránt. Pályafutását a MIHŐ Kft. ter-
vezőjeként kezdte, majd szorgal-
mának, tudásának, példamutató 
munkamoráljának, széles látókö-
rének és nyitottságának köszön-
hetően hamarosan a beruházás 
csoportvezetője. 2014-ben az ak-
kori szolgáltatási igazgató nyugál-
lományba vonulásával őt nevezik 
ki a távhőrendszer teljes műsza-
ki működéséért felelős szolgál-
tatási igazgatónak. Pályafutása 
során közreműködésével, irányítá-
sával több fontos fejlesztés való-
sult meg; így a távfelügyeleti rend-
szer mikrohullámú megoldása, a 
depóniagáz távhő célú hasznosí-
tása, a biomassza energetikai célú 
bevonása a távhőszolgáltatásba. A 
geotermális rendszer üzemelteté-

sének hatékonyabbá tételében, a 
nagyobb arányú zöldenergia táv-
hőbe való bevonhatóságában a 
mai napig aktívan közreműködik, 
ennek is köszönhetően Miskolc 
az ország egyik legzöldebb táv-
hőszolgáltató cégévé vált. Kovács 
Tamás irányítása alatt jelentősen 
nőtt a távhőszolgáltatásba bevont 
fogyasztók száma, mind a lakos-
sági, mind az egyéb felhasználók 
területén. Műszaki feladatain túl-
menően kiemelten kezeli a vevők, 
a dolgozók és a partnerek elége-

dettségét. Ötleteivel, szakmai fel-
vetéseivel, javaslataival, mindig 
az adott feladat, illetve az innova-
tív megoldások lehetőség szerinti 
legszínvonalasabb megvalósítását 
segítette, segíti elő. A távhőszol-
gáltatásban végzett feladatok el-
látásával lelkiismeretesen szolgálja 
Miskolc lakosságát, míg a MaTáSzSz 
műszaki bizottságának tagjaként a 
szakma elismeréséért, fejlődéséért 
dolgozik.

Büszkék vagyunk arra, hogy a 
2017-ben alapított „Dr. Büki Gergely 

a Távhő Ígérete Elismerést” az egyik 
legfiatalabb kolléganőnk, Szász Ju-
dit érdemelte ki, aki környezetmér-
nökként és anyagmérnökként vég-
zett a Miskolci Egyetemen.

A Magyar Távhőszolgáltatók 
Szakmai Szövetsége a távhőszek-
tor jövőjéhez, fenntartható fejlesz-
téséhez, különösen az energia- és 
működési hatékonyság fokozásá-
hoz, a megújuló energiaforrások 
részarányának növeléséhez, az 
üzembiztonság fejlesztéséhez és a 
távhő társadalmi elismertségének 

erősödéséhez tevékenyen hoz-
zájáruló 35 éven aluli fiatal szak-
emberek számára hirdette meg a 
„Dr. Büki Gergely Távhő Ígérete” 
c. pályázatát. Szász Judit 2017. áp-
rilisától vett részt az „Otthonunk 
Miskolc” programban, melynek ke-
retei között energetikai gyakornok 
pozícióban kezdte meg munkáját a 
MIHŐ Kft.-nél. A gyakornoki pozíci-
óját hamar, már 2017. szeptembe-
rétől minőség- és környezetirányí-
tási előadó munkakörre váltotta. 
Szász Judit a Magyar Távhőszol-
gáltatók Szakmai Szövetsége pá-
lyázatán pályamunkájában a MIHŐ 
Kft-nél 2017 évben bevezetett ISO 
50001 Energia irányítási Rendszert 
és annak működtetését mutatta 
be, amely folyamatos fejlesztés-
re ösztönzi a társaságot és segíti 
abban, hogy optimalizálja ener-
gia-felhasználási folyamatait, és 
lépéseket tegyen a további ener-
gia-megtakarítás felé.

A MIHŐ Kft. szakmai vezetését és 
munkavállalóit nagy örömmel töl-
tötte el, hogy a három kategóriában 
meghirdetett közül kettő ismétel-
ten Miskolcra került. Ez a tény is bi-
zonyítja, hogy a miskolci távhőszol-
gáltatás jó úton jár, a szakemberek 
hozzáértéssel és példamutatással 
végzik tevékenységüket.

ÚJABB SZAKMAI ELISMERÉSEK A MIHŐ-NÉL

Szász Judit minőség és környezetirányítási előadó; Nyíri László ügyvezető igazgató; Kovács Tamás szol-
gáltatási igazgató

Hirdetés

Múlt vasárnap, az OTP Bank Liga 32., utolsó előtti fordu-
lójában Budapesten játszott a DVTK az FTC ellen. Az első 
félidőben gyorsan vezetést szerzett a hazai csapat, majd meg 
is duplázták előnyüket. Ezt követően kissé feljött a DVTK, 
azonban a hajrában újabb két gólt szerzett a Ferencváros. 
(Ferencvárosi TC - Diósgyőri VTK 4-0 (2-0))

– Nehéz mérkőzést játszot-
tunk, sem az eredmény, sem a 
mutatott játék nem olyan lett, 
mint amit vártam. Nem erre 
számítottam, a csapat egész 
héten jól dolgozott, de újabb 
koncentrációs hiba miatt tíz 
perc után hátrányba kerül-
tünk. Mindenki, a vezető-
edzővel és a szakmai stábbal 
az élen felelős a heti munká-
ért, jobban kell dolgozni. A 
meccsnap viszont a játékoso-
ké, hiszen ők futnak ki a pá-
lyára. Mostantól a Videoton 
elleni mérkőzésre koncentrá-
lunk, tovább kell dolgozni, és 
megragadni az utolsó esélyt. 
Még egy mérkőzés hátra van, 

győznünk kell, és az eredmé-
nyek alakulása miatt szüksé-
günk lesz az FTC és a Honvéd 
győzelmére is. Mindkét klub 
olyan hagyományokkal ren-
delkezik, hogy nem engedhe-
tik meg, hogy ne győzelemre 
törjenek – mondta el a mérkő-
zés után Fernando Fernandez 
vezetőedző. 

A DVTK június 2-án, 19 
órától játszik a Videoton el-
len a diósgyőri stadionban. 
Ha sikerül nyerni, a tabellán 
jelenleg egy illetve két pont-
tal előttünk lévő Vasas és Bal-
mazújváros pedig veszít, a 
DVTK bennmaradhat az él-
vonalban. 

Súlyos vereség a Fraditól

A Nemzeti Leány Kadett Baj-
nokság bronzmérkőzésén a 
DVTK Akadémia 63-60-ra 
legyőzte a KSC Szekszárdot, 
ezzel az U16-os csapat meg-
szerezte a klub első utánpótlás 
bajnoki érmét.

– A csapat minden tagja na-
gyon várta ezt a döntőt. Rend -
kívül izgalmas hétvégét tud-
ha tunk magunk mögött. 
Fan tasztikus élménnyel gazda-
godtunk ebben a pár napban, 
még most sem hiszem el, hogy 
sikerült érmet szereznünk. A 
Szekszárd elleni mérkőzés lefú-
jásának pillanatára pár év múl-
va mindenki szívesen fog visz-
szagondolni, felejthetetlen volt 
– mondta el Ocsenás Flóra csa-
patkapitány. 

Magyar Gergely vezetőedző 
arról szólt, hogy augusztusban 
vette át a csapatot és azóta na-
gyon hosszú utat járt be a lá-
nyokkal. Voltak hullámhegyek 
és hullámvölgyek, de a végére 
megértették, hogy nagyon ke-
ményen kell dolgozni a sikerért. 
Az utóbbi hónapokban már tu-
datosan készültek arra, hogy 
megszerezzék valamelyik ér-
met. – A döntőt jól kezdtük, az 
első két mérkőzésen a Pécs és a 
Baja ellen magabiztos győzelmet 

arattunk. Az utolsó csoport-
meccsen bebizonyosodott, hogy 
a Csata ebben a pillanatban még 
más játékerőt képvisel, és ugyan-
ez a helyzet a Vasassal is, akikkel 
az elődöntőben találkoztunk. A 
bronzmérkőzésen a jó erőkből 
álló Szekszárddal mérhettük 
össze a tudásunkat. Nagy volt 
a tét, de elbírták a lányok és vé-
gül mi diadalmaskodtunk, ezzel 
pedig sikerült megszereznünk a 
bronzérmet. Gratulálok a csa-
patnak és köszönöm mindenki 
munkáját, aki hozzátett ehhez a 
sikerhez! – tette hozzá. 

Király Sándor, akadémia igaz-
gató: – Történelmet írtunk, meg-

szereztük az első érmet. Nagy-
szerű dolog, hogy hat év alatt 
eljutottunk ide, de nagyon nagy 
büszkeséggel tölt el az is, hogy 
– egymás után harmadik alka-
lommal – mind a hat korosz-
tályban bejutottunk az országos 
döntőbe. A Csata és a Vasas után 

mi vagyunk a legeredményesebb 
utánpótlás műhely, ami szintén 
nagyon örömteli.

Nemzeti Leány Kadett Baj-
nokság „A” döntő, bronzmérkő-
zés: DVTK Akadémia „A” - KSC 
Szekszárd 63-60 (21-12, 15-16, 
10-16, 17-16)

BRONZÉRMET NYERT A DVTK  
AKADÉMIA KADETT CSAPATA
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Szent Rókus Gyógyszertár

Telefon: 46/560-246
Miskolc, Csabai kapu 11/A

XV. Országos Patikanap B.-A.-Z. megyei  
megnyitó ünnepséget tartunk 2018. június 6-án, 

szerdán, 9.00 órai kezdettel,  
mely program várhatóan 14 óráig tart.

Ennek apropóján különféle ingyenes programok, előadások várják  
a kedves érdeklődőket, ezek mellett ingyenesen ellenőriztetheti  

vérnyomását, koleszterin és vércukor szintjét,  
részt vehet tanácsadáson is. 

A patikanap vendégei részt vehetnek elsősegély képzésen, 
valamint tanácsot kérhetnek többek között útipatika  

összeállításában is.

Az Alma  
gyógyszertárak tagja



Irodalmi terasz, harmincnál is több szerző, színpadi mű-
sorok, köztünk élő irodalmi hősök – és természetesen a 
nemzetközi és magyar irodalom legújabb remekei várják az 
olvasás szerelmeseit június 6-9. között a könyvtérré alakuló 
Erzsébet téren, a miskolci 89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyer-
mekkönyvnapok alkalmával. A részletekről szerdán, sajtótá-
jékoztatón számoltak be a szervezők. 

A szervezők számos meglepe-
téssel is készülnek a június 6-ai 
megnyitóra. Prokai Margit, a II. 
Rákóczi Ferenc Könyvtár igaz-
gatója emlékeztetett: Miskolc 
életében különleges helyet foglal 
el az ünnepi könyvhét – hiszen 
Miskolcnak is fontos helye van 
a könyvhét történetében. 1927-

ben, Miskolcon, a kamara, a köz-
gyűjtemények, a könyvtár, majd 
a Miskolci Akadémiai Bizottság 
Erzsébet téri székházában tette 
azt a javaslatot Supka Géza író, 
művelődéstörténész, hogy sza-
badtéri könyvünnepet szervez-
zenek Magyarország minden 
kisebb és nagyobb településén. 

Napjainkban Miskolc az első vá-
ros, ahol kezdetét veszi a könyv-
ünnep – egy nappal hamarabb, 
mint máshol.

Június 6-tól tehát ismét be-
népesül az Erzsébet tér köz-
tünk élő irodalmi hősökkel, 
írókkal, költőkkel és könyvba-
rátokkal – mások mellett Lu-
das Matyival és libájával is ta-
lálkozhatnak az olvasók.

Számos könyvújdonságot is 
lehet majd vásárolni, kinyit az 
irodalmi terasz, lesznek dediká-
lások, beszélgetések és ismeret-
terjesztő előadások is. A prog-
ramot a város közösen rendezi a 

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtárral. Pataki Anett, a 
Polgármesteri Hivatal Humán-
szolgáltatási Osztályának ve-
zetője a szerdai sajtótájékozta-
tó alkalmával úgy fogalmazott: 
közös cél a könyv, az olvasás és 

a kultúra népszerűsítése. – A 
programoknak a fő vezérfona-
la is ezért a könyv, a könyvtár és 
Miskolc város irodalmi és kul-
turális értékei mentén bontako-
zik ki. A könyvtár értékközvetítő 
szerepét igyekszünk megbecsül-

ni – hangoztatta, hozzátéve: a 
város javítja a működés feltétele-
it, hogy a közösségi programok-
nak, előadásoknak, gyermek-
rendezvényeknek, rendhagyó 
irodalomóráknak vonzó hely-
színei legyenek és maradjanak.

Június 6-án, szerdán délután 4 órakor Kiss Anna Kos-
suth-díjas költő, a nemzet művésze nyitja meg az ünnepi 
könyvhét miskolci programsorozatát. Köszöntőt Kiss János, 
Miskolc alpolgármestere mond. A nyitónapon, Az irodalmi 
hősök köztünk élnek! mottó jegyében, jelmezesek segítségé-
vel valóban találkozhatunk regények és mesék szereplőivel, 
akik többféle módon is játékra hívják majd a közönséget.

A könyvtér egyik sarká-
ban idén is kinyit az irodal-
mi terasz, ahol kényelmesen 
dedikálhatnak, beszélget-
hetnek egymással a szerzők 
– és az olvasók, akár hosz-
szabb ideig is. Nagyon fon-
tosnak tartjuk a helyi alko-
tók meghívását, ugyanakkor 
olyan írókat is várnak a tér-
re, akiket, a remények sze-
rint, ugyancsak nagyon 
sok miskolci lát örömmel. 
A harmincnál is több szer-
ző közül csak néhány név 
(időrendben): Fecske Csaba, 
Csorba Piroska, Vitkolczi Il-
dikó, Lőrinc L. László, Szá-
raz Miklós György, Kiss Ottó, 
Mörk Leonóra, a Történel-
miregény-írók társaságának 
tagjai.

A szépírók mellett itt lesz-
nek a miskolci világjárók: 
Nagy Bendegúz és Bielek 
Elemér, hangsúlyt kap a tes-
ti és lelki egészség, például 
Sári Edina „pauzakönyvei” 
és Mihalec Gábor Házasság 
2.0 című könyvének bemu-
tatója révén, vagy a történe-
lem a Szent Korona ameri-
kai kalandját (Glant Tibor) 
és a Felvidék Trianon utá-
ni történetét (Popély Gyula) 
feldolgozó könyvek által.

A folyamatos műsorban a 
város fiatal, iskolás tehetsé-
gei éppúgy fellépnek, mint 
ismert művészek – itt lesz 
például a Fazekas és az Avas-

tetői általános iskola épp-
úgy, mint a Fényi Gyula és 
a Zrínyi Ilona Gimnázium, 
az Egressy–Erkel Zeneisko-
la együttesei, a Csodamalom 
és a Kalamajka Bábszínház, 
a Twist Olivér Kórus, a Szin-
vavölgyi Néptáncműhely, a 
Mintha Zenekar, az Akvarell 
Szécsi Vikivel és Vihula Mi-
hajlóval.

A szerdai nyitó- és a pén-
tek esti nagykoncerten a 
Kaláka együttest, illetve 
Dinnyés Józsefet hallhatjuk 
– mindketten a Bartók Plusz 
Operafesztivál támogatásá-
val jönnek Miskolcra. 

A Mátyás-emlékév alkal-
mából kinyitnak egy „óriás 
Corvinát”, aminek segítségé-
vel lefotóztathatjuk magun-
kat Mátyásként, Beatrixként, 
esetleg udvari bolondként… 
Lesz ügyeskedés, könyvké-
szítés a kézműves sátorban. 
Csütörtökön belvárosnéző 
sétára indulhatnak az ér-
deklődők az Észak-Keleti 
Átjáró Egyesület vezetésé-
vel. Pénteken a Miskolci Ál-
latsegítő Alapítvány kedven-
cei és tanácsadói, délután 
a Baráthegyi Vakvezető és 
Segítő Kutya Iskola Alapít-
vány kiképzett segítőkutyái, 
valamint a vakok és gyen-
génlátók megyei egyesületé-
nek tagjai lesznek vendégek. 
Eljön Magos Judit, a De-
mény-könyvek szerzője is.
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„Az irodalmi hősök köztünk élnek”

Változatos programokHirdetés

89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermekkönyvnapok Miskolcon 
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Nagy ellenfelek
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Hirdetés

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak, 
kérjük, jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől péntekig, 9-17 
óra között.

Miskolcon, Miskolcért...

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGGAL A VÁROSÉRT
A Miskolc Déli Ipari Parkjában felpezsdült az élet. Nagy erőkkel 

folyik az építkezés a Joyson telephelye előtti területen, ahol készül 
az új gyalogos- és kerékpárút, ami közvetlenül összeköti majd a 
gyárat a város vérkeringésével. De nem csak ez az egy szembetűnő 
változás van, hiszen a megszokott piros zászlókat leváltotta egy új, 
kék-szürke-narancssárga dizájn. 

A változás annak köszönhető, 
hogy 2018. április 10-én lezárult 
a Takata és a Key Safety Systems 
vállalat összeolvadásának a folya-
mata, ezzel együtt új fejezet indul 
a cégek életében: innentől kezdve 
Joyson Safety Systems-ként.  Az új 
vállalatcsoport globális központ-
ja Amerikában található, Auburn 
Hillsben, míg az európai központ-
ja Németországban helyezkedik 
el, Aschaffenburgban. A Joyson 
Safety System a világ most már 
második legnagyobb gépjármű 
biztonsági rendszereket gyár-
tó cégeként légzsákokat, bizton-
sági öveket, kormánykerekeket 
gyárt. A két vállalat összeolvadá-
sával létrejött cég közel 7 milliárd 
USD éves árbevétel generálásá-
val 98 helyszínen van jelen 25 or-
szágban, és világszerte több mint  
50 000 munkavállalót foglalkoz-
tat. Ehhez hozzátartozik a mis-
kolci gyáregység létszáma is, ami 
nemrég érte el a 1800 főt és to-
vább növekszik.

Míg a névváltozás magával hoz-
ta az új megjelenést, ugyanakkor 
a legfőbb belső értékek változat-

lanok maradnak. Továbbá is tö-
retlen a jó kapcsolat a Miskolci 
Egyetemmel, az Andrássy Gyula 
Gépipari Szakgimnáziummal és 
Szakközépiskolával, a Bláthy Ottó 
Villamosipari Szakgimnáziummal, 
valamint a Kandó Kálmán Infor-

matikai Szakgimnáziummal, aho-
gyan Miskolc város vezetésével is. 
A közlekedésbiztonság fontossá-
gáról szóló üzenetünket két fon-
tos csoport számára jutattuk el a 
lányok napja és az Avasi Borango-
lás alkalmával. A legfőbb cél to-

vábbra is életek mentése a termé-
keink által…Miskolcon, a miskolci 
emberekért és mindenki másért.

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben né-
hány híres futballcsapat neveit rejtettük el, amelyek 
a DVTK nagy korszakában megfordultak Diósgyőr-
ben. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy levélben 
vagy e-mailben, legkésőbb 2018. június 13-án éj-
félig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail 

címre. A helyes megfejtéseket beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki. 

Országszerte számos településen tartottak megemlékezést, szentmisét, koszorúzást az elmúlt hétvégén, a magyar hősök emlékün-
nepe alkalmából. 1917-ben foglalták először törvénybe azon hősöknek a tiszteletét, akik a hazájukért áldozták az életüket. Az emlék-
napot 1945-ig évente megtartották 1946-tól azonban elmaradtak a hivatalos megemlékezések. 2001-ben ismét a magyar hősök emlék-
ünnepévé nyilvánították május utolsó vasárnapját. Miskolcon megemlékezést tartottak múlt vasárnap a Népkerti Országzászlónál, a 
Hősök temetőjében az I. és II. világháborús hősök emlékművénél, a 65-ös gyalogezred emlékművénél, a Hadifoglyok kopjafájánál, az 
56-os emlékműnél, az I. világháború áldozatainak emléktáblájánál és a kopjafánál.                                                               FOTÓ: BEREGI LÁSZLÓ

A HŐSÖKRE  
EMLÉKEZTEK

A megbízott vadászok jú-
niustól megkezdik az elsza-
porodott vaddisznóállomány 
ritkítását Miskolcon. A kilö-
vések pontos helyéről és ide-
jéről előzetesen folyamatosan 
tájékoztatják majd a lakos-
ságot – szórólapokon, a helyi 

lapban, televízióban, Miskolc 
honlapján, az érintett terüle-
tek kitáblázásával. A lakossági 
bejelentéseket az ingyenesen 
hívható (0-24 óráig) és a Mis-
kolci Önkormányzati Rendé-
szethez bekötött zöld számon 
fogadják: 06 80 46 00 46.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
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